PRECIZĂRI
PRIVIND DESFĂȘURAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I,
SERIA 2022-2024, ON-LINE
Colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura on-line în data de 09 februarie
2022 pentru învățători, institutori, profesori pt învățământul primar și preșcolar, iar pe 10 februarie
2022 pentru profesorii din învățământul liceal și gimnazial.
Candidații vor fi contactați prin email de către un membru al Comisiei de evaluare pentru
stabilirea detaliilor privind desfășurarea on-line a colocviului de admitere.
Accesul la examen se va face doar pe baza invitației și este condiţionat de prezentarea
actului care atestă numele înscris pe fişa de înscriere.
CANDIDAŢII VOR FI EXAMINAŢI din:
1.
Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţifice: importanţa teoretică şi practică
a temei alese, oportunitatea studierii acesteia, actualitatea bibliografiei propuse, consemnarea
corectă a acesteia, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările menţionate în bibliografie,
cunoaşterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în lucrare, integrarea temei în
domeniul mai larg teoretico-metodologic etc.
2.
Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice: ipoteza (ipotezele)
de lucru, specificul cercetării pe care intenţionează să o realizeze candidatul (sau pe care a iniţiat-o
deja), metodologia propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, modalităţile
de valorificare a experienţei personale în elaborarea lucrării etc.
3.
Domeniul proiectării pedagogice pentru specialitatea respectivă, cu referire la conceperea,
realizarea, evaluarea şi autoreglarea activităţilor de predare- învăţare specifice temei propuse. Se
va urmări capacitatea candidaţilor de a sesiza implicaţiile pedagogice și practice ale temei tratate.

EVALUAREA CANDIDAŢILOR se va face prin calificative: admis sau respins. Rezultatele colocviului
de admitere nu pot fi contestate.
Candidații declarați respinși la colocviul de admitere, se pot reînscrie pentru susținerea
examenului, în anul școlar următor. Reînscrierea se face prin depunerea unui nou dosar și
parcurgerea tuturor etapelor precizate în Metodologie (OM 5561/2011, cu modificările și
completările ulterioare).
După promovarea colocviului de admitere la gradul didactic I, tema lucrării metodicoștiințifice nu se mai poate schimba/modifica.

Conducătorul lucrării metodico – științifice se poate schimba doar în cazuri excepționaleboală, deces.
Desemnarea conducătorilor științifici se face de către centrul de perfecționare, în funcție de
două criterii, respectiv:
- corespondența dintre domeniul tematic al lucrării metodico-științifice și domeniul de competență
al coordonatorului;
- opțiunea scrisă a candidaților, în limita numărului maxim de coordonări aprobat de centrul de
perfecționare pentru fiecare professor coordonator.
ELABORAREA ȘI DEPUNEREA LUCRĂRII
Candidații admiși la colocviu vor elabora lucrarea metodico - științifică, sub îndrumarea
conducătorului științific desemnat, în perioada 15 februarie 2022-31 august 2023;
Candidații au obligația de a colabora cu conducătorul științific pe toată durata elaborării
lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducătorul științific are
dreptul să nu-și dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit.
Perioada de depunere a lucrării metodico-științifice în vederea obținerii gradului didactic I,
seria 2022-2024, este august 2023, iar perioada de efectuare a inspecției speciale și susținerii
lucrării este 01 noiembrie 2023-31 mai 2024 (conform legislației în vigoare ).

Afișat azi,
25.01.2022

