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PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA COLOCVIULUI
PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
- seria 2017 - 2019 Perfecţionarea cadrelor didactice prin gradul didactic I se realizează conform
Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5.561/2011, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Probele examenului pentru acordarea gradului didactic I la toate specializările, pentru profesori,
institutori, învăţători, educatoare, constau în:
a) colocviu de admitere;
b) elaborarea unei lucrări metodico-stiinţifice;
c) inspecţie specială precedată de două inspecţii curente;
d) susţinerea lucrării metodico-stiinţifice.
Colocviul se va desfăşura în perioada 8-9 februarie 2017 (8 februarie 2016 pentru
educatoare/învăţători/institutori si profesori pentru învăţământul prescolar/primar, 9 februarie 2016
pentru profesori din învăţământul de masă- toate specializările) la sediul D.P.P.D., str.Locotenent Stancu
Ion, nr. 35, corp H. Programarea detaliată (pe specializări şi ore) a susţinerii colocviului de admitere la
gradul didactic I se va afişa la avizierul D.P.P.D.
Cererile de înscriere la colocviul de admitere în vederea obţinerii gradului didactic I se
completează conform formularului tipizat afişat pe site-ul D.P.P.D. si se vor depune în perioada 12 22 decembrie 2016 şi 4 – 13 ianuarie 2017, la secretariatul D.P.P.D, str. Locotenent Stancu Ion, nr. 35,
corp H, parter. In perioada 23-31 ianuarie 2017 toţi candidaţii sunt rugaţi să verifice telefonic dacă dosarul
depus pentru inscrierea la colocviu este complet. (Secretar Laurenţia Petre, tel. 0769.076857).
Pentru colocviul de admitere, „tematica va fi alcătuită, în mod echilibrat, din două arii
tematice, respectiv:
a) teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei lucrări metodico-ştiinţifice;
b) teme privind domeniul de specialitate şi didactica acestuia.” (art. 34, alin. 2, Anexa la O.M.
5561/07.10.2011).
Componenţa comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I este următoarea:

pentru profesori din învăţământul de masă si învăţământul special, antrenori si cadre
medicale cu studii superioare:
- un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea
pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie;
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- un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea
în care candidaţii susţin examenul, dacă a desfăşurat activităţi de formare iniţială sau de formare
continuă a cadrelor didactice în domeniul respectiv de specializare ori a finalizat studii de doctorat în
stiinţele educaţiei

pentru educatoare/învăţători/institutori si profesori pentru învăţământul prescolar/primar:
- un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea
pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie specială, psihologie;
- un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor ori un profesor cu
gradul didactic I, având specializarea care corespunde disciplinelor din planul de învăţământ al
specializării de licenţă pedagogia învăţământului primar si prescolar, dacă a desfăsurat activităţi de
formare iniţială sau continuă a personalului didactic din învăţământul primar şi preşcolar; (cf. art. 34
Anexa la O.M. 5561/07.10.2011 modificat cf. O.M. 5397/5.11.2013).
Evaluarea candidaţilor la colocviul de admitere la gradul didactic I se va realiza prin
calificativul „admis” sau „respins”. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. Candidaţii
declaraţi respinşi la colocviul de admitere se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în anul şcolar
următor. Reînscrierea se face prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea etapelor precizate în
„Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar”
(Anexa la O.M. 5561/07.10.2011) cu cu modificările şi completările ulterioare.
Desemnarea conducătorilor ştiinţifici se face de către centrul de perfecţionare, în funcţie de două
criterii, respectiv :
a) corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico-stiinţifice şi domeniul de competenţă
al coordonatorului;
b) opţiunea scrisă a candidaţilor, în limita numărului maxim de coordonări aprobate de centrul de
perfecţionare, pentru fiecare profesor coordonator (art. 35, alin. 4, Anexa la O.M. 5561/07.10.2011).
Numărul de coordonări aprobate de centrul de perfecţionare D.P.P.D., din cadrul Universităţii
Valahia din Târgovişte, este de maxim 15 pe sesiune. In calitate de preşedinte, pe parcursul unui an
universitar, un cadru didactic să nu poate fi membru în mai mult de 15 de comisii pentru efectuarea
inspecţiei speciale şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice.
Repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor admişi la colocviul de admitere se
efectuează, într-o primă etapă, imediat după desfăşurarea colocviului, prin consultarea candidaţilor,
avându-se în vedere criteriile menţionate anterior, precum şi distribuirea raţională a numărului de
lucrări pe fiecare profesor conducător. Situaţia definitivă a titlului lucrării metodico-ştiinţifice şi a
repartizării candidaţilor pe coordonatori este stabilită de către conducerea centrului de perfecţionare şi este
comunicată candidaţilor, în termen de cel mult 10 zile de la desfăşurarea colocviului de admitere (art. 35,
alin. 5, Anexa la O.M. 5561/07.10.2011).
Pentru activităţile aferente gradului didactic I se percepe o taxă 150 lei, care se achita la Casieria
UVT sau in contul indicat pe site-ul DPPD. (Trezoreria Târgovişte, Universitatea Valahia din Târgovişte,
cod fiscal: 4279685, RO81TREZ27120F330500XXXX.
În ziua colocviului, candidaţii vor avea asupra lor chitanţa în original, pe care o vor depune la secretariatul
D.P.P.D..
Organizarea şi desfăşurarea colocviului se realizează conform Anexei nr. 12 la O.M. 5561/07.10.2011
– „Procedura de organizare şi desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I”.
Pentru colocviul de admitere fiecare candidat va alege o temă dintre cele afişate sau va propune o
altă temă din domeniu şi va studia selectiv bibliografia recomandată, aferentă temei alese şi a celorlalte
două domenii din conţinutul colocviului (metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psihopedagogice
şi metodice; proiectarea pedagogică proprie specialităţii respective):
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a) Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţifice Orientativ, vor fi verificate
aspecte referitoare la: 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.
b) Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice Orientativ, vor fi
examinate aspecte referitoare la : ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigării pe care
intenţionează să o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja) candidatul, metodologia de explorare
propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa personală
acumulată de candidat în domeniul temei, modalităţile de valorificare a acesteia în elaborarea
lucrării s.a.
c) Domeniul proiectării pedagogice proprii specialităţii respective, cu referire specială la
conceperea, realizarea, evaluarea şi reglarea-autoreglarea activităţii de predare-învăţare
specifice temei propuse.
În cadrul colocviului, membrii comisiei vor urmări cu predilecţie capacitatea candidaţilor de a sesiza
şi de a soluţiona implicaţiile pedagogice practice ale temei tratate.
Rezultatele obţinute de candidaţi vor fi afişate, după finalizarea colocviului, în aceeaşi zi.

Director D.P.P.D.,
Lect univ. dr. Ana-Maria Petrescu
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