Anexa nr. 3 la Nota MEN nr. 779/DGISSEP/18.04.2019
LISTA POSTURILOR DIDACTICE DIN SISTEMUL ȘCOLILOR EUROPENE PENTRU
CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS ȘI LISTA INSTITUȚIILOR CARE POT
CERTIFICA NIVELUL COMPETENȚELOR LINGVISTICE
Lista posturilor a fost definitivată, la solicitarea Școlilor Europene, ca urmare a condițiilor
specifice create de amânarea BREXITului.
Nivelul
Limba de A doua limbă
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FR
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EN
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European School of
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European School of
Brussels IV (Laeken)
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Profesor
documentarist
(CDI)
Învățământ
primar

European School of
Brussels IV (Laeken)
Ore europene
Luxembourg II

C2

C2

Științe umaniste
integrate
(HUMSCI), în
limba engleză

Școala

Preponderent
elemente de
istorie
și
geografie

Brussels III

1. Sunt eligibile doar certificatele internaționale, eliberate de centrele culturale sau instituțiile
abilitate de a evalua nivelul lingvistic la nivel internațional, după cum urmează: British Council,
Cambridge University - pentru engleză, Centre international d’études pédagogiques (CIEP),
Alliance Française, Chambre de Commerce et d` Industrie de Paris - pentru franceză.
2. Este obligatoriu ca pe certificatul eliberat de una dintre instituțiile menționate să fie specificat
explicit nivelul lingvistic evaluat.
3. Pentru postul de științe umaniste integrate (HUMSCI), se pot înscrie candidații care, conform
Centralizatorului*, pot preda:
a) științe socio-umane sau istorie sau geografie;
sau
b) limba engleză. În acest caz, diploma de sudii va fi însoțită de o adeverință eliberată de unitatea
de învățământ din care să rezulte că acesta a predat, timp de minimum doi ani, în oricare dintre
ultimii 5 ani, una dintre disciplinele specifice secțiilor /specializărilor în regim bilingv-lb. engleză:
geografie, istorie, elemente de cultură şi civilizaţie, specifice spaţiului lingvistic englez.
*

Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor
învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
2019, aprobat prin OMEN nr. 3635/2019

