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Grilă de eveluare

Criteriu de evaluat (puncte de la 1 la 5):
1 p – proiectul întrunește foarte puțin acest criteriu de evaluare (0-30%); 
2 p – pr. întrunește parțial acest criteriu de evaluare (31%-50%); 
3 p – pr. întrunește acest criteriu de evaluare, însă nu în totalitate (51%-70%); 
4 p – pr. întrunește satisfăcător acest criteriu de evaluare (71%-90%); 
5 p – pr. întrunește în totalitate acest criteriu de evaluare (91%-100%)
1. Relevanță: Proiectul contribuie prin activitățile sale la atragerea elevilor către domeniile STEAM și 
conduce la dezvoltarea de abilități precum gândirea critică, rezolvarea problemelor, munca în echipă și 
altele.

2. Interdisciplinaritate:Proiectul accesează informații din mai multe discipline/ştiinţe și le integrează în 
activități interactive coerente și relevante pentru grupa de vârstă a beneficiarilor propuși:
1 p pentru integrarea a 2 discipline; 
2 p pentru integrarea a 3 discipline; 
3 p pentru integrarea a 4 discipline; 
4 p pentru integrarea a 5 discipline;
5 p pentru integrarea a mai mult de 5 discipline.
3. Coerență: Proiectul are o nevoie, un scop, obiective și activități bine definite, corelate cu o soluție 
corespunzătoare și resurse necesare incluse în buget.
4. Eficiență: Resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite 
atingerea rezultatelor propuse.
5. Echipă: Experienţa și expertiza responsabilului de proiect şi a celor implicaţi în realizarea proiectului 
este relevantă şi suficientă, astfel încât să susțină realizarea activităților proiectului; capacitatea de 
implementare a echipei astfel încât să permită finalizarea cu succes a  proiectului.
6. Sustenabilitate: Rezultatele așteptate ale proiectului vizează impact pe termen mediu.
7. Impact comunitar                                                                             
7.1. Număr beneficiari:                                                                                                                                    
1p - 20-30 beneficiari; 
2p - 31-50 beneficiari; 
3p - 51-100 beneficiari; 
4p - 101-149 beneficiari; 
5p - peste 150 de beneficiari

7.2. Intensitatea:                                                                                                                                                
1p - 2 activități/lună; 
2p - 1 activitate la 2 săptămâni; 
3p - 1 activitate/săptămână; 
4p - 2 activități/săptămână; 
5p - mai mult de 8 activități pe lună

8. Abordează minim o temă din cele trei recomandate ale ediției: inteligență artificială, digitalizare, realitate 
virtuală
9. Inovație: Proiectul aduce în prim plan idei noi, inovative, metodologii alternative și tematici de actualitate 
recomandate precum: inteligență artificială, digitalizare și realitate virtuală.


