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1. Scopul procedurii:
Scopul prezentei proceduri este de a reglementa modul de selecție a cadrelor didactice care vor
face parte din corpul de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.
Procedura
- stabileşte modul de realizare a activităţii respective, compartimentele şi persoanele
implicate;
- dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
- asigură realizarea activităţii procedurale, în conformitate cu normele legale;
- sprijină auditul/alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager
în exercitarea procesului decizional;
Scopurile specifice ale procedurii sunt
- stabilirea responsabilităților privind selecția metodiștilor;
- asigurarea feedbackului pentru reorganizarea activității în anul școlar următor în vederea
îmbunătățirii acesteia
- constituirea corpului metodiștilor ISJ BN în anul școlar 2020-2021 și transmiterea listei
finale la MEC;
- elaborarea raportului asupra activității de selecție a metodiștilor la nivelul ISJ BN și
transmiterea acestuia la MEC, în termenul stabilit.
Pentru anul școlar 2020-2021, având în vedere condițiile speciale, generate de criza
coronavirusului, procedura este adaptată stării de fapt și măsurilor specifice de prevenire a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.
2. Domeniul de aplicare:
Procedura se aplică în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, pentru
organizarea și desfășurarea selecției cadrelor didactice – metodiști ai ISJ, pe discipline.
3. Documente de referință:
Prezenta procedură este elaborată în baza prevederilor următoarelor documente:
– Legea Educaţiei Naţionale, nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
aprobată prin OMECTS nr. 5561/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Regulamentul-cadru de organizare și funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin
OMECS nr. 5530/2011 cu modificările și completările ulterioare;
– Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, cu actualizări prin OMEN nr.
3027/2018 și OMEC nr. 4249/13 mai 2020, OMEC Nr. 5447/31.08.2020 privind
Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul
preuniversitar;
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OMEC Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al
internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
Adresa MEC nr. 6098/DGIP/10.09.2020, cuprinzând precizări privind procesul de
selecție a metodiștilor la nivelul inspectoratelor școlare;
Regulamentul Intern al ISJ BN.

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională
4.1. Definiții ale termenilor
Nr. crt.

1.

2.
3.

4.

5.

4.2.

Termenul

Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie
urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în
vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual
Ediție a unei proceduri Forma inițială sau actualizată, dupa caz, a unei proceduri
operaționale
operaționale, aprobată și difuzată
Revizia în cadrul unei Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
ediții
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale
unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost
aprobate și difuzate
Inspecție școlară
Inspecția unităților de învățământ preuniversitar reprezintă
evaluarea oficială de către instituțiile abilitate prin lege
(Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului —
MECTS sau inspectoratele școlare, după caz) a realizării
scopurilor și obiectivelor proprii diferitelor categorii de unități
de învățământ, așa cum sunt acestea definite prin legislația în
vigoare.
Profesor
metodist
/ Cadru didactic care deţine competenţe în proiectarea,
metodist
conducerea, evaluarea şi monitorizarea actului didactic şi în
activităţile de educaţie permanentă şi proiecte educaţionale
în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
Procedură operațională

Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

PO
E
V
A
Av

Termenul abreviat

Procedură operațională
Elaborare
Verificare
Aprobare
Avizare
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Aplicare
Arhivare
Consiliul de administrație
Înregistrare
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
Ministerul Educației Naționale
Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud
Inspector școlar general
Inspector școlar general adjunct
Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane
Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind
accesul la educație
Resursă educațională deschisă

