Nr. 3 121/23.04.2021

Precizări privind apelul de înscriere, de evaluare și de selecție a candidaților în
cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru
disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal și pentru
calificările/domeniile de pregătire profesională din învățământul profesional și tehnic,
la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Olt

A.
Ministerul Educației, prin intermediul inspectoratelor școlare județene,
organizează selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în vederea constituirii
grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru diciplinele/domeniile de studiu
obligatorii din învățământul liceal, precum și pentru calificările/domeniile de pregătire
profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic, numite în
continuare GLC.
Grupurile de lucru pentru care se organizează selecție sunt cele cuprinse în Anexa 1, iar
calendarul de selecție este cuprins în Anexa 2.
B.
În vederea selecției facem următoarele precizări:
Un candidat poate opta pentru realizarea curriculumului pentru aceaiași disciplină de la mai
multe filiere de învățământ sau pentru mai multe calificări din același domeniu de pregătire
profesională, respectiv mai multe GLC ale disciplinei/disciplinelor aparținând aceluiași domeniu
de studiu.
C.
Criteriul de selecție eliminatoriu este reprezentat de obligativitatea desfășurării
activității didactice a candidatului în domeniul/disciplina pentru care se elaborează programa
școlară, criteriu ce va fi dovedit prin depunerea la dosarul de candidatură, a adeverinței eliberate
de unitatea de învățământ/instituția la care candidatul își desfășoară activitatea.
D.
Portofoliul profesional al candidatului cuprinde:
- Curriculum vitae în format Europass, însoțit de documente doveditoare (copii ale
diplomelor de studii, grade didactice, doctorat și alte documente justificative, relevante pentru
criteriile/subcriteriile de selecție);
- Un proiect educativ de programă școlară la nivelul unei discipline din TC sau
CD/modul/CDȘ/CDL realizat schematic, pentru un singur an de studiu, care definește competențe

Str. General Berthelot, nr. 28-30
sector 1, 010168, București
Tel: +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300
www.edu.ro

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
el: +40 (0)249 410927; Fax: +40 (0)249 412801
http://isjolt.ot.edu.ro

specifice/rezultate ale învățării, activități de învățare și evaluare recomandate și conținuturi
asociate, de maximum 5 pagini.
E.
Criterii de evaluare a portofoliului profesional:
1. Pregătire profesională;
2. Experiență în domeniul proiectării curriculare;
3. Experiență în domeniul analizei și evaluării curriculare;
4. Proiect inovativ de programă școlară, corelarea adecvată a competețelor;
specifice/rezultatelor învățării cu activitățile de învățare, de evaluare și cu conținuturile asociate;
5. Proiect inovativ de programă școlară: caracterul inovativ al proiectului.
Portofoliul profesional al candidaților este evaluat pe baza criteriilor 1) -5), care se regăsesc
în Anexa 3, la punctul Fișa de evaluare/autoevaluare.
În situația egalității de punctaj între candidați, rezultată în urma evaluării portofoliilor
profesionale, departajarea de realizează pe baza criteriilor de mai jos, aplicate în ordinea
prezentată:
a) Punctajul cel mai mare cumulat acordat la criteriile 4) și 5) din fișa de
autoevaluare/evaluare;
b) Punctajul cel mai mare obținut la criteriul 5) din fișa de evaluare/autoevaluare.
Înscrierea se va realiza în perioada 26.04.2021-10.05.2021, prin depunerea dosarului în
format electronic pe adresa secretariat@isjolt.ot.edu.ro, cu menționarea grupului de lucru
pentru care se aplică, dosar ce va avea următoarea componență:
- Opisul dosarului de candidatură, semnat și scanat;
- Cererea de candidatură, conform modelului din Anexa 4, semnată și scanată;
- Adeverință prin care se face dovada îndeplinirii criteriului eliminatoriu prevăzut la
secțiunea C, în copie scanată;
- Portofoliul profesional menționat la punctul D, compus din Curriculum vitae în
format Europass, însoțit de documente doveditoare (copii ale diplomelor de studii, grade
didactice, doctorat și alte documente justificative, relevante pentru criteriile/subcriteriile de
selecție), un proiect educativ de programă școlară la nivelul unei discipline din TC sau
CD/modul/CDȘ/CDL realizat schematic, pentru un singur an de studiu, care definește competențe
specifice/rezultate ale învățării, activități de învățare și evaluare recomandate și conținuturi
asociate, de maximum 5 pagini;
- Fișa de autoevaluare/evaluare, conform modelului din Anexa nr. 3, completată de
candidat cu datele de identificare și cu punctajele acordate la rubrica de autoevaluare, semnată și
scanată.
Prezentul apel conține anexat următoarele documente:
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- Anexa nr. 1_Structura grupurilor de lucru la nivel național, pentru care se poate depune
candidatură;
- Anexa nr. 2_Calendarul de selecție la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Olt;
- Anexa nr. 3_Fișa de autoevaluare/evaluare pentru candidați;
- Anexa nr .4_Cerere de candidatură.

Inspector școlar general,
Victor-Hariton IACOBESCU

Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic,
Cristina – Marilena POPESCU
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