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METODOLOGIE
privind organizarea și desfășurarea selecţiei grupului țintă, consilieri școlari și personal din
sistemul de examinare, evaluare și curriculum, în cadrul proiectului “EduBac - Educație europeană
pentru un bacalaureat de succes”, POSDRU/153/1.1/S/138141

I.

Dispoziţii generale

Proiectul „EduBac - Educație europeană pentru un bacalaureat de succes” ID 138141, finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, își propune constituirea unui cadru eficient și
durabil de dezvoltare și evaluare sistematică a procesului de formare a competențelor cheie la elevii din ciclul
gimnazial, în vederea pregătirii susținerii cu succes a examinărilor naționale de la finalul clasei a VIII-a, prin
intermediul unui program educațional desfășurat la nivel multiregional.
Art. 1 Prezenta metodologie este elaborată de echipa de management a proiectului, Partener 1,
“EduBac - Educație europeană pentru un bacalaureat de succes”, ID 138141 în conformitate cu prevederile
legislative în vigoare.
Art. 2 Scopul prezentei metodologii constă în selecția selectarea grupului ţintă, aferent activităţii A4.4
Selecția experților de educație și învățare și a consilierilor școlari care vor fi implicați în programul de pregătire
suplimentară pentru bacalaureat, respectiv pentru selectarea la nivelul celor două regiuni a:
- 210 persoane, reprezentând personal din sistemul de examinare, evaluare și curriculum (câte 105
pentru fiecare dintre județele Bacău și Olt);
- 40 consilieri școlari (câte 20 pentru fiecare dintre județele Bacău și Olt),
în cadrul proiectului “EduBac - Educație europeană pentru un bacalaureat de succes”, ID 138141.
Acţiunea este coordonată de Beneficiar – Inspectoratul Școlar Județean Olt și Partenerul P1 –
Inspectoratul Școlar Județean Bacău, fiecare fiind responsabil de managementul grupului ţintă propriu.
Art. 3 Descrierea grupului ţintă (GT)
(1)
Grupul țintă al proiectului, vizat prin această metodologie, este reprezentat de un număr de
minim 250 persoane, dintre care:
- 210 personal din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum (câte 105 pentru județele
Bacău și Olt);
- 40 consilieri școlari (câte 20 pentru județele Bacău și Olt).
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Acest grup țintă este repartizat echilibrat între cele două județe, câte 105 persoane din sistemul de
examinare, evaluare și currriculum și câte 20 de consilieri școlari, pentru fiecare județ.
(2)
Persoanele din grupul țintă vor fi incluse într-un program de formare pentru a putea ulterior
lucra cu elevii în programul multiregional de educație tip serviciu educațional suport de pregătire suplimentară în
vederea susținerii cu succes a examenelor de bacalaureat de la final de clasa a XII-a (personalul din sistemul
național de examinare, evaluare și curriculum), respectiv un program de formare care vizează familiarizarea cu
specificul programelor de pregătire suplimentară și noțiuni de managementul învățării, managementul emoțiilor,
managementul stress-ului, managementul timpului (pentru consilierii școlari).
(3)
La nivelul județelor Olt și Bacău, dintre membrii grupului țintă care vor finaliza programul de
formare vor fi selectate persoane, în baza criteriilor din Cererea de Finanțare și a unei metodologii special
dedicate, care vor putea fi implicate în calitate de expert în:
- pilotarea programului: în minim 20 unități de învățământ liceal din mediul rural și urban, cu minim
1260 elevi de clasa a XII-a din cele două județe, vor activa câte 35 de experți de educație și învățare pilot,
personal din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum și câte 10 consilieri școlari pilot din fiecare
județ;
- derularea programului: în minim 44 unități de învățământ liceal din mediul rural și urban, cu minim
2940 elevi de clasa a XII-a din cele două județe, vor activa câte 70 de experți de educație și învățare derulare,
personal din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum din cele două județe și câte 20 de consilieri
școlari derulare din fiecare județ.
(4)
Programul de formare adresat personalului din sistemul de examinare, evaluare și curriculum și
respectiv consilierilor școlari va însuma un număr de 40 de ore, va fi furnizat de Partenerul 2 în proiect –
Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar și se va finaliza cu eliberarea de
atestate de formare profesională continuă cu credite profesionale transferabile.
Art.4 Criterii de selecţie a GT
(1)
Pentru a fi consideraţi eligibili în vederea participării la stagiul de formare organizat în cadrul
proiectului, formabilii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

