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F02-P.O.18.06
Anunţ de selecţie
a membrilor Consiliului consultativ pe discipline/compartimente al Inspectoratului Școlar Județean Olt,
pe locurile libere, perioada 2021 - 2024, cu condiția revalidării anuale
În vederea derulării activităţilor din cadrul compartimentelor, Inspectoratul Școlar Județean Olt anunţă deschiderea
procedurii de selecţie a membrilor Consiliului consultativ pe discipline/compartimente al Inspectoratului Școlar Județean
Olt, după cum urmează:
Cerinţe minime pentru participanţi:
a) Studii universitare, finalizate cu diplomă de licență, corespunzătoare funcției didactice din învățământul
preuniversitar;
b) Titular în învățământul preuniversitar de stat;
c) Cel puțin gradul didactic II în învățământ și minimum 10 ani vechime efectivă pe catedră/post în specialitate;
d) Fac dovada acumulării a 90 de credite profesionale trensferabile în ultimii 5 ani;
e) Calificativul „Foarte Bine” în fiecare dintre ultimii 5 ani;
f) Competențe de lucru cu computerul;
g) Capacitate crescută de rezistență la stres;
•
Depunerea dosarelor candidaților la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Olt pentru o singură disciplină/
compartiment;
Etapele selecției:
• (I) Reconfirmarea membrilor consiliului consultativ selectați în anii școlari trecuți – membrii consiliului
consultativ care au fost selectați în anii școlari trecuți 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) Diploma de studii;
b) Adeverință certificată de conducerea unității de învățământ din care să reiasă statutul de titular în
învățământul preuniversitar, calificativele obținute în fiecare dintre ultimii 5 ani școlari și experiența 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;
c) Dovezi privind acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani;
• Membrii consiliului consultativ selectați în anul școlar trecut care solicită revalidarea vor primi un punctaj pentru
activitatea desfășurată în anul școlar trecut. Punctajul minim pentru revalidare este de 80 de puncte.
• Persoanele selectate în consiliul consultativ pe discipline din Inspectoratului Școlar Județean Olt trebuie să fie
personal didactic de predare și să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
(II) Etapa I - verificarea îndeplinirii condițiilor obligatorii (etapă eliminatorie):
a) Studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
b) Statut profesional: titular în învățământul preuniversitar;
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 transferabile în ultimii 5 ani;
e) Calitatea activității didactice: Calificativul anual „Foarte Bine” obținut în fiecare dintre ultimii 5 ani școlari;
f) Experiența 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;
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.
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(II) Etapa a II-a - evaluarea portofoliului:
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 Naționale 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.
• Se declară „ADMIS”, în limita locurilor disponibile, candidații care obțin punctajul mai mare de 70 de puncte
Publicarea rezultatelor selecției;
Depunerea eventualelor contestații;
Soluționarea eventualelor contestații;
Publicarea rezultatelor finale.

Rezultatele selecţiei vor fi publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt.
Date de contact: inspectorul școlar pentru disciplina/compartimentul la care se solicită obținerea funcției de membru al Consiliului
consultativ.

Str. General Berthelot, nr. 28-30
sector 1, 010168, București
Tel: +40 (0)21 4056200; +40 (0)21 4056300
www.edu.ro

Pagina 2 din 2

Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B, Slatina, 230015, jud. Olt
E/mail ISJ: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
Tel: +40 (0)249 410927; Fax: +40 (0)249 412801
http://isjolt.ot.edu.ro

