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Apel selecție metodiști în vederea constituirii corpului de metodiști al IȘJ Gorj  

în anul școlar 2020 -2021 

 

  În vederea participării la concursul de selecție a metodiștilor, potrivit  Adresei 

MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII/ DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR/ DIRECȚIA DE FORMARE CONTINUĂ Nr. 6098/DGIP/ 10.09.2020, 

înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Gorj, cu numărul 16978 din data de 15.09.2020, 

cadrele didactice trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii generale: 

a. Studii superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate; 

b. Statut professional: titular în învățământul preuniversitar; 

c. Evoluție în cariera didactică; minim gradul didactic II; 

d. Calitatea activității didactice: calificativul FOARTE BINE, obținut în fiecare dintre ultimii 

ani 5 ani școlari; 

e. Experiență în activități didactice, desfășurate în sistem blended learning sau online, în anul 

școlar 2019 – 2020, certificată de conducerea unității de învățământ. 

Dezvoltarea profesională, certificate prin acumularea a 90 de credite profesionaletransferabile în 

ultimii 5 ani, constituie un avantaj la departajarea candidaților care obțin punctaje egale. Selectarea 

metodiștilor pentru disciplina consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală se face din 

rândul cadrelor didactice care îndeplinesc criteriile a – e și care au calitatea de diriginte.  

Persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot fi și metodiști ai 

inspectoratului școlar pe durata exercitării mandatului, dar pot participa la procesul de selecție a 

metodiștilor. Prin excepție, persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control și care 

au specialități pentru care resursa umană la nivelul județului este deficitară, își pot exercita 

atribuțiile de metodist. 

 Profesorii metodiști încadrați prin concurs la CCD, profesorii metodiști din liceele pedagogice 

și profesorii mentori numiți prin ordin de ministru în corpul profesorilor mentori sunt membri de 

drept ai corpulului profesorilor metodiști, la disciplina/ de studio care corespunde specializării 

înscrise pe diploma/diplomele de studii. 

 În scopul asigurării cadrului de legalitate, obiectivitate și transparență a procesului de selecție, 

la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj a fost elaborată o procedură, care stabilește modul în 

care se se organizează concursul de selecție pentru constituirea corpului de metodiști, numărul de 
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locuri alocat fiecărei discipline pentru anul școlar 2020 -2021, criteriile de selecție, etapele și 

calendarul de selecție – 21 – 28 septembrie 2020. 

Procedura de selecție, alături de apelul de selecție, criteriile de selecție, calendarul de selecție, 

numărul de locuri alocat fiecărei discipline vor fi postate pe site –ul IȘJ Gorj.  

Unitățile de învățământ au obligația de a prelua informațiile publicate de inspectoratul școlar și 

de a le aduce la cunoștința cadrelor didactice interesate.  

Rezultatul selecției metodiștilor va fi comunicat candidaților în termen de trei zile de la 

finalizarea concursului.   
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