
 

CRITERII IN ALEGEREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE 

 

Nr. 

crt

. 

Criterii de selecţie Numărul 

maxim de puncte 

Nr. pct. obţ. 

prin 

autoevaluar

e 

Nr. 

pct. 

acorda

t de 

CA 

1.  Contribuţii la scriereasautraducereaproiectului 8puncte   

2.  Contribuţii la găsireapartenerilor 5 puncte   

3.  Experientăînderularea altor proiecteeuropene (participarea la 

activităţidincadrul altor 

proiecteSocrates/Comeniussaualteproiecte)- maxim 4proiecte. Va 

rugămsăspecificaţi titlul proiectului, rolul dvs. in proiect si sursa 

de verificare! 

8puncte 

( câte 2 

punctepentrufiecareproiec

t) 

  

4.  Experienţăînderulareaşiimplementarea de proiecteculturale, de 

mediu, alteproiecteorganizaţionale- maxim 4proiecte. Vărugăm, 

exemplificaţirolul 

,contribuţiadumneavoastăînacesteproiecteşisursa de verificare! 

8puncte 

( câte 2 

punctepentrufiecareproiec

t) 

  

5. Competenţe de comunicare înlimbaengleză 
(pentrutraducereamaterialelor, comunicăre pe 

parcursulactivităţilortransnaţionale, pe pagina de Facebook a 

proiectului, pe platformaeTwinning)   

9 puncte 

3 puncte nivel incepător 

6puncte nivel mediu 

9puncte nivel avansat 

(punctajelenu se 

cumulează) 

  

6. Profesorul are înîncadrarecelpuţin una dinclasele: a VII-a A,a 

IX-a G, a X-a B a XI-a B, a XI-a G 

 

7puncte   

7. Materia predatăsăcorespundăprofiluluiproiectului (fizică, chimie, 

biologie,matematică, limbaromână, limbi străine, desen, 

TIC,geografie)    

5 puncte   

8. Competenţeşiabilităţiînutilizareanoilortehnologiiinformaţionaleşi 

de comunicaţie (redactare documente Word, Excel, Power Point, 

utilizareainternetului, Photoshop, MS Publisher). Vărugam, 

specificaţi! 

12 p 

(câte 2 p 

pentrufiecarecompetenţă) 

  

9. Disponibilitate de timppentru a verifica zilnicemailul, pagina de 

Facebook a proiectuluişipentru a răspundeprompt la solicitările 

urgente. 

2 puncte   

10. Disponibilitate de a participa la activităţilelocale ( cursuri de 

formare local îndomeniuleducaţiei non-formale, 

întâlniri/dezbatericupartenerii local, cursuri realízate la nivel 

local de cătreprofesoriiformaţila nivel internaţional, 

implicareaşisprijinireaelevilorînscrierea /implementarea de 

proiecte de mediu) 

3puncte   

11. Disponibilitateaşicapacitatea  de a organiza  formarea altor 

profesori la nivelulşcoliiînurmaparticipării la cursurile de 

formare comune (problemática mediului, 

integrareainstrumentelor IT îneducaţiaecologică) 

3 puncte   

12. Disponibilitateaşicapacitateapentrucreareaşiintegrareaîncurricul

um a aproblematiciimediuluişi a instrumentelor IT, caurmare a 

participării la activităţilelocale/transnaţionale 

(timpalocatpentruproiectare, 

implementare,evaluareşiintocmireaportofoliuluiactivităţii- 

minimtreiactivităţi) 

3 puncte   

13. Disponibilitateaşicapacitatea de  a desfăşura   non-

formaleînconcordanţăcuobiectiveleproiectului (  

timpulalocatpentruproiectarea, implementarea, 

evaluareaşiîntocmireaportofoliuluiactivităţii) -

minimdouăactivităţi 

3 puncte   

14. Experienţăînelaborarea , analiza şiinterpretarea a   3 puncte   



diversechestionare de evaluare  

Vărugămsăjustificaţi! 

15.  Experienţă în diseminrea rezultatelor. Perimetrul de diseminare 

a rezultatelor activităţilor proiectului. Vă rugăm să exemplificati! 
 

