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MINISTERUL EDUCAţ El NAŢIONALE DIRECŢIA GENERALĂ
ŞI CE RCETARJI STIIN, IFICE ÎNVĂŢĂMÂNTPREUNIVERSITAR

äiáîájêois

Către,

inspectoratulŞcolar al Judeţului........................../al municipiului Bucureşti ,

In atenţia inspectorului şcolar general şi a directorilor unităţilor de învăţământ ,'

Prin prezenta, vă comunicamcă Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat
APELUL pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentrudisciplinele/ domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial, numit în Continuare Apelul,
document pe care îl anexămprezentei adrese. Varianta electronică a documentului se regăseşte la adresa
http:/fwww.eduro/indexphn/articles/Zltl 89 .

Având în vedere importanţa temei apelului, în scopul asigurării accesului la informaţie şi atransparenţei demersurilor administrative, Apelul va fi preluat şi afişat astăzi, miercuri, 6.04.2016,
până la ora 16,00, atât pe prima pagină a site-urilor proprii de internet cât şi la avizierele următoarelor
instituţii: inspectoratul şcolar, Casa Corpului Didactic, unităţile de învăţământ.

Directorii unităţilorde învăţământ au obligaţia sã informeze toate cadrele didactice eligibile (care
V

au cel puţin gradul Il) în ceea ce priveşte lansarea Apelului şi să faciliteze accesul egal al acestora la
?~

platforma de înscriere MONMedu Q1_ttps://mon.edu.ro).

inspectorateleşcolare judeţene, prin structurile responsabile, vor duce la îndeplinire sarcinile ce le
revin în contextul precizat.
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Anca-De sa PEŢRACHE
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APEL

pentru selecţia profesorilorîn grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului
pentru disciplinele/ domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial

A. Qbiectivele selecţiei:

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează selecţia
profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului
pentru disciplinele / domeniile de shidiu obligatorii din învăţământul gimnazial.
Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare a programelor şcolare pentru
gimnaziu.

Grupurile de lucru, corespunzătoare disciplinelor / domeniilor de studiu vor fi
formate din câte 15 cadre didactice de specialitate din învăţământul preuniversitar care
deţin minimum gradul didactic II şi din cadre didactice de specialitate din învăţământul
universitar.

Pentru GLC corespunzătoareînvăţământului în limbile minorităţilor naţionale, numărul
membrilor poate fi stabilit potrivit prevederilor art. 8, alin.(3) din Metodologia privind
elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri - cadru de 'învăţământ şi
programe şcolare, aprobată prinOMEN nr. 3593/18.06.2014.

B. Criterii de selecţie:
v/ Portofoliul profesional al candidatului care cuprinde Curriculumul Vitae în

format Europass, însoţit de documente doveditoare (copii ale diplomelor de studii,
grade didactice şi alte documente justificative relevante pentru criteriile /
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subcriteriile de selecţie) semnate şi scanate individual (fişiere .pdf, alb - negru,
dimensiunemax. 2,5 MB / document);

v/ Un proiect inovativ de programa şcolară, pentru un curs obligatoriu la nivelul
disciplinei / curs, realizat schematic, pentru un singur an de studiu. Acesta include
competentele specifice şi continuturile asociate acestora, în raport cu numãrul de
ore propus spre alocare pe o tematică adecvată specificului disciplinei pentru care
se organizează selecţia membrilor GLC (maximum 2 pagini sau 900 de cuvinte,
semnat şi scanat), în format pdf, alb - negru,max. 2,5MB.

În situa 'a e alitătii de uncta'e ale candida ilor, rezultată în urma evaluăriig . P l

portofoliilor profesionale şi a proiectului inovativ de programa şcolară, criteriile de
departajaresunt următoarele:

a) punctajul obţinut la criteriul 5a din Fişa de evaluare.
b) punctajulobţinut la criteriul 517 din Fişa de evaluare.

Punctajul final este rezultat ca însumare a punctajelor acordate pentru fiecare subcriteriu
din Fişa de evaluare.

Completarea fişei de evaluare presupune şi autoevaluare. Punctajul acordat prin
autoevaluare nu intră în calculul punctajului final acordat, având numai caracter
orientativ pentru evaluator.

Modalitatea de înscriere a candidaţilor:

l. Autentificarea pe platforma de înscriere MONMedu (httgsrfgmoneduro)
x/ Candidaţii vor obţine datele de autentificare de la directorul unităţii de
învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea.

v' Se vor conecta pe platforma MONMedu, secţiunea ACCES MONMEDU.
~/ Se vor autentifica pe platforma MONMedu.

