ANEXA NR.5
la metodologie
A.GRILA DE PUNCTAJ PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT
PENTRU PERSONALUL DE CONDUCERE DIN
PALATELE ŞI CLUBURILE COPIILOR ŞI ELEVILOR/PALATUL NAŢIONAL AL COPIILOR
Criteriul
1. Activităţi complexe cu
valoare
instructivă - educativă

Subcriterii

Punctaj
2

Realizarea unei oferte educaţionale atractive , conformă cu solicitările şi
interesele educaţionale ale copiilor şi tinerilor
Performanţe în pregătirea copiilor distinşi
la concursuri de profil, materializate în
obţinerea locului I, II, III menţiuni şi
premii speciale la faza internaţională şi
locurile I, II, III şi premiile speciale la
faza naţională

Internaţional

Naţional

Locul I
Locul II
Locul III
Menţiune/Pre
miu special
Locul I

4/premiu
3/premiu
2/premiu
1/premiu

Locul II

3/premiu

Locul III
Premiu special

2/premiu
1/premiu

4/premiu

Promovarea şi aplicarea unor practici
educaţionale transdisciplinare prin
încurajarea abordării crosscuriculare
centrate pe inovaţia şi creativitatea
didactică a coordonatorilor de cerc

Activităţi transdisciplinare
demonstrative
Conţinut şi abordare novativă

Participarea în calitate de membru al
juriului sau al comitetului de organizare al
concursurilor şcolare incluse în programul
de activităţi şi în calendarul
inspectoratului şcolar/ MECTS

Internaţional
Naţional

3/calitate
2/calitate

Interjudeţean

1.5/calitate

Metode activ- participative

Judeţean

4/activitate
5
3

1/calitate

Punctaj
acordat

Criteriul
1. Activităţi complexe cu
valoare
instructivă - educativă

Subcriterii
Iniţierea/coordonarea proiectelor şi
programelor educative

Organizare de spectacole, expoziţii,
concerte, simpozioane etc.

Promovarea proiectelor şi activităţilor
pentru asigurarea echităţii în educaţie

4/activitate

Naţional

3/activitate

Interjudeţean
/regional

2/activitate

naţional

3/activitate

judeţean
local

2/activitate
1/activitate

2/curs
1/participare

Subcriterii

Punctaj

Contribuţia la

activitatea educativă inovativă din cadrul
palatului /clubului copiilor
Elaborarea de metodologii/ /regulamente
la nivel naţional
Elaborarea de materiale didactice
auxiliare, îndrumătoare /ghiduri metodice
reviste şcolare

Iniţierea şi organizarea unor forme variate de formare a cadrelor didactice din
palatele şi cluburile copiilor
Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice de specialitate în domeniul didacticii,
specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN
Activitatea de evaluator de proiecte naţional
educative şcolare şi extraşcolare, de
judeţean
iniţiator şi coordonator de proiecte
educative de mentorat.
local
Activitate în domeniul sindical

Punctaj
acordat

3/activitate
2/activitate
1.5/activitate

Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul
inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc
pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare
Participare la cursuri de formare
Participări cu lucrări de specialitate la conferinţe şi seminarii

Criteriul
2. Performanţe deosebite în
inovarea didactică

Internaţional
Naţional
Interjudeţean
/regional
Internaţional

Punctaj

2/calitate

2
2/metodologie
2/auxiliar
2/revista
2/ formă
2/lucrare
3
2
1

Punctaj
acordat

Participarea la formarea personalului didactic prin CCD sau în cadrul unor
proiecte educative , în calitate de formatori (minim 24 ore cursul)

3. Parteneriat educaţional in
cadrul programelor de
reforma

Criteriul
4. Creşterea prestigiului
unităţii de învăţământ

2/curs

Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice şi consilii consultative de
dialog social şi a altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de
specialitate

1/activitate

Proiecte educaţional iniţiate/coordonate de Palatul Copiilor/Clubul Copiilor
derulate în parteneriat cu alţi parteneri (Institutul Francez, British Council, Phare,
Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca
Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt – Austria,
ambasade, centre culturale străine, organizaţii omoloage din străinătate etc.)

6/proiect

Participarea la proiecte finanţate FSE

5/proiect

Proiecte educaţionale parteneriale iniţiate de MECTS/ISJ şi coordonate, la nivel
judeţean, de Palatul Copiilor/Clubul Copiilor

4/proiect

Subcriterii

Punctaj

Contribuţie individuală şi / sau în echipă la îmbunătăţirea managementului
educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului

2

Atragere de fonduri bugetare pentru unitatea de învăţământ

4

Realizarea unor proiecte cu finanţare din surse extrabugetare

2/proiect

Parteneriate cu instituţiile din domeniul
educaţiei şi al culturii (universităţi,
biblioteci, muzee, centre de cultură,
case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.)

