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Către,
TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚ
În atenția Doamnei/Domnului Director

PRECIZĂRI
privind înscrierea, evaluarea și selecția candidaților în vederea constituirii grupurilor de
lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu
obligatorii din învățământul liceal și pentru calificările/domeniile de pregătire profesională
pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic
Având în vedere:
 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018;
 OMEN nr. 3593/18.06.2014 privind aprobarea Metodologiei privind elaborarea și aprobarea
curriculumului școlar – planuri-cadru de învățământ și programe școlare;
 Apelul Ministerului Educației nr. 36/SI/14.04.2021 privind selecția cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice/cercetătorilor din învățământul universitar în
vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru
disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal și pentru
calificările/domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul
profesional și tehnic,
Inspectoratul Școlar Județean Ialomița vă înaintează precizările privind înscrierea, evaluarea și
selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a cadrelor didactice/cercetătorilor
din învățământul universitar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru
elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din
învățământul liceal și pentru calificările/domeniile de pregătire profesională pentru care se
școlarizează prin învățământul profesional și tehnic.
CRITERII DE SELECȚIE
Criteriu eliminatoriu:
1. Candidatul își desfășoară activitatea didactică în domeniul/disciplina pentru care se
elaborează programa școlară; în cazul opțiunii pentru GLC învățământ liceal cu predare în
limbile minorităților naționale, candidatul desfășoară activitate didactică în limbile minorităților
naționale; în cazul opțiunii pentru GLC învățământ liceal, filiera vocațională, candidatul
desfășoară activitate didactică într-o unitate de învățământ/instituție de profil, pentru
disciplina/domeniul pentru care se elaborează programele școlare.
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Notă: Dovada îndeplinirii acestui criteriu se face prin depunerea, la dosarul de
candidatură, a adeverinței eliberate de unitatea de învățământ/instituția la care
candidatul își desfășoară activitatea la momentul depunerii cererii de candidatură.
2. Portofoliul profesional al candidatului
Portofoliul profesional 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 inovativ de programă școlară la nivelul unei discipline din TC sau
CD/modul/CDS/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.
Criterii de evaluare a portofoliului profesional
Evaluarea portofoliului profesional se va face pe baza criteriilor prevăzute în Anexa nr. 3 (Fișa
de autoevaluare/evaluare):
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 competențelor
specifice/rezultatelor învățării cu activitățile de învățare, de evaluare și cu conținuturile
asociate;
5. proiect inovativ de programă școlară: caracterul inovativ al proiectului.
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidaților se face la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, prin
transmiterea în format electronic a dosarului de candidatură, la adresa de e-mail a instituției
secretariat@isjialomita.ro , în perioada 26.04.2021 – 10.05.2021.
Dosarul de candidatură va cuprinde, în ordine, următoarele documente:
 opisul dosarului de candidatură, semnat și scanat;
 cererea de candidatură, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4, semnată și scanată;
 adeverință prin care se face dovada îndeplinirii criteriului eliminatoriu, în copie scanată;
 portofoliul profesional compus din:
- Curriculum Vitae în format Europass, semnat pe fiecare pagină și scanat, completat în
prealabil la rubrica postul vizat/poziția vizată cu titulatura: Membru al grupurilor de
lucru pentru elaborarea curriculumului pentru învățământul secundar superior;
- documentele justificative pentru acordarea punctajelor asociate subcriteriilor
menționmate în Anexa nr. 3, inclusiv copii ale diplomelor de studii, gradelor didactice,
doctoratului, scanate;
- proiect inovativ de programă școlară, semnat și scanat.
 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.
Foarte important! Dosarul de candidatură va fi inclus într-un dosar arhivat care conține
documentele în format pdf și se va denumi astfel: Nr.crt.GLC_IL_nume_prenume_disciplina
(pentru Nr.crt.GLC vezi Anexa nr. 1). Nu se vor folosi diacritice în denumirea dosarului.
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Exemplu: 2_IL_POPESCU_ION_LIMBA SI LITERATURA ROMANA
Un candidat poate opta pentru realizarea curriculumului pentru aceeași 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.
EVALUAREA ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR
Evaluarea și selecția candidaților se fac la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița.
Evaluarea pe baza fișei de autoevaluare/evaluare a portofoliilor profesionale ale candidaților din
învățământul preuniversitar se face prin inspectorii care coordonează disciplina/domeniul de
studiu, respectiv inspectorii pentru învățământul profesional și tehnic.
Punctajul final este rezultat ca însumare a punctajelor acordate pentru fiecare criteriu.
În situația egalității de punctaj între candidați, rezultată în urma evaluării portofoliilor
profesionale, departajarea se realizează pe baza criteriilor de mai jos, aplicate în ordinea
prezentată:
a) punctajul mai mare cumulat acordat la criteriile 4) și 5) din fișa de
autoevaluare/evaluare;
b) punctajul mai mare obținut la criteriul 5) din fișa de autoevaluare/evaluare.
NUMĂRUL DE LOCURI
La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, vor fi admise maximum 2 cadre didactice
pentru fiecare GLC, în ordinea descrescătoare a punctajului, în condițiile prevăzute
anterior.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
PROF. MITREA STELUȚA IULIANA

Inspector școlar,
Prof. Buzea ILeana