5. Descrierea procedurii operaţionale
5.1 Criterii generale
În vederea participării la concursul de selecție a metodiștilor pentru anul școlar 2020-2021,
cadrele didactice trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii generale, descrise în
Adresa nr. 6098/DGIP/10.09.2020:
a)
Studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
b)
Statut profesional: titular în învățământul preuniversitar;
c)
Evoluția în carieră: minimum gradul didactic II;
d)
Calitatea activității didactice:calificativul anual „Foarte bine”, obținut în fiecare dintre
ultimii 5 ani școlari;
e)
Experiență în activități didactice desfășurate în sistem blended learning sau on-line, în
anul școlar 2019-2020, certificată de conducerea unității de învățământ;
Dezvoltarea profesională, certificată prin acumularea a 90 de credite profesionale transferabile
în ultimi 5 ani, constituie un avantaj la departajarea candidaților care obțin punctaje egale;
Metodiștii selectați în anii școlari precedenți pot fi reconfirmați în această calitate, la solicitarea
acestora, în anul școlar curent, dacă respectă criteriile generale, conform adresei M.E.C. nr.
6098/10.09.2020 cu privire la selecția metodiștilor la nivelul inspectoratelor școlare pentru anul
școlar 2020-2021 și/sau specifice, după caz.
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Din corpul profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, fac parte,
de drept, profesorii metodiști încadrați prin concurs la CCD, profesorii metodiști din liceele
pedagogice și profesorii mentori numiți prin ordin de ministru în corpul profesorilor mentori.
5.2 Criterii specifice
a. realizarea de resurse educaționale deschise, care au trecut printr-un proces de
evaluare/validare și sunt publicate pe site-ul ISJ BN sau pe alte site-uri/platforme
educaționale;
b. elaborare și/sau evaluare a manualelor/auxiliarelor didactice;
c. participarea, în ultimii 4 ani, la programe de formare continuă corelate cu noile
programe școlare;
d. experiența în activitate dovedită în participarea la grupuri de lucru/comisii/consilii etc.
în specialitate;
e. atestat pentru alternativa educațională Step by Step (criteriu specific pentru
învățământul primar și preșcolar);
f. predare la clase cu funcționare în regim simultan (criteriu specific pentru învățământul
primar);
g. calitate de diriginte (criteriu specific pentru disciplina consiliere și orientare/consiliere
și dezvoltare personală).

