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“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” 
(Nicolae Iorga) 
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Criteriul pentru eliberarea acordului directorului liceului pedagogic 
 

         

 

                     Criteriul pentru eliberarea acordului directorului liceului pedagogic, necesar cadrelor 

didactice în vederea ocupării posturilor/catedrelor/orelor  vacante de la Colegiul Naţional Pedagogic 

Carol I. 

                   Criteriul stabilit de către Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional Pedagogic Carol 

I, în şedinţa din 22.01.2020, conf. art. 4, al.2, lit. f din Metodologia – cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021, aprobată 

prin OMEN 4.950 din 27 august 2019 este obţinerea a minimum 90 de puncte la proba practică, 

pentru toate specialităţile. 

Proba practică de specialitate va consta în: 

- susţinerea unei lecţii demonstrative în specialitatea postului solicitat (60 puncte); 

- analiza lecţiei susţinute, pe baza criteriilor din fişa de auto(evaluare) (20 puncte); 

- verificarea unui proiect didactic elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, 

specializarea învăţător – educatoare (20 puncte). 

Pentru disciplinele Informatică și Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Tehnologia Informației și 

a Comunicațiilor, Opțional în domeniul Informatică/ Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, 

candidații vor susține probă practică în specialitate, conform Anexei 7 din metodologia de mobilitate, 

iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10 si lecție demonstrativă 

în specialitatea postului, iar punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10. 

            Cererile se depun în zilele de 2, 3, 4, 5, martie 2020, iar probele practice se susţin în maximum 

48 de ore de la data depunerii cererii, pentru toate etapele de mobilitate. 

      Acordul directorului liceului pedagogic se emite candidaţilor care obţin cel puţin 90 de 

puncte la proba practică. 
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