CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

APROB
SUBSECRETAR DE STAT,
Liliana PREOTEASA

APEL PENTRU SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE
în grupurile de lucru constituite în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru
învățământul primar în anul școlar 2014-2015

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) organizează grupurile de lucru pe
discipline în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru învățământul primar.
Evaluarea proiectelor de manuale şcolare se face în baza prevederilor legale în vigoare.
Procesul de manifestare a interesului în vederea includerii în grupurile de lucru pentru
evaluarea proiectelor de manuale şcolare destinate învăţământului primar, precum şi
selecţia şi comunicarea rezultatelor se vor desfăşura exclusiv on-line, pe platforma dedicată,
aflată pe website-ul www.rocnee.eu, subsecțiunea Apeluri.
A. Obiectivele selecţiei:
CNEE organizează selecţia cadrelor didactice cu statutul de colaboratori externi, în
vederea completării grupurilor de lucru pe discipline în vederea evaluării proiectelor de manuale
școlare pentru învățământul primar în anul școlar 2014-2015.
Cadrele didactice selectate vor desfăşura următoarele activități, conform procedurilor
specifice CNEE:
a. analiza şi evaluarea calităţii proiectelor de manuale școlare pentru învățământul primar
care vor concura în vederea aprobării lor pentru utilizare în învățământul preuniversitar;
b. completarea fișelor-tip de evaluare, a proceselor verbale și a notelor cu observații asupra
calității proiectelor de manuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
B. Criterii de selecţie:
Selecţia profesorilor în grupurile de lucru pe discipline se face pe baza competenţei şi a
experienţei acumulate şi probate, precum şi pe baza disponibilităţii manifestate pentru
implicarea în activităţile de de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar 20142015.

-

Condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească:
desfăşurarea, în anul şcolar în curs, de activităţi de predare-învăţare-evaluare în
învățământul primar;
abilităţi practice de operare pe calculator;
disponibilitate pentru participare la activitățile desfășurate individual și în echipă, la CNEE,
pe parcursul anului școlar 2014-2015, respectarea hotărârilor luate de grup şi a termenelor
prevăzute;
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-

nu se află în situaţii de incompatibilitate cu activităţile de evaluare a proiectelor de manuale
școlare din anul școlar 2014-2015 și în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute
de legislația specială din domeniul achizițiilor publice.

În procesul de selecţie, au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care:
a) au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare a
manualelor şcolare / de abilitare curriculară / de evaluare de proces;
b) au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul
ştiinţelor educaţiei;
c) au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care
aplică;
d) au gradul didactic I, II sau definitiv.
C. Disciplinele pentru care se organizează selecţia:
Lista disciplinelor/domeniilor pentru care se organizează selecţia cadrelor didactice care
vor fi implicate în activităţile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar 20142015 este cuprinsă în Anexa la prezentul Apel.
Cadrele didactice interesate îşi pot depune candidatura pentru o singură disciplină.
În procesul de depunere a candidaturii este obligatorie menţionarea codului alocat
disciplinei.
D. Procedura şi calendarul de selecţie:
Procesul de selecţie a candidaților se desfăşoară după cum urmează:
Etapa I: perioada 3 - 24 octombrie 2014
Înscrierea candidaţilor la adresa web http://www.rocnee.eu şi respectarea următoarelor
instrucţiuni:
- pentru înscriere se utilizează numai browser-ul Internet Explorer;
- este necesară, mai întâi, înregistrarea candidaturii, prin completarea chestionarului on-line;
completarea tuturor câmpurilor este obligatorie;
- se continuă cu Acces aplicație;
- la rubrica Parolă, se completează cu parola aleasă de candidat pentru înregistrare; această
parolă va fi utilizată pentru fiecare accesare;
- la rubrica Cheie, se introduce „cheia de acces” transmisă pe e-mail-ul candidatului în urma
înregistrării;
- la rubrica Încărcare documente, se vor încărca numai documentele de tip *pdf sau *doc.
În vederea înscrierii, sunt necesare următoarele documente în format electronic:
• chestionarul de înscriere online
• CV în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente
justificative, relevante pentru procedura de selecţie) semnate, scanate și incluse într-un
singur document, în format *pdf;
• o fișă-tip de evaluare a unei unități de învățare dintr-un manual școlar în uz, completată în
conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale
școlare pentru învăţământul preuniversitar - Anexa nr. 3 la ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 5559/22.XI.2013; fișa-tip de evaluare este prevăzută în Anexa la metodologia
menționată mai sus. Se vor menționa titlul manualului școlar, editura, autorul/autorii, ordinul
MEN de aprobare a manualului școlar, precum și unitatea de învățare evaluată.
Etapa a II-a: perioada 27– 31 octombrie 2014
Selecţia candidaţilor.
Etapa a III-a: perioada 3 - 7 noiembrie 2014
- anunţarea rezultatelor selecţiei, individual, doar pentru candidaţii selectaţi;
- până la data de 14 noiembrie a.c., transmiterea, de către candidaţii selectaţi, a declaraţiilor pe
propria răspundere prin care se atestă faptul că nu sunt incompatibili cu calitatea de evaluator
de proiecte de manuale școlare pentru activitățile din anul școlar 2014-2015.
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Activitatea grupurilor de lucru pe discipline este supusă monitorizării pe baza unor criterii de
eficienţă/performanţă de către coordonatorii de discipline. În situația în care cadrele didactice
selectate nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, acestea pot fi
înlocuite pe parcursul anului școlar 2014-2015 cu alte cadre didactice care, în urma procedurii
de selecţie, au fost desemnate ca rezerve.
La încheierea sesiunii de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare se
analizează activitatea cadrelor didactice care au participat ca evaluatori de proiecte de manuale
școlare în respectiva sesiune. În urma acestei analize, se realizează actualizarea bazei de date
cu evaluatorii de proiecte de manuale școlare și se întocmesc documentele interne ale CNEE
pentru trecerea în corpul evaluatorilor de proiecte de manuale școlare a cadrelor didactice care
au demonstrat competenţă si eficienţă/performanţă în activitatea de evaluare a proiectelor de
manuale școlare.
Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale școlare reprezintă, în baza prevederilor
Metodologiei de constituire şi funcţionare a Corpului evaluatorilor de proiecte de manuale
şcolare în învăţământul preuniversitar - Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
5559/22.XI.2013. principala bază de selecţie pentru cadrele didactice incluse în comisii la
sesiunile următoare de evaluare a proiectelor de manuale școlare.

DIRECTOR,
Silviu Cristian MIRESCU
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ANEXA

Lista disciplinelor pentru care se organizează selecţia cadrelor didactice

Disciplina
Limba și literatura română
Limba și literatura română (pentru elevii
aparținând minorităților naționale)
Limba și literatura maternă (pentru elevii
aparținând minorităților naționale)
Matematică
Științe ale naturii
Limbi moderne
Religie
Educație civică
Istorie
Geografie

Codul alocat
01_lb_romana
02_lb_romana_minoritati_(se menţionează
limba)
Ex. 02_lb_romana_minoritati_maghiara
03_lb_materna_(se menţionează limba)
Ex. 03_lb_materna_ceha
04_mate
05_st_naturii
06_lb_moderna_(se menţionează limba)
Ex. 06_lb_moderna_engleza
07_religie_(se menţionează cultul)
Ex. 07_religie_romano_catolica
08_ed_civ
09_ist
10_geogr
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