F08-P.O.07.06
FIȘA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI
PENTRU VALIDAREA CA METODIST AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN OLT,
AN ȘCOLAR 2017 - 2018
COMPARTIMENT __________________________________
NUMELE ŞI PRENUMELE: _________________________________________________________
DISCIPLINA: ____________________
GRADUL DIDACTIC: ______ VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT:
__________
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _________________________________________________
Nr.
crt.

Activitatea metodică și științifică

La nivelul şcolii:
- activitate în comisia metodică - 2 p
- responsabil comisie metodică, alte comisii - 3p
2
La nivelul judeţului:
- metodist al I.S.J.- C.C.D. sau funcţii de conducere - 4p
- formator local - 4p
- activitate in cadrul cercului pedagogic - 4p
- membru al comisiei de organizare/corectare la olimpiadele și concursurile județene - 4p
- membru în comisii la nivel județean – 4p
- participare cu referate la simpozioane organizate la nivelul judeţului - 2p
- materiale publicate în reviste de specialitate la nivelul judeţului-2p
- materiale metodico-ştiinţifice depuse la C.C.D. - 2p
-profesor asociat la activităţi de perfecţionare metodico - ştiinţifică organizate de C.C.D. - 4p
3
La nivel naţional:
- formator naţional; membru al comisiei naţionale de specialitate - 5p
- membru al comisiei de corectare la olimpiadele naţionale şi concursuri interjudeţene - 5p
- participant cu referate la simpozioane naţionale - 3p
- participare în colective de elaborare de programe şcolare aprobate de M.EC. - 5p
- manuale şcolare aprobate de M. E. C.; ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare avizate de
M.E.C-7p.
- articole de specialitate, lucrări ştiinţifice, studii de specialitate publicate în reviste la nivel naţional;
cărţi în domeniul educaţional publicate, material didactic omologat de M.E.C.T.S. - 5p
4
Participarea la proiecte
-coordonator proiecte de parteneriat școlar Comenius Multilateral/Bilateral/Regio – 5p
- realizator activități in cadrul programelor si proiectelor comunitare – 5p
- participant la cursuri de formare continua in domeniul managementului de proiect, accesării fondurilor
comunitare, mobilități individuale prin LLP (Comenius, Grundtvig, VIA, VS, LdV etc) – 5p
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5
Participare la cursuri de formare profesională – 5p
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