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F02-P.O.07.06
Anunţ selecţie
Metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Olt, pe locurile libere, pentru perioada 2019 - 2024
(cu condiția revalidării anuale)
În vederea derulării activităţilor din cadrul compartimentelor, Inspectoratul Școlar Județean Olt anunţă deschiderea
procedurii de selecţie a metodiștilor, după cum urmează:
Cerinţe minime pentru participanţi:
a) Studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
b) Statut profesional: titular în învățământul preuniversitar de stat;
c) Evoluție în carieră: minimum gradul didactic II în învățământ și minimum 10 ani vechime efectivă pe catedră/post
în specialitate;
d) Dezvoltare profesională: acumularea a 90 de credite profesionale trensferabile în ultimii 5 ani;
e) Calitatea activității didactice: Calificativul anual „Foarte Bine” obținut în fiecare dintre ultimii 5 ani școlari;
f) Competențe de lucru cu computerul;
g) Disponibilitate pentru deplasarea în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt
Constituie avantaje:
h) Preocupări în domeniul activităților complexe cu valoare instructiv – educativă, inovării didactice, proiectelor în
cadrul programelor de reformă coordonate de Inspectoratul Școlar Județean Olt, Ministerul Educației sau alți
parteneri, creșterii prestigiului unității de învățământ;
*Selectarea metodiștilor pentru disciplina consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală se face din
rândul cadrelor didactice care îndeplinesc criteriile a) - h) și care au calitatea de diriginte.
Procedura de selecţie:
Candidaţii vor depune, de luni până vineri, în perioada prevăzută în calendar, între orele 09.00 -15.00, la
secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Olt din Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B t sau se transmit pe adresa
de e-mail secretariat@isjolt.ro (la subiectul mesajului se scrie compartimentul și ce anume se solicită,
reconfirmare/înscriere) următoarele documente:
a) Cerere tip (anexa 4 la prezenta metodologie);
b) Curriculum vitae format EUROPASS;
c) Scrisoare de intenție;
d) Acte de studii (copii certificate pentru conformitate cu originalul de conducătorul instituției de învățământ);
e) Adeverință din care să rezulte statutul de cadru didactic titular în învățământul preuniversitar de stat, vechimea
și calificativul obținut în fiecare dintre ultimii 5 ani;
f) Adeverință/certificat care să ateste ultimul grad didactic obținut (copii certificate pentru conformitate cu
originalul de conducătorul instituției de învățământ);
g) Documente din care să rezulte acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani;
h) Declarație pe propria răspundere privind disponibilitatea de deplasare în județ (anexa 5 la prezenta metodologie);
i) Portofoliu personal care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor de selecție (pentru anii școlari
2017 - 2022).
*Documentele prevăzute la lit. a) - i) se depun, format pe hârtie, la secretariatul Inspectorului Școlar Județean Olt
sau se transmit pe adresa de e-mail secretariat@isjolt.ro (la subiectul mesajului se scrie compartimentul și ce
anume se solicită, reconfirmare/înscriere).
1.
Etapele selecției:
Etapa I - verificarea îndeplinirii condițiilor obligatorii (etapă eliminatorie):
a) Studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
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b)
c)

statut profesional: titular în învățământul preuniversitar de stat;
Evoluție în carieră: minimum gradul didactic II în învățământ și minimum 10 ani vechime efectivă pe catedră/post,
în specialitate;
d) Dezvoltare profesională: acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani;
e) Calitatea activității didactice: Calificativul anual „Foarte Bine” obținut în fiecare dintre ultimii 5 ani școlari;
f) Experiență în desfășurarea în sistem blended – learning sau on-line, în anii școlari 2019 – 2020, 2020 – 2021 și 2021
– 2022, a unor activități de tip metodic, certificată de conducerea unității de învățământ;
g) Competențe de lucru cu computerul;
h) Disponibilitate pentru deplasarea în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt - Declarație pe propria
răspundere.
• Îndeplinirea condițiilor obligatorii va fi evaluată pe baza Grilei de verificare a îndeplinirii condițiilor obligatorii.
Etapa a II-a - evaluarea portofoliului:
a) Preocupări în domeniul activităților complexe cu valoare instructiv – educativă, inovării didactice, proiectelor în
cadrul programelor de reformă coordonate de Inspectoratul Școlar Județean Olt, Ministerul Educației sau alți
parteneri, creșterii prestigiului unității de învățământ.
*Selectarea metodiștilor pentru disciplina consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală se face din
rândul cadrelor didactice care îndeplinesc criteriile a) - h) și care au calitatea de diriginte.
• Evaluarea portofoliilor personale se va realiza pe baza Grilei de evaluare a portofoliilor.
Etapa a III-a - Proba scrisă (Proba scrisă se poate susține față - în - față sau online. Inspectorul școlar va
preciza modalitatea de susținere a probei scrise odată cu publicarea numărului locurilor libere pe
compartiment.)
• Proba scrisă, indiferent de modalitatea de susținere, va respecta structura precizată în anexa 11 la prezenta
procedură.
• Evaluarea lucrărilor la proba scrisă în baza baremului de corectare.
• Punctajul final se obține din media aritmetică între punctajele obținute la probele a II-a și a III-a;
• Se declară „ADMIS”, în limita locurilor disponibile, candidații care obțin punctajul mai mare de 70 de puncte.
În conformitate cu prevederile art. 5 din O.M.E.N. 4865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ,
unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratelor școlare și a personalului didactic din
casele corpului didactic:
o Cadrele didactice încadrate prin concurs pe posturile de profesori – metodiști la Casa Corpului Didactic
Olt vor fi incluse direct în corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Olt, la specializarea
înscrisă pe diploma/diplomele de studii;
o Profesorii metodiști din liceele pedagogice sunt membri de drept ai corpului de profesori metodiști ai
Inspectoratului Școlar Județean Olt, la specializarea înscrisă pe diploma/diplomele de studii;
o Profesorii mentori numiți prin ordin de ministru în corpul profesorilor mentori sunt membri de drept ai
corpului profesorilor metodiști la disciplina/în domeniul de studiu care corespunde specializării înscrise
pe diploma/diplomele de studii;
o
o

Persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control la nivelul inspectoratelor școlare nu pot
fi și metodiști ai inspectoratului școlar;
Directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal pot participa la procesul de selecție a metodiștilor
inspectoratului școlar;
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Prevederile de la subpunctul 3 sunt valabile și pentru directorii unităților de învățământ preuniversitar
care au specialități pentru care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitară. (La nivelul
Inspectoratului Școlar Județean Olt nu există niciun compartiment cu resursă umană deficitară).
Activităţi ce vor fi derulate de metodiști:
Activități de consiliere și asistență pentru cadrele didactice de specialitate din unitățile arondate;
Inspecțiile pentru înscrierea sau obținerea gradelor didactice repartizate de către inspectorul școlar;
Participarea la inspecții școlare generale, inspecții de specialitate, inspecții tematice, la solicitarea inspectorului de
specialitate/inspectorului școalr pentru dezvoltarea resursei umane;
Participarea la activități pentru care sunt solicitați de către inspectorul școlar.
Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt.
o

(1)
(2)
(3)
(4)

Date de contact: inspectorul școlar pentru compartimentul la care se solicită obținerea funcției de metodist.
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