AVIZAT
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
PROF. LILIANA ROMANIUC

CRITERIUL 5
ACTIVITATEA METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ DOVEDITĂ
PRIN DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (detaliere)
1. Pentru activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată la nivelul şcolii, la nivel judeţean şi nivel
naţional se iau în calcul ultimii 2 ani şcolari încheiaţi (2007-2008 şi 2008-2009).
a) La nivelul şcolii (maxim 4p)
1. Activitate în comisia metodică
max.
0,5 p
Referate Metodice
Procentual = 0,1p/referat
0,2 p
2. a. Activităţi la nivelul şcolii (altele decât cele punctate anterior) certificate de cons. de
administraţie
max.
Activități extracurriculare cu rol educativ procentual = 0,15p/activitate
0,3 p
Alte tipuri de activități cu excepția celor
max.
procentual = 0,1p/activitate
punctate anterior
0,3p
Lecții demonstrative

procentual = 0,25p/lecție

2.b. Responsabilităţi la nivelul şcolii (altele decât cele punctate anterior) certificate de
cons. de administraţie
Membru CA
0,4 p
Membru CEAC
0,4 p
max.
Responsabil comisie metodică
procentual = 0,20p/an școlar
0,4 p
max.
Responsabil formare continuă
procentual = 0,20p/an școlar
0,4 p
max.
Responsabil comisii pe probleme
procentual = 0,1p/comisie
0,3p
3. Rezultate la concursuri şi olimpiade Elevi calificați la fazele superioare
0,5p
procentual = 0,1p/premiu
şcolare
max.
4. Activitate în structuri consultative de dialog social
0,3 p

Notă:
1.La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani
şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special, faţă de
punctajul acordat la punctul V.1.a, cu avizul inspectorului de specialitate din învățământul special.
2. Nu se punctează de două ori aceeași activitate.

b)

La nivelul județului (maxim 4p)

1. Metodist ISJ, metodist CCD (din rândul celor neremunerați pentru această
activitate), formator local (cu dovada susținerii a cel puțin un curs de 20 ore)
2. Membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ
3.a. Membru în comisii de elaborare de subiecte în cadrul concursurilor şcolare/de
ocupare a posturilor vacante/rezervate organizate la nivel local/judeţean
3.b. Membru în comisii de evaluare în cadrul concursurilor şcolare/de ocupare a
posturilor vacante/rezervate organizate la nivel local/judeţean
4. Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare
procentual=0,2p/premiu,
locale/judeţene concursuri din calendarul
0,1p/menţiune
MECTS sau ISJ (premii şi menţiuni)
5. Activităţi la nivel judeţean (altele decât cele punctate anterior) certificate de insp. de
specialitate/ISJ
procentual = 0,25p/an școlar
 responsabil cerc pedagogic
 participant la simpozioane, sesiuni de
procentual=0,1 p/participare
comunicări ştiinţifice
Coordonare proiecte județene
Procentual = 0,15 p/proiect
Participare proiecte județene
Procentual = 0,1p/participare
Activitate în cadrul cercului pedagogic
lecţii demonstrative
referate metodice
Alte tipuri de activități cu excepția celor punctate
anterior
c)

procentual = 0,2p/activitate

0,6 p
0,2 p
0,2 p
0,2 p
0,5 p

0,5p
0,2p
0,3p
0,2p
max.
0,5p
max.
0,2p
max.
0,4p

La nivel naţional (maxim 6p)

1. Formator naţional , atestat MECTS sau recunoscut de MECTS
0,6 p
2. Membru al comisiei naţionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naţionale
menţionate în Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 0.5 p
completările ulterioare
3. Rezultate la concursuri şi olimpiade
max.
procentual=0,5p/premiu/menţiune
şcolare
2p
Alte activități desfășurate la nivel național
max.
Activitate în cadrul SNAC
procentual=0,2p/activitate/an
0,4
Participare la sesiuni/ simpozioane/ congrese/ procentual=0,1p/premiu/menţiune/par max
seminarii naţionale
ticipare
0,2 p
Însoţirea grupului de elevi la concursuri şi olimpiade
max
procentual=0,2p/an
şcolare naționale
0,4 p
Supraveghere la concursuri şi olimpiade şcolare
max
procentual=0,1p/an
naționale
0,2 p
max
Organizare concursuri şi olimpiade şcolare naționale procentual=0,1p/an
0,2 p