5.3 Modul de lucru
5.3.1 Comisii de lucru
a. În vederea organizării și desfășurării selecţiei, Inspectorul Şcolar General al ISJ
Bistrița-Năsăud numește, prin decizie, comisia județeană de organizare si desfăşurare a
selecţiei, cu 1-3 zile înainte de data stabilită pentru selecție.
Comisia județeană pentru organizarea și desfășurarea selecției candidaților la funcția de
metodist are următoarea componenţă:
• președinte – inspector școlar general adjunct;
• vicepreședinți:
– inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane
– inspectorul școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație;
• secretar – profesor metodist al CCD BN;
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• membri – Directorul Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud;
– Inspectori şcolari pe discipline/specializări din cadrul I.S.J Bistriţa-Năsăud.
b. În vederea rezolvării eventualelor contestații depuse după proba de evaluare a CV-ului,
Inspectorul Şcolar General al ISJ Bistrița-Năsăud numește, prin decizie, comisia județeană
de rezolvare a contestațiilor.
Comisia județeană de rezolvare a contestațiilor pentru organizarea și desfășurarea selecției
candidaților la funcția de metodist are următoarea componenţă:
• președinte – inspector școlar;
• secretar – profesor metodist al CCD BN;
• membri – 2 inspectori școlari.
5.3.2 Stabilirea numărului profesorilor metodiști pentru fiecare disciplină
Numărul profesorilor metodişti pentru fiecare specialitate se stabileşte printr-o notă de
fundamentare elaborată prin consultarea inspectorilor școlari și înaintată inspectorului şcolar
general adjunct, care are în subordine Compartimentul Curriculum şi Inspecţie Şcolară, în
funcţie de numărul de cadre didactice încadrate pe disciplina şi specificul disciplinei.
În cazul eliberării funcţiei de metodist, locurile vacantate pot fi scoase la concurs,
organizându-se etapă de selecţie pe aceeaşi structură ca cea cuprinsă în prezenta procedură, cu
revizuirea calendarului de activităţi.
5.3.3 Organizarea selecției
i. Selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist – pe disciplină de învăţământ se organizează
de către inspectoratul şcolar. Inspectoratul şcolar are obligaţia de a anunţa organizarea
selecţiei, menţionând locul unde sunt afişate toate informaţiile necesare înscrierii şi
participării la selecţie (site-ul www.isjbn.ro ).
ii. Înscrierea candidaţilor pentru selecţia în vederea ocupării funcţiei de metodist se face
on-line, la adresa de e-mail selectiemetodisti2020@isjbn.ro, conform graficului de selecţie
anunţat.
Candidații vor trimite, prin e-mail, dosarul de înscriere, însoțit de foaia de gardă, care
cuprinde numele și prenumele candidatului, disciplina predată, unitatea de învățământ de
proveniență.
Documentele cuprinse în dosar, vor fi scanate sub forma unui singur fișier PDF, în ordinea
opisului, denumit astfel: DISCIPLINA la care candidează și NUMELE și PRENUMELE
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candidatului (după modelul: MATEMATICA_POPESCU AURA). Dosarul cuprinde
următoarele documente, numerotate pe fiecare filă și consemnate într-un opis:
a. cerere de reconfirmare/înscriere tip pentru ocuparea funcției de profesor
metodist (ANEXA 2);
b. CV în format europass;
c. copie după actele de studii, certificată „conform cu originalul” de către
conducerea unității de învățământ de la care provine candidatul;
d. copie a deciziei de titular/adeverință eliberată de unitatea de învățământ;
e. copie a certificatului ultimului grad didactic obținut;
f. adeverință din care să reiasă calificativele pe ultimii 5 ani încheiați;
g. adeverință din care să reiasă experiența în activități didactice desfășurate în
sistem blended learning sau on-line, în anul școlar 2019-2020;
h. adeverință care face dovada acumulării a 90 de credite transferabile în ultimii 5
ani, însoțită de copii certificate „conform cu originalul” de către conducerea
unității
de
învățământ
de
la
care
provine
candidatul,
ale
adeverințelor/certificatelor/diplomelor prin care se face dovada acumulării a 90
de credite transferabile;
i. fișa de autoevaluare/evaluare a metodistului pe anul școlar 2019-2020, după caz
– ANEXA 3;
j. document Word cu linkul/linkurile la care se găsesc RED-urile elaborate;
k. copie atestat alternativa educațională Step by Step, după caz;
l. adeverință de predare la clase cu funcționare în regim simultan, după caz;
m. adeverință care face dovada calității de diriginte, după caz.
Toate copiile actelor de studii/atestatelor/certificatelor/deciziilor sau ale altor documente care
susțin CV-ul vor fi certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de
învățământ de la care provine candidatul.
iii. Desfăşurarea etapei de evaluare a CV-ului
Evaluarea curriculumului vitae, realizată de inspectorul de specialitate și un alt membru al
comisiei, se face pe baza documentelor din dosarul de înscriere. Analiza și evaluarea
rezultatelor obținute în educație și formare, a aptitudinilor și competențelor personale se
realizează pe baza criteriilor și punctajului din ANEXA 4 la prezenta procedură. Punctajul
maxim al probei este 60 de puncte, iar cel minim 30 de puncte.
Eventualele contestații pentru proba de evaluare a CV-ului se depun conform calendarului.
iv. Desfășurarea etapei de evaluare a interviului
Interviul constituie o probă prin care se testează cunoştințele de legislaţie şcolară şi de
didactică și se verifică cunoștințele din domeniul specific funcției pentru care candidează
concurentul, prin întrebări şi analize de risc.
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Interviul poate fi organizat on-line sau cu prezența fizică a candidaților, pe discipline, iar
programarea, modul de desfășurare și linkurile pentru conectare și participare se postează pe
site-ul www.isjbn.ro.
Evaluarea în cadrul probei de interviu este realizată de inspectorul de specialitate și un alt
membru al comisiei, utilizând fişa de evaluare din ANEXA 5. Punctajul maxim al probei este
40 de puncte, iar cel minim 20 de puncte.
La proba de interviu nu se admit contestații.
Punctajul total maxim este de 100 de puncte, iar punctajul minim de promovare a concursului
este de 50 de puncte, cu condiția promovării fiecărei probe în parte.
Punctajul probelor pentru fiecare candidat este înscris în borderoul de notare prevăzut în
ANEXA 6.
Ambele probe de selecție sunt obligatorii pentru persoanele care doresc să facă parte din corpul
metodiștilor în anul școlar 2020-2021.
v. Afişarea rezultatelor
Inspectorul școlar de specialitate va înainta lista cu profesorii metodiști selectați pe baza
criteriilor stabilite și în limita numărului alocat pe disciplină de studiu/domeniu către
inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane.
Rezultatele în urma evaluării CV-ului și a interviului, precum și rezultatele finale se afișează la
avizierul ISJ BN.
vi. Validarea rezultatelor
Inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane întocmește tabelele nominale cu
profesorii metodiști, pe specialități, ai ISJ Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2020-2021 și
înaintează spre aprobare Consiliului de Administrație al ISJ Bistrița-Năsăud componența
corpului de metodiști.
Rezultatele selecției sunt validate prin aprobarea listei finale a cadrelor didactice metodiste de
către CA al ISJ BN.
În urma hotărârii Consiliului de Administrație al ISJ BN, inspectorul școlar pentru dezvoltarea
resursei umane va întocmi centralizatorul final, pe discipline, al cadrelor didactice care vor
îndeplini funcția de metodist în anul școlar 2020-2021.
Decizia inspectorului școlar general privind numirea profesorilor selectați în corpul de
metodiști ai ISJ BN, însoțită de centralizatorul final și un raport succint privind procesul de
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selecție, va fi transmisă de către inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane la MEC,
până la data de 1 octombrie 2020.
vii. Elaborarea şi comunicarea deciziilor
La finalul selecției, candidaţii admişi în corpul de metodiști ai ISJ BN, se numesc prin decizie a
inspectorului școlar general, iar lista metodiștilor se actualizează anual.
Decizia se comunică on-line cadrelor didactice selectate în corpul de metodiști ai ISJ BN, de
către inspectorul școlar pentru specialitate.
Neîndeplinirea atribuțiilor specifice prevăzute în ANEXA 7 atrage după sine pierderea calității
de metodist.
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Structura
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Semnătura
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09.09.2016