la momentul selecţiei să aibă calitatea de personal din sistemul național de examinare, evaluare
și curriculum;

să aibă studii superioare (în cazul consilierilor școlari, să fie absolvenți ai unei facultăți de profil
sociopsihopedagogic);

să aibă experiență de minim 3 ani în activitatea didactică;

să aibă cunoștințe de utilizare PC.

să nu fi beneficiat în ultimii 5 ani de o altă formare pe aceeași temă furnizată printr-un program
finanțat din Fonduri Europene.
(2) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile menţionate mai sus atrage implicit respingerea candidatului.
(3) Pentru departajarea candidaților se vor analiza și următoarele elemente:

numărul de ani de experiență de activitate la catedră/în consiliere școlară;

gradul de disponibilitate și motivația de a participa la programul de formare.
(4)
Selecţia personalului se va realiza cu respectarea principiului egalităţii de şanse (sex,
naţionalitate, religie, etnie etc.).
Art. 5 Etapele selecției grupului țintă sunt următoarele:
(1) Anunțul de selecție;
(2)
Înscrierea candidaților prin transmiterea CV-ului format europass și a unei scrisori de intenție pe
adresa de e-mail edubac.secretariat@gmail.com sau depunerea acestora la secretariatul proiectului din cadrul
Inspectoratului Școlar Județean Olt;
(3) Selectarea pentru interviu;
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Transmiterea rezultatelor evaluării CV-urilor (admis/respins), pe e-mail, fiecărui candidat;
Transmiterea pe e-mail a programării pentru interviu, pe e-mail, fiecărui candidat;
Depunerea portofoliului cu documente justificative de către candidații declarați admiși;
Interviul;
Publicarea rezultatelor finale ale selecției pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt.

Art. 6 Anunțul de selecție va fi publicat pe site-ul beneficiarului în secțiunea dedicată proiectului.
Art. 7
(1)
Înscrierea candidaților se realizează în termenul precizat în Calendarul de selecție transmiterea
CV-ului format europass și a unei scrisori de intenție pe adresa de e-mail edubac.secretariat@gmail.com sau
depunerea acestora la secretariatul proiectului din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt;
(2)
Rezultatele evaluării CV-urilor (admis/respins) vor fi transmise, pe e-mail, fiecărui candidat;
(3) Candidații selectați în urma evaluării CV-urilor vor depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean
Olt, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, Slatina, județul Olt, cod poștal 230015 următoarele documente:
 Cerere de înscriere
 Curriculum vitae europass;
 Scrisoare de motivaţie;
 Fotocopie a buletinului/carţii de identitate, certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 Acte de studii;
 Portofoliu personal - care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor
de selecţie;
 Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor personale, semnată și datată (conform
modelului anexat);
 Declarație privind evitarea dublei finanțări, semnată și datată (conform modelului anexat);
 Declaraţie privind disponibilitatea de a participa la întâlnirile de lucru organizate la sediul
Inspectoratul Școlar Județean Olt cu reprezentanţii echipei de implementare a proiectului şi la sesiunile de
formare (inclusiv în weekend).
(4)
Interviul va avea loc în perioada stabilită prin Calendarul de selecție. Planificarea pentru interviu
va fi transmisă, pe e-mail, fiecărui candidat;
(5)
Rezultatele finale ale selecției, în baza portofoliului și a interviului, vor fi publicate pe site-ul
Inspectoratului Școlar Județean Olt.

