Elaborarea lucrarii metodico-stiintifice - examenul de acordare a gradului didactic I
Extras din Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu
modificările și completările ulterioare

Art. 35. - (1) Elaborarea lucrarii metodico-stiintifice in domeniul specializarii detinute sau intr-un domeniu conex
este o proba menita sa puna in evidenta capacitatea candidatului de valorificare a experientei didactice acumulate
si
de
utilizare
adecvata
a
metodologiei
cercetarii
stiintifice
si
pedagogice.
(2) Lucrarea metodico-stiintifica se elaboreaza intre data de 15 februarie a anului scolar in care se sustine
colocviul de admitere si data de 31 august a anului scolar urmator.
(3) Lucrarea metodico-stiintifica se elaboreaza sub indrumarea unui conducator stiintific desemnat de institutia de
invatamant - centru de perfectionare care organizeaza examenul. Conditiile de eligibilitate pentru functia de
conducator stiintific sunt urmatoarele:
a) pentru profesori din invatamantul de masa si invatamantul special, antrenori si cadre medicale cu studii
superioare: un cadru didactic din invatamantul superior avand cel putin functia didactica de lector cu specialitatea
pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie speciala, psihologie sau cu specialitatea in care candidatii sustin
examenul, daca a desfasurat activitati de formare initiala ori de formare continua a cadrelor didactice in domeniul
respectiv
de
specializare
sau
a
finalizat
studii
de
doctorat
in
stiintele
educatiei;
b) pentru educatoare/invatatori si profesori pentru invatamantul prescolar/primar:
- un cadru didactic din invatamantul superior avand cel putin functia didactica de lector sau un cadru didactic din
invatamantul preuniversitar cu gradul didactic I, cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie
speciala, psihologie sau cu specialitatea corespunzatoare disciplinelor din planul de invatamant al specializarii de
licenta pedagogia invatamantului primar si prescolar, daca a desfasurat activitati de formare initiala ori de formare
continua
a
cadrelor
didactice
din
invatamantul
primar
sau
prescolar;
c) pentru invatatori-educatori, invatatori, invatatori itineranti, institutori si educatoare/institutori din invatamantul
special: un cadru didactic din invatamantul superior avand cel putin functia didactica de lector sau un cadru didactic
din invatamantul preuniversitar cu gradul didactic I, avand specialitatea pedagogie sau psihopedagogie speciala,
care preda in invatamantul special ori a participat ca formator in cadrul programelor de perfectionare/formare
continua
a
personalului
didactic
din
invatamantul
special;
d) pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii: un cadru didactic din
invatamantul superior avand cel putin functia didactica de lector sau un cadru didactic din invatamantul
preuniversitar cu gradul didactic I, cu specialitatea pedagogie, psihopedagogie, psihopedagogie speciala,
psihologie sau avand specialitatea in care candidatii sustin examenul ori o specializare din acelasi domeniu.
(4) Desemnarea conducatorilor stiintifici se face de catre centrul de perfectionare, in functie de doua criterii,
respectiv:
a) corespondenta dintre domeniul tematic al lucrarii metodico-stiintifice si domeniul de competenta al
coordonatorului;
b) optiunea scrisa a candidatilor, in limita numarului maxim de coordonari aprobat de centrul de perfectionare
pentru fiecare profesor coordonator.
(5) Repartizarea pe conducatori stiintifici a candidatilor admisi la colocviul de admitere se efectueaza, intr-o
prima etapa, imediat dupa desfasurarea colocviului, prin consultarea candidatilor, avandu-se in vedere criteriile
mentionate la alin. (4), precum si distribuirea rationala a numarului de lucrari pe fiecare profesor conducator.
Situatia definitiva a repartizarii candidatilor pe conducatori este stabilita de conducerea centrului de perfectionare si
este comunicata candidatilor in termen de cel mult 10 zile de la desfasurarea colocviului de admitere.
Responsabilitatea privind desemnarea conducatorilor stiintifici revine in totalitate institutiilor de invatamant superior
- centre de perfectionare, care au obligatia respectarii conditiilor de eligibilitate prevazute la alin (3), precum si a
conditiilor de obiectivitate si transparenta.
(6) Candidatul are obligatia de a colabora cu profesorul conducator pe toata durata elaborarii lucrarii, potrivit unui
program stabilit de comun acord. In caz contrar, conducatorul are dreptul sa nu-si dea avizul scris pentru
depunerea lucrarii in termenul stabilit prin prezenta metodologie.
(7) Conducatorii stiintifici au obligatia de a asigura candidatilor coordonati consilierea metodicostiintifica necesara
in procesul elaborarii lucrarii si de a oferi acestora reperele pentru monitorizarea si autoevaluarea gradului in care
lucrarea corespunde standardelor de calitate.
(8) Raspunderea pentru continutul si calitatea lucrarii metodico-stiintifice, precum si pentru respectarea normelor
juridice si deontologice privind creatia stiintifica si drepturile de autor revine candidatului si conducatorului stiintific.
(9) Nota acordata de catre conducatorul stiintific reflecta calitatea lucrarii si respectiv, calitatea prestatiei
metodico-stiintifice a candidatului.
(10) Criteriile principale privind elaborarea si evaluarea lucrarii metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului
didactic I sunt prezentate in Anexa 13 la prezenta metodologie.
(11) Depunerea lucrarilor metodico-stiintifice se face la institutiile de invatamant - centre de perfectionare pana la
data de 31 august a anului scolar urmator celui in care s-a sustinut colocviul de admitere, in forma scrisa, legata tip
carte si pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF. Ultima pagina a lucrarii cuprinde declaratia de
autenticitate, pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca:
a) lucrarea a fost elaborata personal si apartine in intregime candidatului;
b) nu au fost folosite alte surse decat cele mentionate in bibliografie;
c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafica din alte lucrari sau din alte surse fara a fi citate si fara a
fi precizata sursa preluarii, inclusiv in cazul in care sursa o reprezinta alte lucrari ale candidatului;
d) lucrarea nu a mai fost folosita in alte contexte de examen sau de concurs.

