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ANEXA 2  

la Procedura de selecție a membrilor echipei de implementare a proiectului 

Fișa de (auto)evaluare 

 

Nume și prenume candidat .........................................................................................
  

Nr. 

crt. 

Criteriul Documente 

justificative 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj final 

acordat 

1. Organizarea, în ultimii doi ani școlari, de activități 

educative în concordanță cu tematica abordată de 

proiect (metode inovative de predare-învățare-evaluare, 

educație pentru mediu, incluziune socială, comunicare, 

competențe sociale și civice). (2,5p/activitate) 

Adeverințe 

Decizii 

Diplome 

Certificate 

 

25 p   

2. Implicarea în ultimii doi ani școlari în implementarea și 

diseminarea de bune practici cu scopul creșterii calității 

serviciilor educaționale oferite de unitatea noastră.  

(2,5p/activitate) 

Adeverințe 

Decizii 

Diplome 

Certificate 

10 p   

3. Complementaritatea disciplinei predate  cu obiectivele 

proiectului.  

Adeverințe 

Decizii 

Diplome 

Certificate 

10 p   

4.  Derularea, în ultimii doi ani școlari, de activități / 

 proiecte educative cu elevii proveniți din medii  

dezavantajate, cu dificultăți de învățare sau 

 CES. (2,5p/activitate) 

Adeverințe 

Decizii 

Diplome 

Certificate 

5 p   

5. Competențe manageriale, IT şi de comunicare. 

(2,5p/curs/modul) 

Adeverințe 

Certificate 

cursuri/module pe 

teme de 

comunicare 

10p   

6. Competențe de comunicare în limba engleză.  

(2,5p/curs/modul) 

Adeverințe 

Certificate 

Foia matricolă 

(copie) 

10p   

7. Spirit de inițiativă, de lucru în echipă, capacitate de 

adaptare la diverse situații și contexte, disponibilitate la 

efort prelungit, ținută morală ireproşabilă. (2,5 p/an) 

Adeverință 

privind calificativ 

FB, în ultimii doi 

ani școlari  

5 p   

8. Participare la  proiecte în cadrul programelor finanțate 

de Uniunea Europeană sau derularea de proiecte 

eTwinning. (2,5p/participare) 

CV Europass 

Adeverințe 

Diplome 

10 p   

9. Interes și motivație pentru participarea la proiect.  Scrisoarea de 

intenție 
15 p   

TOTAL 100 p   

 

Candidat (numele și semnătura):                                                        Evaluatori (numele și semnătura): 

         

ONCE UPON A TIME…THE SEA 
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