Directorul Anului 2022
pentru Antreprenoriat

Profilul directorului:
• A implementat o soluțe care a implicat identificarea de resurse si atingerea de rezultate
imediate și poate să prezinte specific felul în care a făcut acest lucru, împreună cu
rezultatele obținute.
• Director ale cărui inițiative/proiecte/idei demonstrează eficiența unor acțiuni
antreprenoriale în situații în care resursele nu au fost suficiente sau situațile au fost
provocatoare.
• Directorul demonstrează calități de leadership, management și strategie, viziune și
determinare, atenție pentru starea de bine și rezultate educaționale bune pentru toți
copiii din școală.
• A avut abilitatea de a vedea oportunități acolo unde au existat provocări și capacitatea
de a identifica resurse și posibilități, pentru a obține rezultate pe care ceilalții nu le-au
identificat sau nu au știut să le adreseze.
• A avut curajul de a-și asuma inițiative și riscuri calculate, cu agilitate.
• A implementat o soluție care a îmbunătățit calitatea educației din școală/comunitate
pentru toți elevii, care a produs schimbări semnificative și în care contribuția lui a fost
importantă și demonstrată.

Criterii de evaluare:
• Soluția implementată răspunde nevoilor edcaționale din școala/comunitatea sa.
Directorul explică cu claritate nevoile educaționale din școală și explică cum inovația
răspunde acestor nevoi.
• În procesul desfășurat a depășit dificultăți și provocări, chiar dacă părea imposibil că va
reuși. Numește clar care au fost provocările pe care le-a depășit și cum a facut acest
lucru.
• A identificat și a folosit resurse (de orice tip) chiar acolo unde părea că ele nu există.
Menționează care sunt resursele pe care le-a identificat și cum le-a folosit pentru a putea
realiza soluția propusă.
• Rezultatele obținute au adus schimbări semnificative și măsurabile în
școala/comunitatea sa. Directorul menționează clar, calitativ și cantitativ, care au fost
rezultatele obținute, face referire la acestea atât înainte, cât și după implementarea
soluției inovative. Rezultatele obținute fac o diferență relevantă comparate cu populația
școlii/comunității.