2. Selectarea grupului de lucru în care doreşte înscrierea.
3. Completarea fişei de evaluare.
4, Încărcarea documentelor justificative relevante pentru criteriile / subcriteriile de

selecţie.
5. Încărcarea proiectului inovativ de programa şcolară.

Instructiunile privind utilizarea aplicaţiei MONMedu în procesul de înscriere se regăsesc
la adresa httQ5:[[m()n.EdLLl'O, Secţiunea MANUALEŞI GHIDURI.
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Calendarul activităţilor

`
1 Înscrierea candidaţilor 6.04 - 4.05.2016

Evaluareaportofoliilor profesionale şi a2
_ _ _ „ _ 5.05 - 15.05.2016proiectelor inovative de programa şcolare

3 Publicarea componenţeigrupurilor de lucru 20.05.2016

Suportul tehnic pentru aplicaţia MONMedu este oferit prin urmatoarele canale de
comunicare:

Telefon: TEL VERDE (3800 0800 G5 (apel gratuit apelabil numai din reţelele de
telefonie fixă)

Mail: sngorbmonüüedilmax.eduxo
Forum: htto://forum.portaI.eduJo/indexphv?showforum=275
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LISTA GRUPURILORDE LUCRU (GLC)

1 GLC Limba şi literatura română
2 GLC Limba modernă engleză
3 GLC Limba modernă franceză
4 GLC Limbamodernă germană
5 GLC Limba modernă rusă
6 GLC Limbamodernă italiană
7 GLC Limba modernă spaniolă
8 GLC Limbamodernă portugheză
9 GLC Limbamodernă turcă
10 GLC Limbamodernă japoneză
11 GLC Limbamodernă ebraică
12 GLC Elemente de limbă latină şi de cultură romanică
13 GLC Limba şi literaturamaternă bulgară
14 GLC Limba şi literaturamaternă cehă
15 GLC Limba şi literaturamaternă Slovacă

16 GLC Limba şi literaturamaternă sârbă
17 GLC Limba şi literaturamaternă croată
18 GLC Limba şi literaturamaternă rusă
19 GLC Limba şi literatura maternă germană
20 GLC Limba şi literaturamaternă italiană
21 GLC Limba şi literatura maternăneogreacă
22 GLC Limba şi literaturamaternămaghiară
23 GLC Limba şi literatura maternă rromani
24 GLC Limba şi literaturamaternă ucraineană
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GLC Limba şi literaturamaternă polonă
GLC Limba şi literaturamaternă turcă
GLC Învăţământ special - Deficienţe moderateşi uşoare
GLC Învăţământ special - Deficienţe severe, profunde, grave şi asociate
GLC Matematică

GLC Fizică

32 GLCBiologie

GLC Educaţie socială

GLC Geografie

GLCReligie-Cultul Baptist

GLC Religie-Cultul Evanghelic CA

E
GLC Religie-Cultul Greco Catolic

__
E

GLCReligie-Cultul Romano-Catolic de limba maghiară
GLC Religie - Cultul Unitarian

49
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51 GLC Educaţie muzicală pentruminoritatea bulgară
52 GLC Educaţie muzicală pentruminoritatea cehă
53 GLC Educaţie muzicală pentru mixioritatea slovacă
54 GLC Educaţie muzicală pentru minoritatea Sârbă
55 GLC Educatie muzicală pentru minoritatea germană
56 GLC Educaţie muzicală pentru minoritatea maghiară
57 GLC Educaţie muzicală pentru minoritatea rromă
58 GLC Educaţie muzicală pentru minoritatea croată
59 GLC Educaţie muzicală pentruminoritatea neogreacă
60 GLC Educaţie muzicală pentru minoritatea italiană
61 GLC Educaţie muzicală pentru minoritatea turcă
62 GLC Educaţie muzicală pentru minoritatea ucraineană
63 GLC Educaţie fizică şi sport
64 GLC Informatică şi TIC
65 GLC Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice
66 GLCConsiliere şi dezvoltarepersonală

GLC Limba şi literatura română ca nematemă pentru învăţământul cu67 predare în limbile minorităţilornaţionale
68 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare
69 GLC Istoria şi tradiţiile minoritãţii germane
70 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţii ucrainene
71 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţii poloneze
72 GLC Istoria şi tradiţiileminoritãţii rrome
73 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţii bulgare
74 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţii slovace
75 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţii cehe
76 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţii sârbe
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77 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţii turce
78 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţiiitaliene
79 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţii elene
80 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţii croate
81 GLC Istoria şi tradiţiile minorităţii rusilor lipoveni ÎGLC 1 Învăţământintegrat sportiv - Pregătire sportivă practică - sporturi de82 echipă

