
1

Anexa 5 la OM Nr. 5720 / 20.10.2009

PROCEDURA   DE   ORGANIZARE   ŞI   DESFĂŞURARE   A   COLOCVIULUI 
 DE   ADMITERE   LA   GRADUL DIDACTIC I

Scopul:
Colocviul  de admitere  la gradul didactic I trebuie să fie o probă autentică  de competenţă 

pedagogică,   selectivă şi relevantă,   menită   să promoveze   cadrele   didactice   care manifestă 
disponibilităţi pentru inovarea procesului   de învăţământ, creativitate în modul de gândire şi 
acţiune pedagogică, rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativă.

Conţinutul colocviului - Candidaţii vor fi examinaţi din următoarele domenii:

1. Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţifice
Verificarea unor  aspecte  precum:  rigurozitatea  şi  precizia  delimitării  temei, importanţa 

teoretică şi practică a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei   selective  propuse în 
raport cu  tema,  consemnarea corectă a acesteia,  integrarea temei în domeniul  mai larg teoretico-
metodologic   şi  practic-acţional,  conţinutul  semnificativ  al unora  dintre  lucrările menţionate în 
bibliografie, cunoaşterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.

2. Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice, pe care o 
implică elaborarea lucrării

Examinarea  aspectelor referitoare la: ipoteza  (ipotezele)  de lucru, specificul   investigării 
pe care candidatul  inten iț onează  s-o realizeze  (sau  pe  care a iniţiat-o  deja),  metodologia  de 
explorare   propusă,   preocupările   şi   intenţiile   referitoare   la   realizarea lucrării,   experiența 
personală acumulată de candidat în domeniul temei, modalităţile de valorificare   a acesteia în 
elaborarea lucrării etc.

3. Domeniul   proiectării   pedagogice   proprii    specialităţii   respective,   cu   referire 
specială   la   conceperea,   realizarea,   evaluarea şi reglarea-autoreglarea   activităţii   de predare- 
învăţare specifice temei propuse.

Alte precizări cu privire la colocviul de admitere

1.  Membrii comisiei vor fi numiţi   dintre cadrele   didactice   care desfăşoară activitate permanentă în 
aceste instituţii de învăţământ sau în altele de acelaşi profil.
2. Comisia va fi propusă de centrul de perfecţionare şi avizată, după caz, de conducerea universităţii 
respective sau de   inspectoratul şcolar judeţean.
3. Candidaţii vor fi grupaţi pe comisii, în funcţie de domeniile ştiinţifice în care se încadrează tema 
lucrării (de aceeaşi specialitate sau de specialităţi înrudite).
4. Membrii comisiei vor cunoaşte, în timp util, temele şi bibliografiile selective propuse de candidaţii 
repartizaţi spre a fi examinaţi de comisia respectivă.
5. Comisia de examinare nu are preşedinte. De întreaga desfăşurare a colocviului răspunde conducerea 
centrului de perfecţionare/unităţii de învăţământ unde acesta are loc.
6. Cei doi membri ai comisiei aprobate vor rămâne aceiaşi pe toată durata  desfăşurării colocviului  (nu 
vor fi înlocuiţi cu alte cadre didactice, indiferent de provenienţa acordului dat candidaţilor pentru tema 
lucrării metodico-ştiinţifice) şi vor examina toţi candidaţii repartizaţi comisiei respective.
7. Examinarea va urmări cu prioritate verificarea capacităţii candidaţilor de a sesiza şi de a soluţiona 
implicaţiile pedagogice practice ale temei tratate.
8. Comisia va rezerva examinării fiecărui candidat maximum 20 de minute.
9. Evaluarea candidaţilor se va realiza prin calificativul "admis" sau "respins".
10. Rezultatele obţinute de  candidaţi  la colocviu  vor fi afişate după terminarea  verificării
candidaţilor din ziua respectivă.
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