
 

 

 

Proiect de Parteneriat de schimb interșcolar în cadrul programului 

ERASMUS+ cu titlul ”MATEMATIK OGRETIMINDE ORTAK 

AKIL VE KURESEL IȘBIRLIGI” 
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ANEXA 6  

la Procedura de selecție a membrilor grupului țintă 

 participanți la mobilități 

Calendarul procesului de selecție 

Mobilitate Portugalia 26-31 mai 2019 
 

Activități Termen 

ETAPA 1 
▪ elaborarea procedurii de selecție a membrilor grupului țintă 

participanți la mobilități de către echipa de management și 

aprobarea acestei în Consiliul de Administrație al Școlii.  

 

11-21 septembrie 2018 

▪ prezentarea procedurii de selecție la nivelul liceului prin diverse 

căi (postare pe site-ul liceului, prezentări în C.P., ședințe 

metodice etc.). 

21 septembrie-30 

octombrie 2018 

▪ depunerea dosarelor de candidatură de către cadrele didactice 

candidate la secretarul echipei de selecție.   

4-15 februarie 2019 

ETAPA 2 
▪ constituirea echipei de selecție a membrilor grupului țintă 

participanți la mobilități. 

18-19 februarie 2019 

▪ evaluarea dosarelor depuse de către membrii comisiei de selecție 

pe baza unei grile de evaluare. 

 

20-21 februarie 2019 

▪ anunțarea rezultatelor selecției.  24 februarie 2019 

▪ informarea candidaților admiși  24 februarie 2019 
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ANEXA 10 la Procedura de selecție a membrilor grupului țintă participanți la mobilități 

Fișa de (auto) evaluare 
 

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

 
Nr. 

crt. 

Criteriul Documente 

justificative 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

final 

acordat 

1. Implicarea, în ultimii doi ani școlari (2015-2016 

și 2016-2017) în proiectarea și implementarea de 

activități și proiecte educative axate pe temele 

abordate de proiect (metode inovative de 

predare-învățare-evaluare, matematică, 

competențe sociale și civice). 2p/activitate 

Adeverințe 

Decizii 

Diplome 

Certificate 

 

10 p   

2. Implicarea, în ultimii trei ani școlari (2014-2015, 

2015-2016 și 2016-2017)  în proiectarea și 

implementarea unor bune practici în scopul 

creșterii calității serviciilor educaționale  

(2p/activitate) 

Adeverințe 

Decizii 

Diplome 

Certificate 

 

10 p   

3. Calitatea de membru în diverse comisii care 

implică proiectarea și implementarea de 

activități și proiecte în domeniile vizate de 

proiect (calitatea în educație, metode inovative 

de predare-învățare-evaluare, comunicare, 

managementul clasei) în anii şcolari 2015-2016, 

2016-2017 şi 2017-2018;( 2p/activitate) 

Adeverințe 

Decizii 

Diplome 

Certificate 

 

10 p   

4. Profesor de matematică, fizică sau informatică Încadrare 

 
10 p   

5. Coordonator proiect, director, director adjunct Încadrare 10 p   

6. Competențe IT  

 

Certificat 

ECDL/Adev. 
10 p   

7. Competențe de comunicare în limba engleză  

(5 p fără dovadă, 10 p cu certificare) 

Adeverințe/cer

tificate cursuri 
10 p   

8. Spirit de echipă, cu capacitate de adaptare la 

diverse situații și contexte, probitate morală 

Calificativul în 

ultimii doi ani 

școlari 

încheiați FB 

10 p   

9. Interes și motivație pentru participarea la 

formarea continuă pe temele vizate de proiect  

Scrisoarea de 

motivație 
10 p   

TOTAL 100 p   

 

Candidat (numele și semnătura): ___________________________________ 

 

          Evaluatori (numele și semnătura): ___________________________________ 

                                                                       ___________________________________ 

                                                                        ___________________________________ 

Notă: se acordă 10 p din oficiu  



 

 

 


