ANEXA 1. Grilă de evaluare a CV-urilor
Criterii

Mod de acordare punctaj

Experiență profesională în domenii relevante Experiență mai mare de 5 ani: 12p
(educație, cercetare, psihologie, sociologie, Experiență între 3 și 5 ani: 10p
Experiență între 1 și 3 ani: 8p
asistență socială)
Experiență mai mică de 1 an: 6p
Experiență mai mare de 5 ani: 12p
Experiență de lucru cu romii
Experiență între 3 și 5 ani: 10p
Experiență între 1 și 3 ani: 8p
Experiență mai mică de 1 an: 6p
Experiență în activități de mentorat cu elevi Experiență mai mare de 3 ani: 12p
Experiență între 1 și 3 ani: 10p
romi de liceu
Experiență mai mică de 1 an: 8p
Studii universitare
Studii
-absolvite cu Modul Psiho-Pedagogic:13p
-absolvite fără Modul Psiho-Pedagogic:10p
Studii medii: 8p
Cunoștinte IT (Word, Excel, Internet)

6p

Participare la stagii/cursuri de formare/
perfecționare
în
domenii
relevante
(multiculturalism,
non-discriminare,
mentorat, tehnici educaționale, consiliere și
orientare, cursuri de cunoaștere a culturii
romani)
Disponibilitatea de timp și flexibilitate pentru
deplasări în alte localități din județ

Participare la mai mult de 5 cursuri: 5p
Participare la 3-5 cursuri: 3p
Participare la mai puțin de 2 cursuri: 2p

10p

Competențe și abilități sociale (calități Se acordă punctaj pe o scală de la 1(nesatisfăcător) pedagogice, capacitate de planificare și 10(foarte bine)
organizare, capacitate de comunicare și
socializare)
Punctaj maxim: 5p, dintre care
Modalitate de completare a CV-ului
Completarea tuturor secțiunilor: 3p
Respectarea regulilor de ortografie și punctuație: 2p
5p
Cunoașterea limbii romani
Cunoașterea elementelor specifice culturii Se acordă punctaj pe o scală de la 1(nesatisfăcător) romilor (activități care să releve cunoașterea 10(foarte bine)
obiceiurilor și tradițiilor culturii romilor)
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