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NOTA TELEFONICAnr.271/Oţ. {)gj -20&7 
IN ATENTIA DIRECTORILOR UNITATILOR SCOLARE 

In vederea selectarii metodistilor pentru toate disciplinele (cu excepţia 

disciplinelor tehnologice) an scolar 2009-2010, va rugam sa comunicati cadrelor 
didactice din unitatea dumneavoastra cele de mai jos: 

Cadrele didactice care doresc să se Înscrie la Concursul de selecţie a metodiştilor pentru toate 
disciplinele cu excepţia disciplinelor tehnologice (discipline tehnice si discipline economice) 
trebuie să respecte următoarele: 

A. Condiţii de Înscriere - criterii eliminatorii: 

- titular. 

- gradul didactic I sau doctorat in specialitate. 

- calificativul FOARTE BINE obţinut În ultimii 3 ani. 

B. Criterii de selecţie: 

1. Formare profesională iniţială şi continuă: 10 puncte 

- Universitate 

- Studii postuniversitare 

- Masterat 

- Doctorat 

- Stagii de formare (naţional, judeţean, prin universităţi, CCO) 

2. Contribuţii la teoria şi practica didactică 10 puncte 
- Lucrări publicate 

- Cărţi de specialitate 

- Articole in reviste de specialitate 

- Participări la simpozioane În specialitate/metodice 

3. Experienţă metodică şi organizatorică 10 puncte 

- Metodist 

- Responsabil de cerc pedagogic 

- Formator 

- Comisii (metodice/de evaluare/de elaborare subiecte /asigurare a calitatii, etc.) 

4. Performanţe profesionale (rezultate cu elevii) in anul scolar precedent 10 puncte 

- La clasa 

- La nivel de unitate scolara 

- La concursuri si olimpiade (inclusiv organizare): judetene, interjudetene, nationale, 

internationale 

5. Participări la proiecte si parteneriate in anul scolar precedent 10 puncte 
- Parteneriate : locale, nationale (regionale), inernationale 

- Proiecte 



C. Modalitati de evaluare: 

1. Evaluarea CV-ului cu acte doveditoare :
 

maxim 50 puncte (minim 35 puncte)
 

2.	 Proba practica/Interviu in vederea identificarii capacitati lor si competentelor
 

capabile sa legitimeze statutul de metodist aII.S.J. Dolj in fata unei comisii (Inspector
 

scolar general/inspector scolar general adjunct, director CCD, inspector perfectionare
 

si formare continua, inspectori scolari de specialitate):
 

maxim 50 puncte (minim 35 puncte) 

D. Calendarul selectiei: 

Cei interesaţi vor depune in perioada 07-10 septembrie 2009 la inspectorii de specialitate un dosar 

(inregistrat la secretariatuII.S.J. ) ce va cuprinde o cerere (conform anexei 1), Însoţită de un CV (conform anexei 2) 

cu documente doveditoare. 

Proba practica/Interviul se va desfasura in perioada 14-19 septembrie 2009 (informaţii suplimentare se vor 

obţine de la inspectorii de specialitate). 

E. BIBLIOGRAFIE: 
1.Legea 84/1995 - Legea Învăţământului,republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

(Fitlul 5 / Capitolul 2 - Formarea continuă a personalului didactic, art 159- 165) 
2.Legea 128/1997 - privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
(Fitlul 2/Capitolul 3 - Perfecţionarea pregătirii personalului didactic şi didactic auxiliar, 
art. 32 - 41) 

3.0rdinul M.E.N.m. 3770 / 1998 - Metodologia formării continue a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar. 

(Capitolul 2/ II 3. 2 - Perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi prin acordarea 
gradelor didactice 11 şi 1) 
4.0rdinul M.E.N.m. 4863 /1999 -privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului 

didactic din invatamantul preuniversitar, incepand cu anul scolar 1999-2000. 
5. Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (OMEdC m. 

4925/08.09.2005). 
(Capitolul 3 / Secţiunea 5 - Catedrele / comisiile metodice, art.35 - 37) 

6.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare (RODIS - OMEN m. 4682/1998). 
7.Metodologia de organizare şi desraşurare a inspecţiei şcolare (MARODIS). 
8.Elemente de didactica specialităţii. 

Inspector perfecţionare şi formare continuă, 

prof.M7)lăl..ti. NEAŢU 

~/fl/)l 



ANEXA l_cerere 

Doamnă Inspector Scolar General, 

Subsemnatul/a , 

specialitatea , 

cadru didactic titular la , 

pe catedra de : , cu gradul 

didactic , obţinut în anul , vă rog să-mi acceptaţi înscrierea pentru 

selecţia cadrelor didactice metodiste în anul şcolar 2009-2010. 

Data .. Semnătura 

Doamnei Inspector Scolar General, 1.S.1. Dolj 



ANEXA2 CV
 

CURRICULUM VITAE
 

Informaţii personale 

Nume 

Adresă 

Telefon / fax 

E-mail 

Specializare 

Titular la unitatea de 
învăţământ 

Gradul didactic şi anul 
obţinerii 

1. Formare profesională iniţială şi continuă: 

- Universitate 
- Studii postuniversitare 
- Masterat 
- Doctorat 
- Stagii de formare (naţional, judeţean, prin universităţi, CCD) 

Perioada Instituţia 
Calificarea/Denumire 

program formare 

2. Contribuţii la teoria şi practica didactică 

- Lucrări publicate 
- Cărţi de specialitate 
- Alticole şi reviste de specialitate 

Tipul publicaţiei (articol, In calitate de 
Titlul publicaţiei Editura şi anul

caJte, manual, ...) (autor, coautor) 

- Participări la simpozioane în specialitate/metodice 

Denumirea 
Instituţia 

organizatoare 
Data (perioada) 

In calitate de (organizator, 
propunător, cursant, ...) 



3. Experienţă metodică şi organizatorică 

- Metodist 
- Responsabil cerc pedagogic 
- Formator 
- Comisii (metodice/de evaluare/de elaborare subiecte la concursuri/asigurare a calitatii, 
etc.) 

Perioada Instituţia Funcţia (spec.) Alte responsabilităţi 

4. Performanţe profesionale (rezultate cu elevii) În anul scolar precedent 
- La clasă 

- La nivel de unitate şcolară 

- La concursuri şi olimpiade (inclusiv organizare): judeţene, interjudeţene, naţionale, 

internaţionale 

5. Participări la parteneriate şi proiecte În anul scolar precedent 
- Parteneriate: locale, naţionale (regionale), internaţionale 

- Proiecte 

Perioada de 
derulare 

Denumire proiect/parteneriat Responsabilitate 

Data: Semnătura 

NOTA: 
Documentele care susţin cele anterioare vor fi anexate prezentului CV. 


