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ANEXA NR. 6 

la Metodologie 

 

PROBA PRACTICĂ/ORALĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR 

VACANTE/REZERVATE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU CLASE SPECIALE – LIMBI STRĂINE CU 

PROGRAM INTENSIV ŞI BILINGV SAU DIN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT AVÂND CLASE/GRUPE CU 

PREDARE ÎN ALTĂ LIMBĂ DECÂT ACEEA ÎN CARE CANDIDAŢII ŞI-AU EFECTUAT STUDIILE 

 

I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba practică/orală 

constă din: 

1. Un interviu în limba de predare pentru care se organizează această probă, care să reflecte competențele de 

receptare şi comunicare ale candidatului, în limba respectivă, cel puţin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de 

Referință pentru Limbi (CECRL)………….…………………………………………….……………………...……...4p. 

2. Un proiect didactic, pe o temă propusă de comisie, specifică programei şcolare a claselor la care va preda 

candidatul. Candidatul argumentează obiectivele propuse, strategiile şi tehnicile de predare/învăţare abordate justifică 

alegerea materialelor auxiliare/a manualelor şcolare pe care le utilizează în desfăşurarea lecției…………………..…5p. 

Se acordă 1 p din oficiu. 

 

II. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din aria curriculară "Om şi societate" în altă limbă decât aceea 

în care candidaţii şi-au efectuat studiile: 

1. Un interviu în limba de circulație internațională/limba maternă pentru care se organizează această probă, care 

să reflecte competențele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul B2 din Cadrul European Comun de 

Referință pentru Limbi (CECRL)…………………………………..………………..…………….…….………….…4p. 

2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris şi oral pentru disciplina, care urmează să fie predată în 

limba de circulație internațională/limba maternă……..…………...………………….…………………………….….5p. 

Se acordă 1 p din oficiu. 

 

III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din celelalte arii curriculare în altă limbă decât aceea în care 

candidaţii şi-au efectuat studiile: 

1. Un interviu în limba de circulație internațională/limba maternă pentru care se organizează această probă, care 

să reflecte competențele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul B1 din Cadrul European Comun de 

Referință pentru Limbi (CECRL)………………………………………….…….………………………………….…4p. 

2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris şi oral pentru disciplina, care urmează să fie predată în 

limba de circulație internațională/limba maternă…………………………….…..……….……………………………5p. 

Se acordă 1 p din oficiu. 

 

Notă. Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine 

ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. 

Rezultatul probei practice, pentru concursul naţional/concursul organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, se 

evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar , se 

consemnează prin „admis” sau „respins”. 

 

IV. Pentru predarea la învăţământul primar în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile, 

proba orală de cunoaştere a limbii constă în: 

1. Un interviu în limba română/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte 

competențele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul B2 din Cadrul European Comun de Referință pentru 

Limbi (CECRL). 

2. Un proiect didactic elaborat în limba română/limba maternă în care candidatul urmează să efectueze predarea, 

pe o temă propusă de comisie, specifică programelor şcolare din învăţământul primar pentru disciplinele limba şi 

literatura română/comunicare în limba română/limba şi literatura maternă/comunicare în limba maternă. Candidatul 

argumentează obiectivele propuse, strategiile şi tehnicile de predare/învăţare abordate justifică alegerea materialelor 

auxiliare/a manualelor şcolare pe care le utilizează în desfăşurarea lecției. 

 

Notă. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii în care urmează sa se facă predarea la învăţământul primar se 

consemnează prin „admis” sau „respins”. 

 

 

 


