INSPECTORATUL

~COLAR

JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova,
0251/420961;0351/407395(407397)Fax:0251/421824,
0351/407396

Tel.

. lvliN!STflHJLf.Q.UCATIU N;.:nnNALE
~! CE!l.CETARll ~TIINTIFICl'

Email: isjdolj@isjdolj.ro Web: WW\v.isjdolj.ro

CATRE

TOATE UNIT.A.TILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET

in vederea completarii atestatelor de competenta lingyistica pentru absolventii claselor cu
studiu intensiv §i bilingv al unei limbi straine §i a atestatului pentru predarea unei limbi straine la
clasele I-IV de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, speCializarea 1nvatatori-educatoare,
conform OM nr.485312009 pentru aprobarea metodologiei de organizare !fi desfo!JUrare a

examenului pentru obfinerea atestatului de competenfa lingvistica pentru absolvenfii claselor cu
predare in limbile minorita,tilor, precum iji a atestatului pentru predarea unei limbi str{line la
clasele I-IV de catre absolvenfii claselor cu profil pedagogic, specializarea invafatori-educatoare,
se va proceda astfel:
1. Pentru Atestatul de competenta lingvistica emis absolventilor claselor cu studiu intensiv §i
bilingv al unei limbi straine, se lnregistreaza doar nota finala In dreptul rubricii Media

Jina/a.
Media finala este media aritmetica, .cu doua zecimale, f'ara rotunjire, a notelor finale acordate de
fiecare evaluator, note care se obtin prin transformarea punctelor de la 10 la 100 In note de la 1
la 10.
2. Pentru Atestatul pentru predarea uuei limbi straine In lnvatamautul primar emis
absolventilor claselor cu profil pedagogic, specializarea lnvatatori-educatoare, se va aplica
urmatorul algoritm:
Notele acordate pentru lectia finala, precum §i pentru prezentarea §i sustinerea orala a
proiectului didactic se obtin prin transformarea punctelor de la 10 la 100 In note de la 1 la
10, acordandu-se pentru fiecare cate 100 de puncte maximum. La proba practica, nota finala
se calculeaza ca medie aritmetica a notei acordate la lectia finala §i a notei acordate pentru
prezentarea §i sustinerea orala a proiectului didactic.
Nata pentru proba scrisii se obtine prin transformarea punctelor de la 10 la 100 1n note de la
1la10.
Media finala se calculeazii ca medie aritmeticii a notelor acordate pentru proba practicii §i
pentru proba scrisa.
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