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ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ 
(Maiștri instructori) 

 
Varianta 3 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 I.1. Prezentați injecția intravenoasă respectând următoarea structură:              10 puncte 
a. definiți injecția intravenoasă; 
b. numiți patru dintre locurile de elecție ale injecției intravenoase; 
c. enumerați patru dintre complicațiile posibile ale injecției intravenoase. 
            I.2. Sondajul duodenal constituie una dintre tehnicile folosite în cadrul secţiei de chirurgie.
                                                                                                 10 puncte 
a. Definiți sondajul duodenal;  
b. Precizați patru dintre scopurile sondajului duodenal; 
c. Numiți patru dintre accidentele sondajului duodenal. 
             I.3. Colica biliară, căreia i se mai spune si veziculară sau hepatică, este destul de frecvent 
întâlnită. Descrieţi colica biliară răspunzând următoarelor cerinţe:                           10 puncte 
a. definiți colica biliară; 
b. enumerați patru dintre cauzele colicii biliare; 
c. caracterizați patru dintre semnele şi simptomele colicii biliare. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
 II.1. Integrarea eficientă a mijloacelor de învăţământ în activitatea didactică este esenţială 
pentru procesul instructiv-educativ. Caracterizaţi mijloacele de învăţământ având în vedere 
următoarele cerințe:                                                                                                         16 puncte 
a. definiți mijloacele de învăţământ; 
b. menționați trei funcţii specifice ale mijloacelor de învățământ; 
c. prezentați modalităţile de adaptare şi de integrare a mijloacelor de învăţământ pentru o temă din 
programa de specialitate la care susțineți examenul. 
 II.2. Evaluarea este o componentă principală a procesului de învăţământ, alături de predare 
şi învăţare. Descrieţi metoda de evaluare prin proiect, ca metodă centrată pe elev având în vedere 
următoarele cerințe:                                                                                                         14 puncte 
a. definiți metoda proiectului; 
b. prezentați trei dintre avantajele utilizării metodei proiectului;  
c. exemplificați metoda proiectului pentru o temă din programa de specialitate la care susțineți 
examenul. 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe reieșite din Programa pentru examenul național de 
definitivare în învățământ la disciplina pedagogie și elemente de psihologie școlară: 
1. Explicați conceptele de curriculum și de învățare școlară.    6 puncte 
2. Menționați câte o caracteristică a educației informale și a educației formale. 4 puncte  
3. Enumerați trei tipuri de curriculum. 6 puncte 
4. Numiți o formă/un tip de evaluare a rezultatelor și a progreselor școlare, explicând totodată în ce 
constă. 6 puncte 
5. Prezentați un avantaj și un dezavantaj ale utilizării formei de organizare frontală a clasei de elevi 
în activitatea didactică. 8 puncte  


