Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAŢIONAL ANA ASLAN TIMIŞOARA
Nr. înregistrare: 563/01.03.2017
Anexa 2
Marcarea posturilor didactice/catedrelor vacante complete şi incomplete pentru etapa de transfer (restrângere)
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cu personalitate juridică postului
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Condiții specifice de ocupare a postului, avizate de evaluatori
solicitati de
I.Ș.J.Timiș
la ISJ Timis

10
1. Calificativul "FOARTE BINE" în ultimii doi ani
școlari
2. Participarea la activități în cadrul programelor de
formare continuă acreditate de MEN (MECȘ, MENCȘ) în
ultimii 5 ani, finalizate cu certificat de competență
profesională sau adeverințe - 90 credite
3. Lecție demonstrativă, desfășurată în unitatea de
învățământ în care se dorește pretransferul, la care
candidatul trebuie să obțină minim 80 de puncte din 85
maxim. În vederea acordării punctajului se va folosi fișa de
evaluare a activității didactice în cadrul inspecției
curente/speciale pentru acordarea gradului didactic II.

1. Calificativul "FOARTE BINE" în ultimii doi ani
școlari
2. Participarea la activități în cadrul programelor de
formare continuă acreditate de MEN (MECȘ, MENCȘ) în
ultimii 5 ani, finalizate cu certificat de competență
profesională sau adeverințe - 90 credite
3. Lecție demonstrativă, desfășurată în unitatea de
învățământ în care se dorește pretransferul, la care
candidatul trebuie să obțină minim 80 de puncte din 85
maxim. În vederea acordării punctajului se va folosi fișa de
evaluare a activității didactice în cadrul inspecției
curente/speciale pentru acordarea gradului didactic II.

Secretar șef,
ing. Lucia BLAJOVAN
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