
 

 

Anexa 2 

 

PUNCTAJ FIȘĂ DE AUTOEVALUARE/EVALUARE 

SELECȚIE ECHIPA DE IMPLEMENTARE PARTENERIAT STRATEGIC ERASMUS+ 

TRANSMITTING OUR CULTURAL HERITAGE TO NEW GENERATIONS 

NR. 019-1-TR01-KA229-073855 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

                                Criterii de selecție Punctaj maxim Auto-

evaluare  

Punctaj 

acordat de 

comisia de 

selecție 

1. Implicare în proiecte europene multilaterale/bilaterale 

de tip Socrates, Leonardo, Comenius, Erasmus+ 

(maximum 2 proiecte; se vor preciza: titlul proiectului, 

perioada derulării acestuia, rolul candidatului în 

proiect: implementare, monitorizare, evaluare, 

diseminare etc.) 

12 puncte 

(câte 6 puncte pentru 

fiecare proiect) 

  

2. Implicare în proiecte culturale realizate la nivel 

național/interjudețean/județean/în școală  (maximum 4 

proiecte; se vor preciza: titlul proiectului, perioada 

derulării acestuia, rolul candidatului în proiect: 

implementare, monitorizare, evaluare, diseminare etc.) 

12 puncte 

(câte 3 puncte pentru 

fiecare proiect) 

  

3.  Implicare în activități culturale la nivel 

național/interjudețean/județean sau nivelul școlii: 

concerte, expoziții, ateliere etc. (maximum 4 activități; 

se vor preciza: titlul activității, perioada derulării 

acesteia) 

12 puncte 

(câte 3 puncte pentru 

fiecare activitate) 

  

4. Competenţe organizatorice: implicarea în realizarea de 

activități extracurriculare, expoziții, piese de teatru, 

concerte, excursii, vizite tematice, etc. (Se vor detalia 

aceste acțiuni/activități – maximum 4)  

12 puncte (câte 3 

puncte pentru fiecare 

activitate) 

  

5. Competențe artistice: implicarea în realizarea de 

materiale necesare conceperii unor spectacole, 

expoziții, olimpiade, proiecte, concursuri etc.: broșuri, 

flyere, ghiduri, programe de sală, diplome, decoruri 

etc. (Se vor detalia aceste acțiuni/activități – maximum 

4) 

12 puncte (câte 3 

puncte pentru fiecare 

activitate) 

  

6.  Colaborare anterioară cu elevii/părinții în cadrul unor 

acțiuni/activități extracurriculare: concursuri, 

expoziții, ateliere etc. (Se vor detalia aceste 

8 puncte (câte 2 

puncte pentru fiecare 

activitate) 

  



acțiuni/activități – maximum 4 activități) 

7. Abilități practice și pedagogice: îndrumarea 

colectivelor/grupelor de elevi în cadrul unor activități 

artistice: lucrări de atestat, expoziții personale, 

olimpiade, concursuri etc. (Se vor detalia aceste 

acțiuni/activități – minimum 2 activități)  

8 puncte (câte 2 

puncte pentru fiecare 

activitate) 

  

8. Competențe de comunicare în limba engleză (se va 

detalia, precizând nivelul de cunoaștere: scris, citit, 

vorbit) 

4 puncte 

(4 puncte-avansat; 2 

puncte-mediu; 1 

punct-începător) 

  

9. Disponibilitate de participare la toate activitățile 

proiectului, în afara orelor de curs 

2 puncte   

10. Colaborare anterioară bună în alte 

proiecte, cu coordonatorul de proiect 

2 puncte   

11. Disponibilitate de timp pentru verificarea zilnică a  

e-mailului, a paginii de Facebook a proiectului, 

disponibilitate de a răspunde unor solicitări urgente în 

derularea proiectului 

2 puncte   

12. Capacitate de a desfășura activități non-formale, în 

concordanță cu obiectivele proiectului, minimum 2 

activități 

2 puncte   

13. Disponibilitate de a coordona activități cu elevii 

(timp şi implicare) 

2 puncte   

14. Capacitate de lucru în echipă, capacitate de lucru sub 

presiune, de respectare a termenelor-limită 

2 puncte   

15. Disponibilitate de întocmire corectă, coerentă, de 

calitate, a unor materiale necesare în proiect 

(portofolii, chestionare, rapoarte etc.) 

2 puncte   

16. Respectarea termenelor limită în activităţile educative 

de la nivelul şcolii (Se va ține cont și de 

disponibilitatea manifestată în îndeplinirea altor 

sarcini la nivelul şcolii) 

2 puncte   

17. Capacitate de motivare a elevilor şi a părinţilor, pentru 

a lua parte la activităţile proiectului 

2 puncte   

18. Titular al școlii, cu minimum 9 ore încadrare (cerință 

obligatorie) 

2 puncte   

  

TOTAL 

 

100 puncte 

  

 

 

Notă!  Se vor anexa dovezi, acolo unde este cazul (adeverințe/certificate/decizii/procese-

verbale), care fac dovada participării candidatului la cursuri, proiecte, sesiuni de formare-

informare, etc. 

 

 




