Editorul materialului: Inspectoratul Școlar Județean Olt
Mai 2016

COMUNICAT DE PRESĂ
privind modificarea termenului de selecție a candidaților pentru elaborarea programelor școlare
pentru nivelul gimnazial

În contextul numeroaselor solicitări din partea cadrelor didactice/ referitoare la prelungirea
calendarului privind includerea în grupurile de lucru pentru elaborarea de programe şcolare pentru
nivelul gimnazial, conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a decis
modificarea calendarului activităţilor de selecţie a candidaţilor, după cum urmează:
Nr.

ETAPELE CONSTITUIRII GLC

crt.
1
2

3

Înscrierea candidaţilor

6.04.2016 - 15.05.2016

Evaluarea portofoliilor profesionale şi a proiectelor inovative de
programă şcolară

Termen

16.05.2016 - 27.05.2016

Publicarea componenţei grupurilor de lucru

30.05.2016

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să participe la procesul de selecţie, se fac
următoarele precizări:
1) Participarea la elaborarea programelor şcolare va fi recunoscută în evaluarea dosarului personal
pentru obţinerea gradaţiei de merit; calitatea de membru în grupurile de lucru la programele
şcolare va fi apreciată cu o pondere de minimum 20% din punctajul total.
2) Pentru facilitarea depunerii candidaturii, obţinerea parolei de acces este posibilă şi prin
transmiterea unei solicitări directe la adresa de email: suport-mon@edumax.edu.ro, specificând
numele, funcţia şi instituţia.
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3) Punctajul asociat criteriilor de evaluare este cumulativ si nu stabileşte un prag minim pentru
acceptarea unei candidaturi. Evaluarea va urmări în principal capacitatea candidaţilor de
elaborare a unui proiect de programă şcolară, în consecinţă criteriile 1-4 nu reprezintă condiţii
obligatorii de participare.

Toate celelalte precizări formulate în Apelul privind selecţia profesorilor în grupurile de lucru
pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele l domeniile de studiu din învăţământul gimnazial
rămân valabile.

Inspector școlar general,
Felicia MAN
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