
 

 

 

Anexa 12 a Metodologiei privind formarea continuã  
a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011 

 
 

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

 
 

                  Scopul: 
           Colocviul de admitere la gradul didactic I trebuie sã fie o probã autenticã de competenţã 
pedagogicã, selectivã şi relevantã, menitã sã promoveze cadrele didactice care manifestã disponibilitãţi 
pentru inovarea procesului de învãţãmânt, creativitate în modul de gândire si acţiune pedagogicã, 
rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativã. 

 
Conţinutul colocviului: 
Candidaţii vor fi examinaţi din urmãtoarele domenii: 
 

1. Domeniul corespunzãtor temei lucrãrii metodico-ştiinţifice 
Verificarea unor aspecte precum: rigurozitatea şi precizia delimitãrii temei, importanţa teoreticã 

şi practicã a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, 
consemnarea corectã a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic şi 
practic-acţional, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrãrile menţionate în bibliografie, 
cunoaşterea specificã a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrãrii etc. 
2. Metodologia specificã cercetãrii ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice, pe care o implicã 
elaborarea lucrãrii 

Examinarea aspectelor referitoare la: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigãrii pe care 
candidatul intenţioneazã s-o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja), metodologia de explorare propusã, 
preocupãrile şi intenţiile referitoare la realizarea lucrãrii, experienţa personalã acumulatã de candidat 
în domeniul temei, modalitãţile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrãrii etc. 
3. Domeniul proiectãrii pedagogice proprii specialitãţii respective, cu referire specialã la conceperea, 
realizarea, evaluarea şi reglarea-autoreglarea activitãţii de predare-învãţare specifice temei propuse. 

 
Alte precizãri cu privire la colocviul de admitere: 

1. Membrii comisiei vor fi numiţi dintre cadrele didactice care desfãşoarã activitate permanentã 
în aceste instituţii de învãţãmânt sau în altele de acelaşi profil. 

2. Comisia va fi propusã de centrul de perfecţionare şi avizatã, dupã caz, de conducerea 
universitãţii respective sau de inspectoratul şcolar judeţean. 

3. Candidaţii vor fi grupaţi pe comisii, în funcţie de domeniile ştiinţifice în care se încadreazã 
tema lucrãrii (de aceeaşi specialitate sau de specialitãţi înrudite). 

4. Membrii comisiei vor cunoaşte, în timp util, temele şi bibliografiile selective propuse de 
candidaţii repartizaţi spre a fi examinaţi de comisia respectivã. 

5. Comisia de examinare nu are preşedinte. De întreaga desfãşurare a colocviului rãspunde 
conducerea centrului de perfecţionare/ unitãţii de învãţãmânt unde acesta are loc. 

6. Cei doi membri ai comisiei aprobate vor rãmâne aceiaşi pe toatã durata desfãşurãrii 
colocviului (nu vor fi înlocuiţi cu alte cadre didactice, indiferent de provenienţa acordului dat 
candidaţilor pentru tema lucrãrii metodico-ştiinţifice) şi vor examina toţi candidaţii repartizaţi comisiei 
respective. 

7. Examinarea va urmãri cu prioritate verificarea capacitãţii candidaţilor de a sesiza şi de a 
soluţiona implicaţiile pedagogice practice ale temei tratate. 

8. Comisia va rezerva examinãrii fiecãrui 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 dupã terminarea verificãrii 

candidaţilor din ziua respectivã. 