II. Coordonarea, organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie
Art. 8 Coordonarea selecţiei grupului de experţi este realizată de o Comisie de selecţie numită
decizie a managerului de proiect/managerului operațional.

prin

Art. 9 Componența comisiei de selecție:
(1) Comisia de selecţie este alcătuită din:

Preşedinte – managerul de proiect/managerul operațional;

Secretar – coordonatorul/expertul grup țintă și resurse umane/membru al echipei de
implementare;

Membri evaluatori – asistent manager de proiect/asistent manager operațional;
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- juristul/asistentul responsabil juridic proiectului;
- responsabil PR/responsabil logistică.
Art. 10 Principalele atribuţii ale Comisiei de selecţie sunt:
 Anunţă selecţia grupului de experţi prin postarea pe pagina web a Inspectoratului Școlar
Județean Olt.
 Oferă solicitanţilor informaţii privind procedura de selecţie;
termenele limită de depunere a solicitărilor şi a documentelor
 Stabileşte şi anunţă
prevăzute de metodologia de selecţie;
 Primeşte la adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, Slatina,
cod poștal 230015, județul Olt, secretariatul proiectului, solicitările candidaţilor;
 Evaluează solicitările şi stabileşte lista finală a persoanelor selectate;
 Publică lista persoanelor selectate, prin postare pe pagina web a instituţiei;
 Rezolvă eventualele contestaţii;
 Întocmeşte un raport privind activitatea desfăşurată şi îl prezintă managerului de proiect.
Art. 11 (1) Toţi membrii comisiei de selecţie au drept egal de vot.
(2) Persoanele implicate în evaluarea solicitărilor de selecţie vor respecta următoarele reguli:
 îşi
vor
exercita
atribuţiile
cu
onestitate,
corectitudine,
bună-credinţă
responsabilitate;
 vor evalua în baza criteriilor stabilite;
 vor formula aprecieri cu imparţialitate;
 vor fi obiectivi în evaluare;
 vor păstra confidenţialitatea pe toată durata evaluării;
 vor asigura transparenţa deciziilor privind selecţia;
 vor respecta procedurile şi termenele stabilite.

şi

Art. 12 La primire, dosarele sunt înregistrate cu următoarele date:
 numărul de înregistrare;
 numele şi adresa solicitantului (daca sunt menţionate);
Art. 13 Fiecare candidatură va fi evaluată de Comisia de selecţie conform criteriilor din Anunțul de
selecție (admis/respins în ambele etape de selecție).
Art. 14 La finalizarea evaluării tuturor cererilor d e s e l e c ț i e se realizează ordonarea în ordinea
alfabetică a numelui solicitanţilor.
Art. 15 Solicitanţii pot cere reevaluarea dosarului în termenul stabilit de Calendarul de selecție.
Art. 16 (1) Cererile de reevaluare sunt rezolvate de Comisia de selecţie în prezenţa unui
membru al echipei de management a proiectului, care nu este membru al Comisiei de selecție și care
avizează rezultatul reevaluării.
(2) Hotărârea Comisiei după reevaluare este definitivă.
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Art. 17 Persoanele selectate vor fi informate pe email asupra rezultatului selecţiei şi asupra
obligaţiilor care le revin în cadrul proiectului.
III. Dispoziţii finale
Art. 18 (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, Comisia de selecţie va întocmi
un Raport privind selecţia grupului țintă.
(2) Raportul trebuie să cuprindă:
 Data şi locul sesiunilor de evaluare: analiza dosarelor;
 Componenţa comisiei;
 Lista cu rezultatele finale ale evaluării.
Art. 19 Dosarele de participare la selecţie, însoţite de toate documentele de evaluare a Comisiei de
selecţie semnate de toţi membrii, raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia
proiectului şi vor fi gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform
prevederilor legale.

Asistent manager de proiect,
Mirela Maria PARASCHIV
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