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Către toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică.
Se va transmite tuturor structurilor.
În atenţia doamnei / domnului director şi a responsabilului cu formarea continuă

Cadrele didactice care doresc să facă parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar
Județean Tulcea în anul școlar 2018-2019, sunt rugate să depună la secretariatul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Tulcea, în perioada 24 – 28 septembrie 2018, un portofoliu care va cuprinde:
1) scrisoare de intenție;
2) curriculum vitae (EUROPASS);
3) copii certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ de la care
provine candidatul, ale:
a) actelor de studii;
b) adeverinţelor / certificatelor / diplomelor de acordare a gradelor didactice / a titlului științific de
doctor;
c) adeverinţelor / atestatelor / certificatelor pentru programele de formare continuă (dovada acumulării
a 90 de credite prfesionale transferabile în ultimii 5 ani);
d) decizia de titularizare;
4) adeverinţă de vechime la catedră, în specialitate;
5) adeverinţă cu calificativele din ultimii 5 ani;
6) recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învățământ de la care provine candidatul;
7) opisul dosarului (2 exemplare), pe care se va consemna numărul total de file.
La selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist al ISJ pot candida cadrele didactice care trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele criterii generale:
1) studii corespunzătoare – studii superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
2) statut profesional - titular în învăţământul preuniversitar;
3) evoluție în carieră – minimum gradul didactic II;
4) dezvoltare profesională – certificarea acumulării a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii
5 ani;
5) calitatea activității didactice – calificativul profesional anual ,,Foarte bine”, obținut în fiecare dintre
ultimii 5 ani.
Activitatea din ultimii 5 ani a candidaţilor, inclusă în CV şi susţinută de documente doveditoare, se
evaluează conform următoarelor criterii suplimentare:
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rezultate obţinute cu elevii (la clasă, concursuri de specialitate, olimpiade şcolare, evaluarea
naţională, bacalaureat);
- inițiere, coordonare, participare la proiecte pilot, proiecte de refoma învățământului, proiecte
comunitare, proiecte de integrare europeană, la nivel local, județean, regional, național,
internațional, în specialitate;
- activitate desfășurată în calitate de: responsabil catedră / comisie metodică / cerc pedagogic /
arie curriculară, metodist ISJ sau CCD, îndrumător practică pedagogică, formator, director
adjunct, director, inspectori;
- elaborare de manuale avizate MEN sau articole / lucrări în domeniul educaţional cu ISBN /
ISSN sau auxiliare didactice: individual (10 puncte), colectiv (9 puncte), articole (8 puncte);
- competențe IT (Word, Excel, PowerPoint, Internet, utilizare platformă etc.);
- participare activă la activităţile organizate de ISJ Tulcea (inspecții de specialitate, inspecții
tematice, inspecții școlare generale, inspecții pentru asigurarea calității în ÎPT, comisii etc.).
Selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist al ISJ Tulcea pentru anul școlar 2018-2019, se va face
pe baza evaluării portofoliului, conform fişei de evaluare, anexă la procedura de selecție aprobată în
Consiliul de administrație al ISJ Tulcea și prin participarea la un program de formare de scurtă durată
(16 ore), avizat de MEN și organizat de CCD Tulcea în luna octombrie 2018.
Metodiștii selectați în anul școlar 2017-2018 își pot menține această calitate și în anul școlar curent,
doar prin reactualizarea portofoliului și depunerea lui la secretariatul ISJ Tulcea, fără să mai parcurgă
programul de formare.
Procedura de selecție va fi afișată la avizierele ISJ și CCD, precum și prin publicare pe site-urile
oficiale ale ISJ, CCD și ale unităților de învățământ.
-

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
Lucica POPIȘCĂ

Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane,
Rodica NICOTITOV

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea
Tel: +40 (0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89 Fax: +40 (0)240 51 18 86
E-mail: isjtl@isjtl.edu.ro ; www.isjtl.edu.ro