Ş GLC 2 Învăţământ integrat sportiv - Pregătire sportivă practică - sporturi83 individuale

GLC Învăţământmtegrat şi suplimentar de artă: Cotegrafie ~ discipline de84 specialitate

GLC Învăţământintegrat şi suplimentarde artă: Arte plastice - discipline de85 specialitate

GLC 1 Învăţământ integrat şi suplimentar de artă -Muzică: instrumente cu86 coarde-vioară, violă, violoncel, contrabas, harpă, chitară sa.
GLC 2 Învăţământintegrat şi suplimentarde artă -Muzică: instrumente desuflat-flaut, clarinet, oboi, tagot, trompetă, trombon, corn, tubă, nai, fluier,87 taragot ş.a.
GLC 3 Hvãţământ integrat şi suplimentarde artă - Muzică: pian, orgã88 acordeon, instrumentede percutie ş.a.
GLC 4 Învăţământ integrat şi suplimentarde artă -Muzică: Teorie muzicală89 (TSD), Ansamblu coral, Ansamblu instrumental

FIŞA DE EVALUARE
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' 'e (oüeniätiii)"' ›acordatLCompetenţă 1.1. Masteratîn domeniu sau înProfesională ştiinţele educaţiei sau studii 2p

(8 Puncte) echivalente
1.2. Doctorat în domeniu sau în

4ştiinţele educaţiei P
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1.3. Cursuri de formare în domeniul
curriculumuluişi evaluare
(minimum 120 de ore de formare)

2. Experienţa în
domeniul
proiectării
curriculare
(25 puncte)

Nivel
judeţean /
regional

2.1. Membru în
grupuri de lucru de
elaborare a
curriculumului
(max, 18p)

naţional /
internaţional

2.2.Membru în grupuri de lucru de
elaborare a programelor pentruevaluări şi examene naţionale/
internaţionale, concursuri
naţionale/internaţionale şi pentruobţinerea titlurilor
ştiinţifice/gradele:*didactice
2.3. Formator în domeniul
proiectării/abilitării curriculare

3. Experienţă în
domeniul
analizei şi
evaluării
curriculare
(12 puncte)

3.1.Membru in comisia naţională
de specialitate
3.2.Membru/expertîn echipele de
proiect în cadrul cărora s-au realizat 4panalize şi evaluări curriculare
3.3. Participare la alte tipuri de
proiecte educaţionale de cercetare
sau de inovare, cu relevanţă pentrudomeniul curricular

4. Experienţăîn
domeniul
elaborării de
itemi pentru
concursuri şi
examene
naţionale şi
internaţionale

Membru în grupuri de lucru de
elaborare a iternilor, subiectelor şi
baremelor la competiţiile şcolare -etapa judeţeană/naţionalăsau deselecţie a loturilor naţionale ale
României pentru competiţiile
internaţionale

(5 1 note)
53.1) Set de descri a tori adecvat
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inovativ de
programă şcolară
- corelarea
adeczm tã a
competenţelor
specifice şi
conţinuturilor
propuse
(20 puncte)
5b. Proiect
inovativ de
programa şcolară
- caracterul
inovativ al
proiectului (max
30p.)

nivelului de com - etenţă I

53.2) Set de itemi adecvat evaluării
niveluluide cometentã

5a.3) Corectihidinea conţinuturilor
ştiinţifice

5b.!) Elemente de
interdisciplinaritate/transdisciplinar 8pitate
517.2) Contribuţia la dezvoltarea
competenţelor specifice domeniului
de cuno tere
5b.3) Strategii didactice şi metodeinovative de predare, asociate
continuturilor

NOTĂ: Pentru cadrele didactice din învăţământul superior, criteriul 1 este particularizat,potrivit subcriteriilor prezentate mai jos. Celelalte criteriivalabile.

Granturi /proiecte de
cercetare de interes pentruînvăţământul

LCiompetenţă A

profesională
(8 puncte)

. Se acordă doar punctaje întregi (minimum 1 p).2. Selecţia candidaţilor pentru calitatea de membru în GCL se va face pe bazapunctajelor finale obţinute, în
stabilit de MENCŞ.

ordine descrescătoare, potrivit numărului de locuri
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