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ANEXA 3   

 

FISA DE EVALUARE A FORMULARULUI DE CANDIDATURA PENTRU SELECTIA IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS +  ENSEMBLE POUR UNE 

EUROPE SOLIDAIRE E.P.E.S  

 

CRITERIUL  DETALIERI  PUNCTAJ MAXIM  PUNCTAJ 
AUTOEVALUARE 

PUNCTAJ COMISIE  DOCUMENTE  

ACTIVITATI 
EXTRASCOLARE  

Iniţierea şi 
implementarea unor 
proiecte educative la 
nivel 
local/naţional/internaţio 
nal  ( 2 p – proiect 
internaţional; 1 p – 
proiect naţional ; 0,5 p – 
proiect local ) 
 
Iniţiere şi desfăşurare 
activităţi voluntariat 
(1p/activitate)  

4 p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 p  
 
 

  Diplome / adeverinţe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplome/adeverinţe  
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Coordonare activităţi 
artistice ( trupe, dans , 
teatru , evenimente)  
1p/activitate  
 
Participări la activităţi 
legate de tematicile 
proiectului (incluziune 
socială, cetăţenie activă, 
diversitate, 
interculturalitate)  
1 p/activitate  
 
Coordonator reviste 
şcolare , publicaţii în 
reviste de specialitate şi 
de pedagogie ( 1 
p/activitate)  

3 p  
 
 
 
 
4 p  
 
 
 
 
 
 
 
3 p  

Adeverinţe/ diplome 
/documente 
justificative  
 
 
Adeverinţe/ diplome 
/documente 
justificative  
 
 
 
 
 
Articol sau indicarea 
linkului online 

ATRAGERE FONDURI  Sponsorisări sau 
donaţii/atragere de 
fonduri pentru unitatea 
de învăţământ ( 
2p/activitate)  
 
Contribuţii 2%  pentru 
ONG –ul şcolii   

 6 p 
 
 
 
 
 
3 p  

  Contracte de donaţii 
sau sponsorizări  
 
 
 
 
Adeverinţă unitate de 
învăţământ  
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Propuneri de proiecte 
europene Erasmus +, 
etwinning, etc  

Redactarea unor 
propuneri de viitoare 
proiecte europene ( 
tematici, obiective 
formulate, grupuri ţintă, 
produse finale ) max 2 
pagini   

5 p    Propunere înregistrată 
la secretariatul şcolii 

Necesitatea 
participării la proiect  

Relevanţa materiei 
predate pentru 
tematicile proiectului  

3 p    Profesor limbi străine, 
ştiinţe socio-umane, 
geografie, istorie, 
limbă şi literatură 
maternă, informatică  

Abilităţi / Competenţe 
necesare  

Comunicare 
eficientă/spirit de 
echipă/ abilităţi time 
management/ 
deschidere  culturală/ 
toleranţă faţă de 
diversitate / 
/disponibilitate  

6 p    Feed-back obţinut din 
partea personalului şi 
a conducerii şcolii  

 

NOTA   Nu există limită inferioară a punctajului acordat . Selecţia se va face în ordine descrescătoare a punctajelor obţinute din maximul de 100 puncte .  

Documentele justficative vor fi depuse la dosar în copie.  

Perioada evaluată este 1 septembrie 2016-15 octombrie 2017  


