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Probă scris ă 
Pedagogie 

Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore 

I TÉTEL  (30  pont) 
Az erkölcsi ismeretek visszatükröződnek közvetett módon a magatartásban, önmagukban nem 
határozzák meg ezt a magatartást, mivel nem rendelkeznek aval a szükséges belső energiával 
amely megnyilvánuljon erkölcsi cselekedetekben és tettekben 
A. Említse meg két irányvonalát az erkölcsi nevelésnek                      4 pont  
B. Mutassa be az erkölcsi magatartás formálásának, alakításának elemeit          6 pont  
C. Pontosítsa az erkölcsi reprezentációk formálásának módját, ugyanakkor szemléltesse egy konkrét 

plédával                                10 pont  
D. Érveljen a kisiskolások esetében az érzelmi átélés fontossága mellett, az erkölcsi ismeretek 

interiorizációja során                           6 pont  
E. Fogalmazzon meg egy konkrét példát amelyben kiemeli a D pontban megmelített érveket. 

                               4 pont  
 
II TÉTEL (30  pont) 
A következő részlet az iskolai program része: Introducere în pedagogie şi Teoria şi metodologia 
curriculumului. 
 

Competenţe specifice Conţinuturi 
2. Utilizarea adecvată a terminologiei 
specifice domeniilor Introducere în 
pedagogie şi Teoria şi metodologia 
curriculum-ului, în scopul explicării 
proceselor, al interpretării şi al aprecierii 
unor situaţii educaţionale 

Delimitări conceptuale raportate la: 
• educaţie, formele şi tipurile de educaţie, 

educabilitate; 
• medii educaţionale (şcoală, sistem de 

învăţământ, cadru didactic, familie, organizaţii 
non-guvernamentale, Biserica, mass-media); 

3. Analiza conceptuală şi evaluativă a 
specificităţii pedagogice a educaţiei  

• Structura educaţiei 
• Determinările educaţiei 

4. Caracterizarea şcolii ca organizaţie 
socială de tip specific 

Medii educaţionale 
• Şcoala în sistemul social 

(Programa şcolară de Introducere în pedagogie şi Teoria şi metodologia curriculumului, OMECT 
nr. 3458 /09.03.2004) 
 
A.  Értékelje a fenti részben adott sajátos (specifikus) kompetenciákat, egy-egy különböző típusú 
item által – objektív típusú item, szemiobjektív típusú item, egy szubjektív típusú item. 
Megjegyzés: Pontozódik az információk tudományos tartalmának a pontossága és az itemek 
projektálásának a korrektsége, ezek javítókulcsai függvényében 
B.  Összehasonlítva mutasson be két alternatív/komplemeter értékelési módszert figyelembe véve 
a következőket: 

- mindkét értékelési módszer  specifikusságának leírása; 
- említsen meg két hasonlóságot, ugyanakkor két különbséget a két értékelési módszer 

között; 
- pontosítsa a két módszer két-két előnyét az értékelési folyamat alkalmazásának keretén 

belül;  
- példázza annak módját, hogy a fenti részletben adott kompetenciák értékelve lehetnek a 

leírt komplementer módszerek egyike által. 
 
III.TÉTEL           (30 pont) 
Az oktatási folyamat - fogalmi elemzés és összefüggés a tanulás-tanítás-értékelés között. 