16.09.2020

(actualizare,
anexe,
termene modificate)
Format cf. Ordin
600/2018
Modificare conținut –
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17.09.2020
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9. Formular distribuire procedură
Nr. Compartiment Nume și prenume
crt.

Inspector
școlar general
Inspector
școlar general
adjunct
–
responsabil
comisie
de
selecție
Curriculum și
inspecție
școlară
Curriculum și
inspecție
școlară
Curriculum și
inspecție
școlară
Curriculum și
inspecție
școlară
Curriculum și
inspecție
școlară
Curriculum și
inspecție
școlară
Curriculum și
inspecție
școlară
Curriculum și
inspecție
școlară
Curriculum și
inspecție

MUREȘAN MIHAI

Semnătura Data
Data
semnătura
retragerii intrării în
vigoare a
procedurii
17.09.2020
17.09.2020

DEAK ZOLTAN

17.09.2020

KONRADI SIMONA

17.09.2020

BALAN DAIANA

17.09.2020

BALAZS DENES

17.09.2020

BUBOLY MONICA

17.09.2020

CHERHAŢ ADRIAN

17.09.2020

CHIRA EMILIANA

17.09.2020

DAN AURELIA

17.09.2020

DUDA VASILE

17.09.2020

FELDRIHAN
CLAUDIA

17.09.2020

Data
primirii
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ANEXA 1

Diagrama de proces
Elaborarea procedurii privind selecţia cadrelor didactice în vederea ocupării funcţiei de
metodist în specialitate, la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, în
anul şcolar 2020-2021/ IȘMPAE_IȘDRU/ termen limită 16.09.2020

