Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Studii Universitare de Masterat
Anexa 3

Fișa de autoevaluare a portofoliului educațional

Nume si prenume: (cu inițiala tatălui și numele de căsătorie, dacă este cazul) …………………………………………………………………………………………….
Locul de munca………………………………………………………………………………………………...............................................................................................
Nr.

1

Funcții de conducere și/sau
coordonare2

2

Membru în comisii și/sau
consilii nationale3
Specializari universitare4

3

4

1

Criterii

Dezvoltare profesională
în carieră5

Indicatori

Descriere1

Inspector școlar
Director școală
Director adj.
Metodist
Formator național
ARACIP/ CNC / CNEE, olimpiade,
concursuri etc.
Licență (a doua specializare), master,
conversie profesională
Titular
Definitivat
Gradul II
Gradul I
Doctorat

Se vor da informațiile specificate mai jos:
Instituția și perioada
3
Instituția, perioada și o scurtă descriere a atribuțiilor. Se punctează fiecare comisie/consiliu
4
Numele specializării (a doua licență etc.), instituția și anul absolvirii. Se punctează fiecare nouă specializare.
5
Se vor da informații despre instituția de învățământ și anul obținerii titulaturii; instituția care a emis documentul și anul (definitivat, grade didactice, doctorat). Se
punctează fiecate titlu obținut.
2

Punctaj
maxim
10
10
8
7
5
5 x nr
comisii
5 x nr.
specializări
5
3
5
5
10

Formare continuă (cu certificat)6
- națională
- locală
Conducere proiect

5

6

Proiecte / Granturi7

F

Publicatii8

G

Recunoastere profesională

- nivel național/internațional
- nivel județean
- nivel școală
Membru în echipa de proiect
- nivel național/internațional
- nivel județean
- nivel școală
Manuale/Articole în reviste de
specialitate/Articole in volume ale
conferințelor/Carti
Elevi olimpici la nivel județean/
național/ internațional9
Responsabil comisie metodică
Indrumare practică pedagogică10

Se vor menționa: instituția organizatoare, denumirea cursului, perioada, tipul de certificat, nr. de ore/credite. Se va puncta o singură formare națională și o singură
formare locală.
7
Titlul proiectului, instituția organizatoare/finanțatoare, perioada și o scurtă descriere a atribuțiilor în proiect. Se vor puncta cel mult câte 2 proiecte
naționale/internaționale, județene și locale.
8
Se vor menționa: autorii, titlul articolului/cărții/manualului, revista/conferința/editura, anul apariției
9
Numele elevilor, olimpiada
10
Numele universității pentru care ați îndrumat studenți în practică pedagogică

5
3

10
7
5

5
5
3
10 x nr.
manuale/că
rți
5 x nr.
articole
5 x nr.
elevi
5
5

