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CONCURSUL NA IONAL DE PRODUSE FINALE ALE PROIECTELOR FINAN ATE PRIN PROGRAME COMUNITARE 

"MADE FOR EUROPE", EDI IA 2018, ETAPA JUDE EAN  

FIŞ  DE EVALUARE A PRODUSELOR DE PROIECT  
 

UNITATEA DE ÎNV MÂNT:  .................................................... 
PROGRAMUL DE FINAN ARE: ....................................................  
TITLUL PROIECTULUI:   .................................................... 
COORDONATOR PROIECT:  .................................................... 
PRODUSUL FINAL:   .................................................... 

Criteriul / indicatorul de performan  
Nivel de performan  
1 - slab ,..., 5 - excelent 

1. RELEVAN A EDUCA IONAL  A PRODUSULUI PROIECTULUI PENTRU UNITATEA DE ÎNV MÂNT 

1.1 Produsul proiectului contribuie la consolidarea calit ii şi dimensiunii europene în educa ie?  

1.2 Permite dezvoltarea de competen e-cheie?  

1.3 R spunde nevoilor publicului int ?  

1.4 Sprijin  copiii / tinerii cu cerin e educa ionale speciale (CES) s  performeze?  

1.5 Asigur  egalitatea de şanse, de gen şi elimin  alte diferen e (religioase, sociale, culturale etc.)?  

1.6 Poate fi integrat în curriculum şi utilizat în activit ile curriculare şi extracurriculare ale şcolii?  

2. TRANSFERABILITATEA PRODUSULUI 

2.1 Are accesibilitate intern  şi extern ?  

2.2 Este atractiv şi uşor de utilizat?  

2.3 Este transferabil în alt context educa ional?  

3. CARACTERUL PRACTIC (UTILITATEA PRODUSULUI EDUCA IONAL) 
3.1 Produsul faciliteaz  progresul şcolar / profesional al grupului int  (soft educa ional, pagin  
web, revist , program  de op ional etc.)? 

 

3.2 în ce m sur  este util şi utilizat de elevi / profesori / p rin i?  

3.3 Nivelul de competen e pe care îl vizeaz  este adecvat grupului int ?  

4. CARACTERUL VALORIZATOR AL PRODUSULUI FINAL 

4.1 Valorizeaz  competen ele dobândite la diferite discipline?  

4.2 Valorizeaz  interesele / talentele şi calit ile elevilor?  

4.3 Eviden iaz  numele participan ilor la realizarea lui (elevi / cadre didactice, şcoli partenere, al i 
parteneri etc.)? 

 

4.4 Ofer  oportunit i pentru realizarea altor proiecte şi parteneriate?  

5. CALITATEA PREZENT RII PRODUSULUI EDUCAȚIONAL 

5.1 Prezentarea permite proiecția și vizionarea de c tre publicul participant?  

5.2 Prezentarea elevului este liber ?  

5.3 Prezentarea elevului este cursiv , urmeaz  un flux corespunz tor al ideilor?  

5.4 Se încadreaz  în timpul acordat, f r  a omite aspecte relevante despre produs?  

5.5. Folosește tehnici de captare a atenției publicului?  

PUNCTAJ TOTAL (punctaj maxim: 105p)  

 

Evaluator, 
Nume şi prenume: .................................................... 

Semn tura .............................................. 


