Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică
Proiect de mobilitate școlară
Nr.referință: 2014-1-RO 01-KA101-001047

Schimbă vieți. Deschide minți.

„Abordarea europeană a predării – garanție a calității și succesului profesional”

EVALU AR E - D OSAR
Pentru participarea la cursul .................................................................................................
care se va desfășura la ................................................... în perioada ................................................

Numele și prenumele
Specialitatea
Criteriu

Punctaj propus
Slab
Intermediar
Bun
Fluent

1.Nivelul de cunoaștere a limbii engleze

2.De ce considerati că sunteți persoana potrivită pentru a fi
selectată ca participant pentru curs?
3.Enumerați 3 aspecte care vă caracterizează sau/și care ar putea
susține implicarea dvs. în cadrul proiectului?
4.De ce ați decis să participați la acest curs în cadrul proiectului ?
5.Care este experiența dvs. în utilizarea calculatorului și a
mijloacelor digitale la clasă? Exemplificați.
6.Ce competențe aveți în domeniul TIC atestate prin certificări
recunoscute ISJ/CCD/MEC?

1.
2.
3.

Punctaj
acordat

1p
2p
3p
5p
3p
1p
1p
1p

2+3 =
Adev.(ore)
Adev.(credite)
Postuniv./ECDL

2p
5p
1p
3p
5p

7.Ce așteptări aveți de la acest curs? Ce ați vrea să învățați, să
descoperiți?

2p

8.Cum veți folosi experiența cursului în viitor?

5p

Total

30p

Evaluator: ......................................................................

Proiect finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Erasmus+. Această publicație reflectă doar punctul de
vedere al autorului iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.
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Nr. .................... din ....................................

TABEL CENTRALIZATOR
al rezultatelor evaluării dosarelor depuse
pentru cursul ....................................................................................................
Punctaj acordat de
Nr.
crt.

Nume și prenume
cadru didactic

Evaluator
1

Evaluator
2

Evaluator
3

Punctaj
din
oficiu
(10p)

Punctaj
final

Obs.

1

2

3

4

5

....

Comisia de selecție:
1. Pre ședinte …………………………………………………………………………………………………
2. Membru

……………………………………………………………………………………………………

3. Membru

……………………………………………………………………………………………………

Proiect finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Erasmus+. Această publicație reflectă doar punctul de
vedere al autorului iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.
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Nr. .................... din ....................................

REZULTATELE FINALE
ale concursului de selecție a cadrelor didactice
pentru cursul ..............................................................................................................................
care se va desfășura la ........................................................ în perioada ....................................

Nr. crt.

Numele și prenumele cadrului didactic

Punctaj

Rezultat final

1

Admis

2

Admis

3

4

5

....

Coordonator proiect,

Responsabil selecție cadre didactice,

Proiect finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Erasmus+. Această publicație reflectă doar punctul de
vedere al autorului iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