3 puncte   

16. Sunteţi titularul şcolii şi aveti minim 9 ore în încadrare  4 puncte   

17. Colaborare anterioară cu responsabilul de proiect în alte proiecte 

. Va rugăm să exemplificaţi! 

4 puncte   

18.  Disponibilitatea pentru întocmirea unor  portofoliişi materiale de 

calitateîn cadrul activităţilor derulate (spirit de analiză şi sinteză, 

coerenţă la nivel de conţinut a materialelor, inteligibilitate, etc) 

2 puncte   

19.  Competenţeorganizatorice(coordonareaelevilor in 

implementareaunorproiecteecologice, 

organizareaunoractivitatiextracurriculare, expoziţii,etc.) 

Va rugămsăexemplificaţiexperienţadvs! 

2 puncte   

20.  Respectarea termenelor limită în activităţile educative de la 

nivelul şcolii 

1 punct   

21. Spirit de echipă, competenţe de colaborare  în echipă, spirit de 

iniţiativa în implementarea proiectului , capacitatea de gestionare 

a timpului 

1 punct   

22. Deschidere pentru cunoaşterea şi înţelegerea altor valori, de a 

împărtăşi experienţe si bune practici la nivel naţional şi în cadrul 

reuniunilor transnaţionale 

1 punct   

23. Posibilităţi de motivare a elevilor şi părinţilor de a lua parte la 

activităţile proiectului   

Vă rugăm să exemplificaţi! 

3 puncte   

 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 

 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană. Aceastăcomunicarereflectănumaipunctul de vedere al autoruluişiComisia nu 

esteresponsabilăpentrueventualautilizare a informaţiilorpe care le conţine. 

 

 

 

  



 

ANEXA 

1. Contribuţii la scriereaproiectului                                 DA                           NU 

2.Contribuţii la găsireapartenerilorDA                           NU 

3.Experientăînderulareaaltorproiecteeuropene (participarea la activităţi din cadrulaltorproiecte Socrates/Comenius). 

Varugămsăspecificaţititlulproiectului, roluldvs. inproiectsisursa de verificare! 

4.Experienţăînderulareaşiimplementarea de proiecteculturale, de mediu, alteproiecteorganizaţionale.Vărugăm, 

exemplificaţirolul ,contribuţiadumneavoastăînacesteproiecteşisursa de verificare! 

5.Competenţe de comunicareînlimbaengleză 

Vărugăm, bifaţispaţiulcorespunzător! 

Nu amIncepatorMediuAvansat 

6.Profesorul are înîncadrarecelpuţinunadin clasele: a VII-a A, a IX-a G, a X-a B a XI-a B, a XI-a G 

Specificaţi, varugăm, clasa/clasele! 

7. Materia predatăsăcorespundăprofiluluiproiectului (fizică, chimie, biologie,matematică, limbaromână, limbi străine, 

TIC,geografie) . 

Specificaţi, varugăm,disciplina! 

8.Competenţeşiabilităţiînutilizareanoilortehnologiiinformaţionaleşi de comunicaţie. Varugăm, bifaţicorespunzător!  

- redactaredocumente Word 

- Excel 

- Power Point 

- utilizareainternetului 

- Photoshop 

- MS Publisher 

14.Experienţăînelaborarea , analizaşiinterpretarea a  diverse chestionare de evaluare.Vărugămsăjustificaţi! 

15.Experienţăîndiseminrearezultatelor. Perimetrul de diseminare a 

rezultateloractivităţilorproiectului.Vărugămsăexemplificati! 

17.Colaborareanterioară cu responsabilul de proiectînalteproiecte .Varugămsăexemplificaţi! 

19. Competenţeorganizatorice (coordonareaelevilor in implementareaunorproiecteecologice, 

organizareaunoractivitatiextracurriculare, expoziţii,etc.) 

Varugămsăexemplificaţiexperienţadvs! 



23.Posibilităţi de motivare a elevilorşipărinţilor de a lua parte la activităţileproiectului .Vărugămsăexemplificaţi! 
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