Numele şi prenumele candidatului........................................................................................................
Data ..............................................

FIŞĂ EVALUARE
EXPERT EVALUARE PERFORMANȚĂ
Nr.
crt.

Criteriul de evaluare

1

Studii (la acest criteriu, punctajele se
pot cumula astfel: a, c și d sau b, c și d)
a) Studii superioare de scurtă durată/
ciclul I de licenţă
b) Studii superioare de lungă durată/
ciclul II de master
c) Studii de masterat (pentru absolvenţii
de studii superioare de lungă durată)/
studii
postuniversitare/
studii
de
reconversie în domeniul didactic
d) Studii de doctorat în domeniul
didactic
Formare continuă în domeniul
strategiilor didactice (programe de
formare acreditate sau avizate MEN
etc)
Expertiză dovedită în activitatea de
evaluator

2

3

4

Punctaj maxim

Expertiză dovedită în activitatea de
evaluare a demersului didactic

Punctaj
alocat
evaluare

Punctaj
la alocat
la
contestații
(dacă există)

2 puncte
3 puncte
2 puncte/
program
absolvit
5 puncte
2
puncte/
program
(maximum 6
puncte)
2 puncte/
activitate
(maximum 6
puncte)
2 puncte/
activitate sau
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Beneficiar:

Asociația PartNET – Parteneriat
pentru Dezvoltare Durabilă

Parteneri:

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dâmboviţa

Casa Corpului Didactic
Dâmboviţa

5

Respectarea tuturor cerinţelor de
prezentare a documentelor din dosarul
de selecţie (ordinea documentelor,
conform informațiilor din anunț;
relevanța documentelor, conform
precizărilor menționate)
TOTAL

an școlar
10 puncte

NOTĂ
Punctajul minim care trebuie realizat este de 25 de puncte.

Comisia de evaluare:
(numele și prenumele fiecărui membru, semnătura)

Comisia de contestații:
(numele și prenumele fiecărui membru, semnătura)
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