DOSAR
pentru selecţia în corpul de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean
Argeş, în anii şcolari 2018-2019 şi 2019-2020

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI:
…………………………………………………………………………
SPECIALITATEA PENTRU CARE CANDIDEAZĂ:
…………………………………………………………………………
GRADUL DIDACTIC (Ultimul grad didactic obţinut):………………….........
TITULAR LA:…………………………………………………………
( Unitatea școlară unde este titular)

ÎNCADRAT LA:………………………………………………………
( Unitatea școlară unde este încadrat)

PE UN POST/CATEDRĂ FORMATĂ DIN( nr. ore şi discipline de predare):
…………………………………………………………….....................
.................................................................................................................

Notă: Modelul se printează, se completează și se aplică pe dosar

DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Subsemnatul/a,_________________________________________,
didactic

titular

postul/catedra

la
de

cadru

________________________________________________,
_________________________________,

cu

gradul

pe

didactic

__________ obţinut în anul ___________ vă rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru selecţia
cadrelor didactice metodiste, specialitatea ____________________________, pentru anii
şcolari 2018-2019, respectiv 2019-2020.

Data_______________

Semnătura

Domnului Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş

FIŞA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI
PENTRU VALIDAREA CA METODIST A INSPECTORATULUI JUDEŢEAN ARGEŞ, ANII
ŞCOLARI 2018-2019 ŞI 2019-2020
NUMELE ŞI PRENUMELE___________________________________________________
DISCIPLINA___________________GRADUL DIDACTIC________VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMANT
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMANT_________________________________________________
Nr.
crt.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Criterii
Titular ȋn ȋnvăţământul preuniversitar

Eliminatoriu

Cel puţin gradul didactic II ȋn ȋnvăţământ şi minim
7 ani vechime efectivă la catedră /pe post ȋn
specialitate
90 de credite profesionale tranferabile ȋn ultimii 5
ani şcolari
Calificativul “Foarte bine” ȋn ultimii cinci ani
şcolari
Recomandarea Consiliului de administraţie al
unităţii de ȋnvăţământ
Studii ȋn specialitatea pentru care optează

Eliminatoriu

Studii, activitatea metodică şi ştiinţifică

Punctaj
maxim

Cursuri postuniversitare/Masterat ( 1 punct/
diploma obţinută)
Doctorat
Participare la stagii de formare/perfecţionare
profesională ȋn specialitate: locale, judeţene,(0.5
puncte de stagiu), naţionale (1 punct/stagiu),
internţionale (2 puncte/stagiu)
Membru ȋn consiliul de administraţie al unităţii de
ȋnvăţământ, responsabil comisie metodică/arie
curriculară (0.5 puncte/ funcţie)
Responsabil cerc pedagogic/membru ȋn consiliul
consultativ/ (0.5 puncte/ funcţie)
Profesor formator (0.5 puncte/curs)
Resurse educaţionale deschise (1 punct /material)
sau articole de specialitate, lucrări ştiinţifice, studii
de specialitate publicate în reviste la nivel naţional;
(0.5 puncte /material), materiale metodicoştiinţifice depuse la C.C.D. (0.5 puncte /material)
cărţi în domeniul educaţional publicate cu
ISSN/ISBN (2 puncte/carte)
Iniţiere, coordonare, participare la proiecte
Comenius, Erasmus+, proiecte de reformă a

1

Admis

Respins

Punctaj
autoeva
luare

Punctaj
acordat

Eliminatoriu
Eliminatoriu
Eliminatoriu
Eliminatoriu

2
2

1

1
1
2

2

9. -

10.11.12.13.-

ȋnvăţământului, la proiecte comunitare, la nivel
local, naţional, internaţional (1 punct pentru
fiecare proiect iniţiat/coordonat; 0.5 puncte pentru
fiecare participare ȋn proiect)
Capacităţi
organizatorice
ȋn
desfăşurarea
activiţăţilor
metodice
la
nivel
local/judeţean/naţional/internaţional:
olimpiade/concursuri
şcolare,
sesiuni
de
comunicare şi referate, comisii de lucru la nivel de
I.Ş.J. Argeş, demonstrate prin decizii, adeverinţe,
procese-verbale (0.5 puncte/activitate)
Profesor mentor
Experienţă ca profesor metodist
Cunoştinţe de operare pe calculator evaluabile pe
baza documentelor prezentate
Participare la activităţile organizate de I.Ş.J. Argeş
TOTAL

Data,

3

1
1
1
2
20

Semnătura,