Organizare sesiuni/ simpozioane/ congrese/ seminarii naţionale
Corectare/formulare subiecte/jurizare concursuri şi
procentual=0,2p/an
olimpiade şcolare naționale
Elaborare metodologii concursuri şi olimpiade şcolare
Implicare în parteneriate naționale

procentual=0,2p/parteneriat

Alte tipuri de activități cu excepția celor punctate
procentual = 0,1p/activitate
anterior
d)

max
0,2 p
max
0,4 p
max
0,2 p
max
0,4 p
max.
0,3p

La nivel internaţional (performanţe profesionale, lucrări publicate, altele - maxim 8p)

Performanţe profesionale recunoscute de foruri internaționale (ex: premiu personal,
0,6 p
diplomă de excelență, scrisoare de mulțumire, scrisori de recunoaștere, etc. )
Articole de specialitate apărute in publicații
max.
procentual=0,5p/articol
internaționale
1p
Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare

procentual=1,5 p/premiu/menţiune

Participări la seminarii, simpozioane, conferinţe,
procentual=0,2 p/participare
congrese internaționale
Organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe
procentual=0,2 p/organizare
internaționale
Alte activități
Însoţirea grupului de elevi la concursuri şi olimpiade
procentual=0,2p/an
şcolare internaționale
Supraveghere la concursuri şi olimpiade şcolare
procentual=0,2p/an
internaționale
Organizare concursuri şi olimpiade şcolare internaționale
Corectare/formulare subiecte/jurizare concursuri şi
procentual=0,3p/an
olimpiade şcolare internaționale
Implicare în parteneriate internaționale

procentual=0,2p/ parteneriat/an

Alte tipuri de activități cu excepția celor punctate
anterior

procentual = 0,2p/activitate/

max
3p
max
0,4 p
max.
0,4 p
max
0,4 p
max
0,4 p
max
0,4 p
max
0,6 p
max
0,4 p
max.
0,4p

Notă:
a) Pentru absolvenţii promoţiei 2009 se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar
2009-2010.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2008 se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar
2008-2009.
c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se ia în considerare
activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat
activitatea.

2. Participare în colective de elaborare a unor acte normative și legislative vizând calitatea activității
specifice domeniului invațamânt, în ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului la ISJ Iași,
22.04.2010).

 Programe şcolare aprobate de MECTS (participarea în colective de elaborare)
(2p/programă) ..... ..................................................................................max. 4p pt. toate programele
 Manuale şcolare aprobate de MECTS ..........................................7p/manual/împărţite la nr. de
autori
 Monografii / lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN ...................................5 p / lucrare / monografie /
împărţite la numărul de autori dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrările
 Ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin......1 p pentru fiecare ghid /
auxiliar curricular / împărţite la numărul de autori, dar nu mai mult de 4 p pentru toate ghidurile /
auxiliare curriculare
 Articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în reviste de specialitate, la nivel
judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN:



0,5 p / articol/ împărţite la numărul de autori articol, dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele
1 p /studiu / împărţit la numărul de autori studiu, dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile.

 Cărţi în domeniul educaţional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific din
domeniu.
5 p pentru fiecare carte publicată /împărţite la numărul de autori, dar nu mai mult de 10 p pentru toate
cărţile
 Mijloace de învăţământ omologate de MECTS (2,5p/mijloc de învăţământ)....max. 5p / împărţite
la nr. de autori.
3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de MECTS (formator AEL,
Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate
anterior)....................................................................................................................................max. 3p
a) Coordonator program/proiect..........................................................................................3p
b) Membru echipă proiect, procentual = 1p/proiect
Notă. Punctajele de la punctul 3 lit. a)-b) nu pot fi cumulate
4. Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de
Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate cu Certificat de
competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă:
a) program de lungă durată (90 de credite) - 3 p;
b) program de durată medie (60 de credite) - 2 p;
c) program de scurtă durată (30 de credite) - 1 p;
d) program cu mai puţin de 30 credite – 0,5 p.
Notă. Punctajele de la punctul 4 lit. a)-d) pot fi cumulate.
5. Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare
continuă aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului sau alte instituţii
abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani
calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar Iași, 22.04.2010) cu
adeverinţă/certificat/diplomă 1 p / curs, dar nu mai mult de 5 p.