(12) Pentru depunerea lucrarii este necesar avizul scris al conducatorului stiintific. In cazul in care lucrarea nu
este avizata pentru depunere, conducatorul stiintific are obligatia de a preciza motivele respingerii. Candidatii ale
caror lucrari nu au fost avizate pot sa depuna contestatie in termen de doua zile de la data-limita de depunere a
lucrarilor. Contestatiile se rezolva in termen de trei zile de la data depunerii.
(13) Lucrarile metodico-stiintifice depuse se inregistreaza, cu numar si data, la secretariatul institutiei de
invatamant - centru de perfectionare. Candidatul are obligatia de a depune un exemplar din lucrare si la biblioteca
sau cabinetul metodic din cadrul institutiei de invatamant unde urmeaza sa se desfasoare inspectia speciala si
sustinerea lucrarii, pentru a fi consultata de membrii comisiei metodice.
(14) Conducatorii stiintifici au obligatia de a intocmi, pentru fiecare lucrare condusa, referatul de
acceptare/respingere a lucrarii pentru ca lucrarea sa poata fi sustinuta. Referatele se depun la institutia de
invatamant - centru de perfectionare pana la data de 10 septembrie a anului scolar in care se sustine lucrarea.
(15) Proba de elaborare a lucrarii metodico-stiintifice este evaluata printr-o nota de la 1 la 10, exprimata printrun numar intreg sau cu doua zecimale. Nota este acordata de conducatorul stiintific si este inscrisa la finalul
referatului intocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusa. Pentru a fi acceptata la sustinere, lucrarea trebuie sa
primeasca cel putin nota 9 (noua).
(16) Candidatii care nu au primit nota minima se considera respinsi la examenul pentru gradul didactic I si nu pot
sustine probele urmatoare, respectiv inspectia speciala si sustinerea lucrarii.
(17) Rezultatele evaluarii lucrarilor metodico-stiintifice se aduc la cunostinta candidatilor, prin afisare, cu
mentiunea admis/respins la sustinere.
(18) Candidatii respinsi la proba de elaborare a lucrarii metodico-stiintifice pot sa depuna contestatie in termen de
48 de ore de la data si ora afisarii rezultatelor. Contestatiile se rezolva in termen de trei zile de la data depunerii.
(19) Contestatiile mentionate la alin. (12) si (18) se analizeaza si se rezolva de catre comisii constituite in mod
special in acest scop. O comisie de contestatie este alcatuita din trei cadre didactice, desemnate dintre cadrele
didactice care au calitatea de conducator stiintific sau care indeplinesc conditiile de conducatori stiintifici in
domeniul de specializare sau in domenii inrudite cu domeniul lucrarii contestate. Rezolutiile comisiei de contestatii
sunt definitive.
(20) In cazul candidatilor respinsi la proba de elaborare a lucrarii metodico-stiintifice, probele de sustinere a
inspectiei speciale si a lucrarii metodico-stiintifice se pot amana, la cerere, cu un an scolar. Ei vor putea sustine
aceste probe in anul scolar urmator, cu conditia de a obtine avizul pentru depunerea lucrarii, respectiv referatul de
acceptare a sustinerii lucrarii din partea conducatorului stiintific. Candidatii care, dupa anul de amanare, nu
intrunesc conditia de avizare/acceptare pentru sustinerea lucrarii metodico-stiintifice din partea conducatorului
stiintific, se considera respinsi la examenul pentru acordarea gradului didactic I si se pot reinscrie in anul scolar
urmator pentru sustinerea examenului, prin depunerea unui nou dosar de inscriere si cu parcurgerea tuturor
etapelor precizate in prezenta metodologie.
(21) Candidatii admisi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora si depune in termen lucrarea metodicostiintifica, datorita unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita amanarea depunerii lucrarii
metodico - stiintifice in anul scolar urmator. Candidatul aflat in aceasta situtie va depune o cerere de amanare a
probelor la ISJ/ISMB insotita de urmatoarele documente justificative: adeverinta eliberata de departamentul pentru
pregatirea personalului didactic care sa confirme promovarea colocviului de admitere, acordul scris al
coordonatorului stiintific, si documentele care justifica motivul amanarii. In aceste situatii, inspectoratele scolare vor
informa institutiile de invatamant - centre de perfectionare cu privire la aprobarea/respingerea cererii de amanare a
sustinerii acestei probe.

Anexele metodologiei se găsesc pe site-ul ISJ Dâmbovița, la pagina Documente specifice inspecției școlare de specialitate.
http://www.isj-db.ro/documente-specifice-inspectiei-scolare-de-specialitate