Internaţional
Naţional
Regional

4/proiect
3/proiect
2/proiect

Local

1/proiect

Contribuţia în promovarea imaginii instituţiei în mass media locală, naţională,
internaţională, site-uri educaţionale, în comunitate
Aderarea şi participarea activă la reţele internaţionale de instituţii de profil

3
2

Punctaj
acordat
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B. GRILA DE PUNCTAJ PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN
PALATELE ŞI CLUBURILE COPIILOR ŞI ELEVILOR/PALATUL NAŢIONAL AL COPIILOR
Criteriul
1. Activităţi complexe cu
valoare
instructivă - educativă

Subcriterii

Punctaj

Atragerea şi menţinerea copiilor în activităţile cercului (depăşirea nr. de elevi
faţă de normativ)

Performanţe în pregătirea copiilor distinşi
la concursuri de profil, materializate în
obţinerea locului I, II, III menţiuni şi
premii speciale la faza internaţională şi
locurile I, II, III şi premiile speciale la
faza naţională

Iniţierea şi aplicarea unor conţinuturi şi a
unor modalităţi de predare – învăţare a
acestora în cadrul cercului, prin utilizarea
abordării crosscuriculare centrate pe
inovaţie şi creativitate şi a metodelor activ
- participative
Participarea în calitate de membru al
juriului sau al comitetului de organizare al
concursurilor şcolare incluse în programul
de activităţi şi în calendarul
inspectoratului şcolar/MECTS.

Internaţional

Naţional

2

Locul I
Locul II
Locul III
Menţiune/Pr
emiu special
Locul I

4/premiu
3/premiu
2/premiu
1/premiu

Locul II

3/premiu

4/premiu

Locul III
Premiu
special
Activităţi demonstrative

2/premiu
1/premiu
4/activitate

Conţinut şi abordare novativă

5

Metode activ- participative

3

Internaţional
Naţional

3/calitate
2/calitate

Interjudeţean

1.5/calitate

Local

1/calitate

Punctaj
acordat

Criteriul
1. Activităţi complexe cu
valoare
instructivă - educativă

2. Performanţe deosebite în
inovarea didactică

Subcriterii

Punctaj

Iniţiator/coordonator de proiecte educative

Internaţional

4/activitate

Participarea ca formator la activităţile
aplicative din CAE şi manifestări
educative

Naţional
Interjudeţean /regional
Municipal/local
Internaţional
Naţional
Judeţean
Local
Naţional
Judeţean

3/activitate
2/activitate
1/activitate
3/proiect
2/proiect
1/proiect
0.5/proiect
3/activitate
2/activitate

Activităţi pentru eliminarea desegregării, a
discriminăii, a marginalizării şi
excluziunii sociale, a combaterii
Local
exploatării prin muncă a copiilor şi
promovarea incluziunii educaţionale
Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la
nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator
de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare
Participare la cursuri de formare
Participări cu lucrări de specialitate la conferinţe şi seminarii
Contribuţia la elaborarea de
programe şcolare
metodologii/ regulamente la nivel
naţional
materiale auxiliare didactice,
îndrumătoare /ghiduri metodice
reviste şcolare
Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice de specialitate în domeniul didacticii,
specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN

1/activitate
2/calitate

2/curs
1/participare
2/programă
2/metodologie
2/auxiliar
2/revista
2/lucrare

Punctaj
acordat

Criteriul
2. Performanţe deosebite în
inovarea didactică

Subcriterii
Activitatea de evaluator, iniţiator şi
coordonator de proiecte educative, de
mentorat. Activitate în domeniul sindical

Naţional

3

judeţean

2

local

1

Participarea la formarea personalului didactic prin CCD sau în cadrul unor
proiecte educative, în calitate de formatori (minim 24 ore cursul)

3. Parteneriat educaţional in
cadrul programelor de
reforma

4. Creşterea prestigiului
unităţii de învăţământ

Punctaj

2/curs

Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice şi consilii consultative de
dialog social şi a altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de
specialitate

1/activitate

Proiecte educaţional iniţiate/coordonate de Palatul Copiilor/Clubul Copiilor
derulate în parteneriat cu alţi parteneri (Institutul Francez, British Council,
Phare, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca
Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt – Austria,
ambasade, centre culturale străine, organizaţii omoloage din străinătate etc.)

6/proiect

Participarea la proiecte finanţate FSE

5/proiect

Proiecte educaţionale parteneriale iniţiate de MECTS/ISJ şi coordonate, la nivel
judeţean, de Palatul Copiilor/Clubul Copiilor

4/proiect

Contribuţie individuală şi / sau în echipă la dezvoltarea managementului
educaţional, în contextul reformei învăţământului

2

Atragerea de finanţare extrabugetară pentru realizarea unor activităţi/proiecte
educative
Parteneriate cu instituţiile din domeniul Internaţional
educaţiei şi al culturii (universităţi,
Naţional
biblioteci, muzee, centre de cultură,
Regional
case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.)
Local

2/proiect
4/proiect
3/proiect
2/proiect
1/proiect

Punctaj
acordat

