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Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul
Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/

rezervate in unitilile de invifimAnt preuniversitar

Structura subiectelor

Structura probei scrise din cadrul concursului de ocup.rre a posturilor didactice/
catedrelor declarate vacante / rezewate in unitilile de invilimAnt preuniversitar
2012 va cuprinde, pentru fiecare dintre disciplinele/ domeniile/ spe ciahzdrtle la care
se susfine concursul, doud subiecte fiecare notat cu cAte 45 de puncte. Se acorda 10
puncte din oficiu, iar nota finali se calculeazd, prin impirfirea la L0 a punctajului total
obginut pentru lucrare.
Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

Subiectele vize azd aplicarea conceptelor generale de metodic d uttlizAnd conlinutul
gtiinlific al disciplineii disciplinelor de specialitate. Astfel, subiectele urmdresc:
- perspective practic-aplicative, ilustrdri gi exemplificdrt, rcalizare de analize critice

ale diferitelor aspecte abordate;
- calit atea, consistenta, structurarea gi coerenla ideilor gi a exemplificdrilor;
- modalitatea de formulare a opiniilor gi pertinenla argumentdrilor;
- corectitudinea conlinutului gtiinfific;
- utilizarea adecvati a limbajului de specialitate.

I. Pentru toate disciplinele de concurs (cu exceplia: educa[ie fizica gi sport,
kinetoterapie, profesori documentariEti, consiliere psihopedagogicd, psihopedagogie
speciald, terapie educalionald complexd gi integratdl:
Subiectul I este elaborat din perspectiva aborddrii didactice a unor secvenfe/ unit5li
de invigare din programal programele gcolare in vigoare pentru disciplina/
disciplinele la care se susline concursul. Subiectul I poate cuprinde itemi
semiobiectivi gi/ sau subiectivi.
Subiectul al Il-lea este centrat pe problematica proiectirii gi reahzdrn evaludrii
competenlelor dobAndite de elevi gi prevdzute in programaf programele gcolare in



vigoare pentru disciplina/ disciplinele la care se susline concursul. Acest subiect
vrzeazd dernonstrarea competenlelor de evaluare ale cadrului didactic ?n contexLul
procesului instructiv-educativ pentru disciplina/ disciplinele de concurs. S'.rbiecLu] ai
Itr-lea cuprinde iterni subiectivi.

IL a. Pentru educatie fizici 0i sport Ei pentru kinetoterapie:
Subiecfui I este elaborat din perspectiva aborddrii didactice a principiilor de instruire
qi a procedeelor gi metodelor specifice disciplinei Ia care se sus{ine concursu i.
Subiectul I poate cuprinde itemi semiobiectivi $i/ sau subiectivi.
Subiectul al ll-lea este elaborat pe problematica proiectdrii activitdfii specrfice
disciplinei la care se susfine concursul. Subiectul al ll-lea cuprinde itemi subiectivi.

II. b. Pentru profesori documentarigti:
Subiectul I este elaborat din perspectiva activitdlilor cu caracter practic aplicativ:
proiectarea, orgaruzarea gi desfdgurarea activitdlii didactice, precum gi srrategiile
didactice utilizate in Procesul de instruire. Subiectul I poate cupri.nCe iternr obiectiozi
$i/ sau serniobiectivi.
Subiecfui al ll-leg este centrat pe problematica managemenfului clasei. Subiecful ai II-
Iea poate cuprinde itemi semiobiectivi gi subiectivi. Aceste subiecte vtzeazh
demonstrarea competenfelor cadrului didactic in formarea elevilor gi in influentarea
climatutrui educalional al gcolii.

II. c. Pentru consiliere psihopedagogica:

Subi-ectul I este elaborat din perspectiva activit5lilor cu caracter practic-aplicativ:
proiectarea, organizarea gi desfdgurarea activitdlii didactice, precum gi a programelgr
specifice de consiliere psihopedagogic5. Subiectul I poate cupri.nde i Len-.i
semiobiectivi gi/ sau subiectivi.
Subiectul al Il-lea este centrat pe problematica managementului propriei -prerscane,

Precum gi a managemenfului clasei de elevi. Acest subiect vtzeazd Cemons trarea
competenfelor consilierului psihopedagog de formare de atitudini, de evalrrare a
progreselor tealizate de elevi in urma consilierii, de reatrizare a unui clirnat educativ
stimulativ 9i eficient, precum gi demonstrarea competenlelor privind constri-rirea
demersurilor didactice interactive. Subiectul al Il-lea poate cuprinde itcmr
serniobiectivi gi/ sau subiectivi.

II' d' Pentru psihopedagogie speciali gi pentru terapie edu.calio-nali cornplexd gr
integrata:
Subiectul tr este elaborat din perspectiva activitdlilor cu caracter practic-aplicativ:
proiectarea, organizarea gi desf5gurarea demersului didactic Ai desfdqurarea
activitdlilor educalional-terapeutice cu elevii/ copiii/ tinerii cu cerinle educa{icnare
speciale (CES), abordarea strategiilor privind integrarea educalionald qi inserlia
social5, desfdgurarea activitililor instructiv-educative. Subiectr-ri I poate cnprinde
itemi semiobiectivi gi/ sau subiectivi.



Subiectul al trI-lea este centrat pe monitor izarea procesuiui instructiv-eCuc ativ-
recuperativ-compensatoriu gi pe evaluarea competenlelor dobAndite de elevi in
cadrul acesfui proces, pe integrarea progresului qi a rezultatelor gcoiare ale elevilor.
Acest subiect vizeazd qi demonstrarea cornpetenlelor de rcaltzare a unui clirnai
educativ interactiv, stimulativ, de cregtere a eficienfei rezultatelor activit5lilor
didactice specifice. Subiectul al Il-lea poate cuprinde itemi semiobiectivi ?"j.1 sau
subiectivi.

Subiectele pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice/ cated,relor cleciarate
vacante f tezervate in unitdlile de invi!5mAnt preuniversitar 2A72 sunt prcliectate
astfel incAt sd evalueze competenle inscrise in programele specifice aprobate, ?n
conformitate cu art. 714 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitaiea

Personalului didactic din invdgdmAntul preuniversitar in anul gcolar 2072 - 2A13,
aprobatd prin OMECTS nr. 55601 2071si cu Precizdrile Nr. 8791 27.VI.2012.
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