Constituirea comisiilor de selecție și de contestații/ juridic / 1 – 3 zile înainte de
selecție/rezolvarea contestațiilor

Elaborarea notei de fundamentare privind numărul de locuri/disciplină/domeniu /
IȘMPAE_IȘDRU /17 septembrie 2020

Apel pe site-ul ISJBN / IȘDRU / 17 septembrie 2020

Depunerea, on-line, a dosarelor de înscriere/candidați/17 – 23 septembrie 2020

Evaluarea CV-ului și afișare rezultate / comisia de selecție / 24 – 25 septembrie 2020

Depunerea eventualelor contestații / candidați / 28 septembrie 2020, în intervalul orar
8.00 – 10.00

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale pentru etapa de evaluare a CVurilor /comisia de contestații/28 septembrie 2020
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Organizarea/Evaluarea interviului/ comisia de selecție / 29 – 30 septembrie 2020

Centralizare, înaintare la CA al ISJ BN, afișare rezultate finale/ IȘDRU / 1 octombrie 2020

Validarea rezultatelor_aprobare / CA al ISJ BN / 1 octombrie 2020

Transmitere la MEC decizie și raport/IȘDRU/1 octombrie 2020

Elaborare decizii/juridic/5 octombrie 2020

Comunicare decizii /inspector școlari/5 octombrie 2020
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ANEXA 2
Cerere-tip pentru reconfirmarea/înscrierea la concursul pentru selecţia metodiştilor

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul (a)
……………………………………………………………………..............,
(nume, iniţiala tatălui, prenume)

domiciliat (ă) în …………………………................................................................................,
telefon …………………….... e-mail ………………………………………………...,
absolvent al ………………………………………………………………………….............,
cadru didactic titular la …………………………………………………………………..............,
pe postul/catedra de …………………………………………………………, cu o vechime la
catedră, în specialitate de…………..gradul didactic ………...., vă rog să-mi aprobaţi
reconfirmarea/înscrierea la selecţia cadrelor didactice- profesori metodiști ai ISJ BN,
specialitatea ............................................................................
Menționez că îndeplinesc cumulativ criteriile generale descrise în Adresa nr.
6098/DGIP/10.09.2020, cuprinzând precizări privind procesul de selecție a metodiștilor la
nivelul inspectoratelor școlare.
Declar că sunt de acord cu prelucrarea și arhivarea datelor cu caracter personal pe care
le furnizez ISJ BN prin depunerea prezentului dosar în scopul obținerii calității de metodist.

Data.
…………………………….

Semnătura
…………………………….

Domnului Preşedinte al Comisiei judeţene pentru selecţia profesorilor metodişti din cadrul
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistrița-Năsăud
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ANEXA 3

FIȘA DE AUTO/EVALUARE A ACTIVITĂȚII METODISTULUI
Numele și prenumele:
Unitatea de învățământ:
Perioada evaluată: an școlar 2019-2020
Sarcina de lucru
Întocmirea corectă a

Punctaj
maxim

Punctaj acordat
Autoevaluare

Punctaj

Observații

inspector

2

documentelor de inspecție
(rapoarte, procese-verbale,
fișe de observare a lecției)
Elaborarea rapoartelor de

2

activitate
Predarea la timp a

2

rapoartelor de activitate
Respectarea Codului de

2

conduită în relația cu
cadrele didactice inspectate
Răspuns la solicitările

2

inspectorului de specialiate
/ număr de inspecții
refuzate
Total

10
Metodist / semnătura

Inspector școlar/semnătura

18

Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Bistriţa-Năsăud

Compartimentul:
CURRICULUM ŞI
INSPECŢIE ŞCOLARĂ

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Nr. 04.1
Selecţia cadrelor didactice în vederea
ocupării funcţiei de metodist în
specialitate, la nivelul Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, în
anul şcolar 2020-2021

