Anexa 2
Data_________________________________
Numele şi prenumele____________________
CRITERII DE SELECȚIE ÎN ECHIPA DE PROIECT
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

Criterii de selecție

Nr. maxim de
puncte

1.

Contribuţii la scrierea
sau traducerea
proiectului
Contribuţii la găsirea
partenerilor
Experientă în derularea altor
proiecte europene (participarea
la activităţi din cadrul altor
proiecte
Socrates/Comenius sau alte
proiecte-maxim 5 proiecte
Experienţă în derularea şi
implementarea
de proiecte culturale, de
mediu, alte proiecte
organizaţionale-maxim 5
proiecte.
Competenţe
de comunicare în limba
engleză

5 puncte

Vă rugăm să
exemplificați!

5 puncte

Vă rugăm să
exemplificați!
Titlul
proiectului, rolul
dvs. În proiect

2.
3.

4.

5.

10 puncte
(cate 2 puncte
pentru fiecare
proiect)

10 puncte
(cate 2 puncte
pentru fiecare
proiect)

10 puncte
4 puncte nivel
începător
7 puncte
nivel mediu
10 puncte nivel
avansat

6.

Competenţe şi abilităţi în
utilizarea noilor tehnologii
informaţionale şi de
comunicaţie
(redactare documente Word,
Excel, Power
Point, utilizarea interne
tului, MS Publisher).

7.

Disponibilitate de timp pentru
a verifica zilnic emailul,
pagina de Facebook a
proiectului şi pentru a
răspunde prompt la solicitările
urgente

5 puncte

8.

Disponibilitate de a participa
la activităţile locale ( timp şi
implicare)

5 puncte

5 puncte
(cate 1 punct
pentru fiecare
competență)

Nr. puncte
obținut prin
autoevaluare

Nr. puncte
acordat de
comisia de
evaluare

Observații

Nr.
crt.

Titlul
proiectului, rolul
dvs. În proiect

(punctajele
nu se
cumulează)

9.

Disponibilitatea şi
capacitatea de a desfăşura
activităţi non-formale în
concordanţă cu obiectivele
proiectului (timpul alocat
pentru proiectarea,
implementarea, evaluarea şi
întocmirea portofoliului
activităţii) - exemplificați cu
minim două activităţi)

10 puncte

Vă rugăm să
exemplificați!

10.

Experienţă în diseminarea
rezultatelor

10 puncte

Vă rugăm să
exemplificați!

11.

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, etc)

5 puncte

12.

Respectarea termenelor limită
în activităţile educative de la
nivelul şcolii

10 puncte

13.

Deschidere pentru cunoaşterea
şi înţelegerea altor valori,
de a împărtăşi experienţe si
bune practici la nivel naţional
şi în cadrul reuniunilor
transnaţionale

5 puncte

14.

Posibilităţi de motivare a
elevilor şi părinţilor de a lua
parte la activităţile proiectului

5 puncte

TOTAL

100 puncte

NUME ŞI PRENUME: ________________________________________
ÎN CAZUL ÎN CARE VEȚI FI SELECTAT PENTRU A FACE PARTE DIN ECHIPA DE
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI, DORIȚI SĂ BENEFICIAŢI DE O MOBILITATE?
BIFAȚI RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR:
DA
NU
Notă:
1) Pentru o eficientizare a evaluării, vă rugăm să completaţi direct în tabel, la rubrica de
observaţii.
2) Sunteți de acord să aduceți documente justificative dacă vi se solicită.
3) La criteriile 8,11,12,14 se va ține cont și de disponibilitatea manifestată în proiectele
anterioare/alte sarcini la nivelul școlii.

