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CRITERII IN ALEGEREA ECHIPEI DE MANAGEMNT ŞI  IMPLEMENTARE 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Numărul 

maxim de 

puncte 

Nr. pct. obţ. 

prin  

autoevaluare 

Nr. pct. 

acordat 

 de 

Comisia 

de 

analiza 

Observaţii 

 

1.  Contribuţii la scrierea  sau traducerea 

proiectului 

5 puncte    Vă rugăm să exemplificaţi! 

2.  Contribuţii la găsirea partenerilor 5  puncte   Vă rugăm să exemplificaţi! 

3.  Experientă în derularea altor proiecte 

europene (participarea la activităţi din 

cadrul altor proiecte Socrates/Comenius 

sau alte proiecte)- maxim 4 proiecte.  

8 puncte 

( câte 2 

puncte 

pentru 

fiecare 

proiect) 

  Va rugăm să specificaţi titlul 

proiectului, rolul dvs. în proiect 

şi sursa de verificare! 

4.  Experienţă în derularea şi implementarea 

de proiecte culturale, de mediu, alte 

proiecte organizaţionale- maxim 4 

proiecte.  

4 puncte 

( câte 1 

puncte 

pentru 

fiecare 

proiect) 

  Va rugăm să specificaţi titlul 

proiectului, rolul dvs. în proiect 

şi sursa de verificare! 

5. Competenţe de comunicare în limba 

engleză  

9  puncte 

3 puncte 

nivel 

începător 

6 puncte 

nivel mediu 

9 puncte 

nivel 

avansat 

(punctajele 

nu se 

cumulează) 

  Va rugăm să justificaţi 

(eventual cu documente) nivelul 

de competenţe ales! 

6. Competenţe şi abilităţi în utilizarea noilor 

tehnologii informaţionale şi de comunicaţie 

(redactare documente Word, Excel, Power 

Point, utilizarea internetului, Photoshop, 

MS Publisher).  

6 p 

(câte 1 p 

pentru 

fiecare 

competenţă) 

  Va rugăm să justificaţi 

(eventual cu documente) nivelul 

de competenţe ales! 

7. Disponibilitate de timp pentru a verifica 

zilnic emailul, pagina de Facebook a 

proiectului şi  pentru a răspunde prompt 

la solicitările urgente. 

5 puncte   Vă rugăm să exemplificaţi! 

Se va tine cont şi de 

disponibilitatea manifestata în 

proiecte anterioare/alte sarcini 

la nivelul şcolii! 

8. Disponibilitate de a participa la activităţile 

locale ( timp şi implicare) 

6 puncte   Se va tine cont şi de 

disponibilitatea manifestata în 

proiecte anterioare/alte sarcini 



la nivelul şcolii! 

9. Disponibilitatea şi capacitatea  de a lucra 

în cadrul atelierelor de învăţare local, de a 

îndeplini sarcinile specifice ( crearea unor 

suporturi teoretice cu noţiunile abordate, 

crearea unor secvenţe de învăţare cu 

metodele prezentate) 

5 puncte   In cazul în care aţi participat la 

cursuri de formare pe metode 

de gandire critică, de dezvoltare 

a creativităţii, vă rugăm să 

aduceţi documente justificative! 

Se va tine cont si de 

disponibilitatea manifestata în 

proiecte anterioare/alte sarcini 

la nivelul şcolii! 

10. Disponibilitatea şi capacitatea pentru 

crearea şi integrarea în curriculum a 

metodelor învăţate- minim o activitate 

5 puncte    

11.  Disponibilitatea şi capacitatea de  a 

desfăşura activităţi  non-formale în 

concordanţă cu obiectivele proiectului (  

timpul alocat pentru proiectarea, 

implementarea, evaluarea şi întocmirea 

portofoliului activităţii) -minim două 

activităţi 

5 puncte    

12. Experienţă în  elaborarea , analiza şi 

interpretarea a  diverse chestionare de 

evaluare  

 

 3 puncte   Vă rugăm să exemplificaţi!  

Se solicită  o sursă de verificare 

şi/sau documente justificative! 
 

13.  Experienţă în diseminrea rezultatelor.                                                                 3 puncte   Vă rugăm să exemplificaţi!  

Se solicită  o sursă de verificare 

şi/sau documente justificative! 
 

14. Sunteţi titularul şcolii şi aveti minim 9 ore 

în încadrare  

5 puncte    

15. Colaborare anterioară bună în alte 

proiecte, cu coordonatorul de proiect 

8 puncte    

16.  Disponibilitatea pentru întocmirea unor  

portofolii şi materiale de calitate în cadrul 

activităţilor derulate (spirit de analiză şi 

sinteză, coerenţă la nivel de conţinut a 

materialelor, inteligibilitate, etc) 

6 puncte   Se va tine cont si de 

disponibilitatea manifestată în 

proiecte anterioare/alte sarcini 

la nivelul şcolii! 

17.  Competenţe organizatorice (coordonarea 

elevilor în implementarea unor activităţi 

conexe cu temática proiectului, 

organizarea unor activitati 

extracurriculare, expoziţii,, piese de teatru, 

etc.) 

 

5 puncte   Va rugăm să exemplificaţi 

experienţa dvs. şi să menţionaţi 

o sursă de verificare! 

18.  Respectarea termenelor limită în 

activităţile educative de la nivelul şcolii 

4 punct   Se va tine cont si de 

disponibilitatea manifestata în 

alte sarcini la nivelul şcolii! 

19. Deschidere pentru cunoaşterea şi 

înţelegerea altor valori, de a împărtăşi 

experienţe si bune practici la nivel naţional 

şi în cadrul reuniunilor transnaţionale 

1 punct   Se va tine cont si de 

disponibilitatea manifestata în 

alte sarcini la nivelul şcolii! 

20. Posibilităţi de motivare a elevilor şi 

părinţilor de a lua parte la activităţile 

proiectului   

 

2 puncte   Vă rugăm să exemplificaţi! 

 TOTAL 100 puncte    

NUME ŞI PRENUME: 

IN CAZUL  ÎN CARE VETI FI SELECTAT PENTRU A FACE PARTE DIN ECHIPA DE IMPLEMENTARE A 

PROIECTULUI, DORITI SA BENEFICIAŢI DE O MOBILITATE? BIFATI RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR! 

 

DA                                 NU 



Notă: 

1) Pentru o eficientizare a evaluării, vă rugăm să completaţi direct în tabel, la rubrica de observaţii ceeea ce vi se solicită. 

2) Documentele justificative vor fi ataşate ca anexe.  

De exp.: 

Anexa 6 va corespunde cerinţei 6 si poate include un certificat ECDL sau alt curs de formare, etc. 

3) Ordinea în dosarul de aplicaţie este următoarea: 

- Cerere către conducerea şcolii pentru înscriere în procesul de selecţie 

- Tabelul cu criterii completat 

- Anexe  

4) Termenul de depunere este 30 octombrie. Nu se admit întârzieri 

5) Nerespectarea celor patru menţiuni anterioare, va determina considerarea aplicaţiei ca fiind ineligibilă şi eliminarea 

acesteia din procesul de selecţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