Ediţia: a II-a
Nr. exemplare:
Revizia:
Nr. exemplare:
Pag. 18
Exemplar: 1

ANEXA 4
FIȘĂ DE EVALUARE CURRICULUM VITAE
Numele şi prenumele candidatului ____________________________________
Disciplina / Domeniul ________________________________________ Data ____________
Unitatea de învățământ _____________________________________________
Nr.
Criterii
Punctaj
Punctaj
crt.
1

2

3

maxim
Studii

3 p. max.

Cursuri universitare

1 p. max.

Cursuri postuniversitare/ Masterat

1 p. max.

Doctorat

1 p. max.

realizat

Participarea, în ultimii 4 ani, la programe de formare continuă corelate cu noile programe
școlare
20 p. max.
Participare la stagii de formare/perfecționare în specialitate și/sau
5 p. max.
în managementul educațional în calitate de formator
(1 punct / stagiu)
Participarea la programe de formare acreditate în specialitate sau
10 p. max.
în management educațional cu credite profesionale transferabile
Participarea la programe de formare avizate MEN / stagii de
5 p. max.
formare, Școli de vară, vizite de studiu (altele decât cele
menționate la criteriul anterior)
(1 p / stagiu sau program)
Experiența în activitate dovedită în:
20 p. max.
- responsabil de comisie metodică, predare la clase simultane,
4 p. max.
atestat în alternativa educațională Step by Step, îndrumare
practică pedagogică, calitatea de diriginte (doar pentru
gimnaziu și liceu) (4x1p)
- responsabil cerc pedagogic, metodist, membru în consiliul
6 p. max.
consultativ al disciplinei (2x3p)

4

- membru în comisii, la solicitarea ISJBN (câte 1 punct pentru
5 p. max.
fiecare comisie)
- membru în comisii de organizare și desfășurare a competițiilor
5 p. max.
școlare în specialitate, la nivel județean sau național (câte 1
punct pentru fiecare comisie)
Elaborare și/sau evaluare a manualelor/auxiliarelor didactice, lucrări de management
educațional sau de specialitate, publicate cu ISBN/ISSN
4 p. max.
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Lucrări publicate cu ISBN/ISSN (câte un punct pentru fiecare
lucrare) (1p. / lucrare)
Articole de management educational sau de specialitate
(0,5 p. / articol)
Resurse educaționale deschise
Contribuții la creșterea prestigiului disciplinei (* punctajul se
acordă de inspectorul școlar)
TOTAL
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3 p. max
1 p. max.
3 p. max.
10 p. max.
60

EVALUATORI:
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ANEXA 5
FIȘĂ DE EVALUARE A INTERVIULUI
Numele şi prenumele candidatului ____________________________________
Disciplina / Domeniul ______________________________________________
Unitatea de învățământ _____________________________________________
Data ___________________

Nr.

Domenii

Crt.
1

2

3

Aspecte referitoare la legislaţia şcolara:
- Cunoaşterea legislaţiei din domeniul învăţământului şi a
metodologiilor specifice postului
- Cunoașterea documentelor de reglementare a inspecției
şcolare
Aspecte referitoare la curriculumul şi didactica
disciplinei:
-perspective de analiză
-Curriculum National, nucleu și la decizia școlii
Trăsături de personalitate:
- Capacitate de percepție globală și sinteză, de adaptare,
prezență de spirit, atitudini favorabile schimbării/inovării
didactice, empatie, disponibilitate și
rezistență la efort și stres
TOTAL

Punctaj

Punctaj

maxim

obţinut

10

20

10

40

EVALUATORI:
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ANEXA 6

SELECŢIE METODIŞTI
Numele şi prenumele candidatului ____________________________________
Disciplina / Domeniul ______________________________________________
Unitatea de învățământ _____________________________________________
Data ___________________

BORDEROU DE NOTARE

1

2

1

Evaluarea CV-ului

2.

