Fișă de evaluare a dosarului pentru selecția elevilor în
Proiectul de Mobilitate Erasmus Plus - 2017-1-RO01-KA102-035800
“Experiență europeană pentru tinerii informaticieni”
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Evaluatori:

Criteriul
Media la purtare 10 în primul semestru al anului școlar 2017-2018.
Criteriu eliminatoriu
Mai puțin de 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului
școlar 2017-2018. Criteriu eliminatoriu
Media generală în primul semestru al anului școlar 2017-2018.
(Se acordă puncte în ordinea descrescătoare a mediilor, maxim 10
puncte. La medii egale se acordă punctaje egale. Ierarhizarea se face
pe nivel de studiu.)
Media la informatică + TIC în primul semestru al anului școlar 20172018. (Se acordă puncte în ordinea descrescătoare a mediilor, maxim
10 puncte. La medii egale se acordă punctaje egale. Ierarhizarea se
face pe nivel de studiu.)
Scrisoare de intenție/motivare (coerență – 3p, argumentare – 5p,
tehnoredactare – 2p)
CV – europass (aspect – 3p, competențe – 5p, experiență 2p)
Recomandarea dirigintelui (activități de voluntariat 5p, seriozitate,
punctualitate 5p)
Rezultate la învățătură, concursuri și olimpiade școlare de
specialitate sau cu relevanță pentru proiect – Informatică, TIC, Lb.
engleză.
- diplome de sfârșit de an: 10p/Locul I, 8p/Locul II, 6p/Locul III,
4p/Mențiune I, 2p/Mențiune II
- concursuri interjudețene, olimpiade etapa județeană – 12p/premiu,
10p/mențiune, 8p/participare.
- concursuri, olimpiade etapa locală – 6p/premiu, 4p/participare.
Alte concursuri sau activități extracurriculare (sportive sau la
discipline de cultură generală sau altele)
Etapa națională 14p/premiu, 12p/mențiune, 10p/participare
Etapa județeană 10p/premiu, 8p/mențiune, 6p/participare
Etapa locală / școală – 6p/premiu, 4p/mențiune, 2p/participare
Obs. Pentru același tip de activitate se acordă punctaj o singură
dată.
Participări la conferințe, simpozioane, proiecte educaționale,
activități de voluntariat, alte activități culturale 10p/participare
Participări la proiecte educaționale în școală (se face dovada cu
adeverință) (CoderDojo, Astronomie, etc.) 1p/oră (maxim 20
puncte)
Participarea la proiectul educațional ,,Olimpiada claselor” 6p/premiu, 4p/mențiune, 2p/participare (maxim 20 puncte)
Aspectul general al dosarului, documente, semnături: max. 10p
Punctajul maxim acordat pe dosar este de 200p.

prof. Canahai Dana
prof. Mitran Alina

NOTĂ: Documentele vor fi organizate într-un dosar de plastic cu șină, perforat, fără folii și în ordinea din fișa de evaluare!