Evaluarea interviului

3

2

crt.

Media celor

Evaluator

Proba

1

Nr.

Evaluator

Punctaj acordat

4

două punctaje

5

Total (suma punctajelor din coloana 5)

EVALUATORI:
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ANEXA 7
ATRIBUŢII SPECIFICE METODIŞTILOR
Profesorii metodişti
 Vor cunoaște următoarele documente:
-

Legea Educației Naționale (Legea nr.1/2011 - art. 241 st art. 242), cu modificările și
completările de ulterioare;
- Planurile cadru şi programele şcolare în vigoare;
- O.M.E.C.T.S. nr, 5561/1.07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările şi
completările în vigoare;
- O.M.E.C.T.S. nr. 5547/06.10.2011 prîvind aprobarea Regulamentului de inspecție a
unităților de învățământ preuniversitar;
- O.M.E.C.T.S. nr. 5530/05.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcționare a inspectoratelor scolare;
- OMEN Nr. 4203/30.07.2018, pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a
Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților
educative, școlare și extrașcolare;
- OMEN nr. 5545 din 10 sept. 2020 având în vedere Metodologia-cadru privind
desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și internetului precum
și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
- Adresa M.E.C. nr.6098/10.09.2020
- OMEC Nr. 5447/31.08.2020 privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare
a unităţilor din învăţământul preuniversitar;
 Vor efectua inspecţii şcolare de specialitate/speciale, conform graficului elaborat la nivelul
judeţului;
 Vor completa machetele de raportare elaborate de ISJ BN;
 Vor elabora rapoarte de activitate semestrial, conform procedurii de raportare elaborate la
nivelul Inspectoratului Școlar al Județului Bistrița-Năsăud (ANEXA 8).
 Vor consilia cadrele didactice;
 Vor participa la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare la nivelul judeţului;
 Se vor implica în activităţile desfăşurate la nivelul judeţului, la solicitarea inspectorului
școlar (comisii de evaluare, comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice etc.);
 Vor respecta Codul de conduită al inspectorului, conform OM 5547/06.10.2011, privind
aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ANEXA
9).
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ANEXA 8
STRUCTURĂ
Raport de activitate metodist
An şcolar 2020 – 2021
1. Numele şi prenumele metodistului:
2. Unitatea de învăţământ la care funcţionează:
3. Disciplina/Specialitatea la care este metodist:
4. Gradul didactic:
5. Inspecţiile curente/speciale pentru definitivat/grade didactice repartizate – menţionate pe
tipuri de inspecţii şi grade didactice;
6. Inspecţiile curente/speciale pentru definitivat/grade didactice efectuate. În situaţia
neefectuării inspecţiei va fi precizat şi motivul;
7. Inspecții de specialitate efectuate în cadrul inspecțiilor generale;
8. Aspecte pozitive ale activităţii cadrelor didactice inspectate, sesizate pe parcursul activităţii
de inspecţie;
9. Aspecte care pot fi ameliorate (ale activităţii cadrelor didactice inspectate) sesizate pe
parcursul activităţii de inspecţie (eventual cu specificarea unor nevoi de formare identificate,
pentru cadrele didactice în cauză, în vederea eliminării deficienţelor sesizate);
10. Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii de inspecţie, pentru definitivat şi grade didactice,
eventual sugestii pentru selecţia metodiştilor în anul şcolar următor.
Observații:
1. Elaborarea raportului se va realiza punctual, pe cele 10 aspecte menţionate.
2. Pentru punctul 6., se va ține cont de macheta propusă la nivelul ISJ BN, care se
completează semestrial.
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ANEXA 9
CODUL DE CONDUITĂ
AL METODIŞTILOR
ISJ BISTRIŢA-NĂSĂUD

1. În calitate de persoane delegate de inspectoratul şcolar pentru exercitarea de atribuţii în
teritoriu, metodiştii au obligaţia de a respecta principiile fundamentale şi normele de
conduită profesională şi morală prevăzute în Codul de conduită a personalului din
inspectoratul şcolar, conform OM nr. 5.530 din 5 octombrie 2011, privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu
modificările și completările ulterioare.
2. Metodiştii au obligaţia să cunoască toate documentele elaborate de M.E.C. referitoare
la formarea continuă, standardele naţionale curriculare la disciplinele de specialitate şi
educaţie permanentă.
3. În exercitarea activităţii specifice, metodiştii vor respecta prevederile regulamentului de
inspecţie şcolară;
4. Rolul metodiştilor va fi unul de consiliere, monitorizare şi evaluare;
5. Metodiştii vor comunica tuturor cadrelor didactice care urmează să fie inspectate
obiectivele urmărite, procedurile de inspecţie aplicate şi criteriile de apreciere folosite;
6. Metodiştii nu vor interveni în timpul lecţiei decât dacă observă că cel inspectat pune în
pericol viaţa, sănătatea elevilor/preşcolarilor, a lui sau a asistenţei;
7. Metodiştii vor avea un mod de lucru transparent şi deschis şi vor oferi permanent
feedback, informând conducerea unității de învățământ și inspectorul școlar al
disciplinei despre problemele care apar şi despre constatările lor.
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ANEXA 10

BIBLIOGRAFIE
 Legea Educației Naționale (Legea nr.1/2011 - art. 241 st art. 242), cu modificările și
completările de ulterioare;
 Planurile cadru şi programele şcolare în vigoare;
 O.M.E.C.T.S. nr, 5561/1.07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările şi
completările în vigoare;
 O.M.E.C.T.S. nr. 5547/06.10.2011 prîvind aprobarea Regulamentului de inspecție a
unităților de învățământ preuniversitar;
 O.M.E.C.T.S. nr. 5530/05.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcționare a inspectoratelor scolare;
 OMEN Nr. 4203/30.07.2018, pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind
aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și
a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților
educative, școlare și extrașcolare;
 OMEN nr. 5545 din 10 sept. 2020 având în vedere Metodologia-cadru privind
desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și internetului
precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 Adresa M.E.C. nr.6098/10.09.2020
 OMEC Nr. 5447/31.08.2020 privind Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar;
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ANEXA 11
CALENDARUL SELECȚIEI PROFESORILOR METODIȘTI AI ISJ BN
AN ȘCOLAR 2020-2021

16.09.2020

1 – 3 zile înainte de
selecție/rezolvarea
contestațiilor
17.09.2020

Elaborarea procedurii privind selecţia cadrelor didactice în vederea
ocupării funcţiei de metodist în specialitate, la nivelul
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, în anul şcolar
2020-2021
Constituirea comisiilor de selecție și de contestații/ juridic /

17 – 23.09.2020

Elaborarea notei de fundamentare privind numărul de
locuri/disciplină/domeniu / IȘMPAE_IȘDRU /17 septembrie 2020
Apel pe site-ul ISJBN privind desfăşurarea concursului de selecţie a
metodiştilor ISJ BN
Depunerea, on-line, a dosarelor de înscriere

24 – 25.09.2020

Evaluarea CV-ului și afișare rezultate

28.09.2020
în intervalul orar
8.00 – 10.00
28.09.2020

Depunerea eventualelor contestații

29 – 30.09.2020

Organizarea interviului
Programarea și modalitatea de organizare a interviurilor va fi
postată pe site-ul www.isjbn.ro

01.10.2020

Centralizare, înaintare la CA al ISJ BN, afișare rezultate finale

01.10.2020

Validarea rezultatelor_aprobare în CA al ISJ BN

01.10.2020

Transmiterea la MEC a deciziei și raportului privind procesul de
selecție

05.10.2020

Elaborarea şi comunicarea deciziilor

17.09.2020

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale pentru etapa
de evaluare a CV-urilor
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ANEXA 12
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