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CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARA TE 
VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

17 iulie 2019 
 

Probă scris ă 
PEDAGOGIE 

 
Varianta 3 

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

I TÉTEL (30 pont) 
Általában az órai tevékenység során az iskolai eredmények értékelése többnyire jegyek által 
történik, ahol a jegy az iskolai teljesítmény egy bizonyos szintjének megvalósulását tükrözi.   
 

A. Nevezzen meg négy kiegészítő értékelési módszert!              4 pont  
B. Mutasson be kettőt az A pontban megnevezett értékelési módszerek közül!      10 pont  
C. Röviden jellemezzen kettőt a jelenlegi romániai oktatásban használt jegyadási modellek 

közül!                  8 pont  
D. Érveljen, körülbelül fél oldalas terjedelemben azon gondolat mellett, amely szerint: az 

értékelés objektivitásának ideálját bizonyos zavaró körülmények vagy tényezők 
befolyásolhatják!                     5 pont  

E. Szemléltesse egy konkrét helyzet példájával a tanulók értékeléssel szembeni pozitív 
attitűdjét!                        3 pont  

 
II. TÉTEL  (30 pont) 
Dolgozza ki az alábbi szövegrészben érintett pedagógiai kérdéskör elemzését:  
 
Az iskolások életútját kellene követni, megtudni mi lesz belőlük, életútjukat kellene értékelni (...) 
Valóban, az iskolát az iskola utáni következményei szerint ítélik meg; létének nincs más értelme, 
nem részlegesen, a vizsgákon vagy a versenyeken elért eredmények alapján értékelik; ha csak a 
díjakban és az év végi vizsgákban látjuk az oktatás célját, azt jelenti, hogy elveszítettük az 
összképek fogalmát.  

 (Alfred Binet, Idei moderne despre copii) 
 

Az elemzés kidolgozásában kövesse az alábbi szempontokat:  
- nevezze meg egyértelműen a szövegrész által érintett kérdéskört  4 pont  
- pontosítsa két pedagógiai fogalom értelmét, amelyre a szövegrész kifejezetten utal        6 pont  
- érveljen a szövegrész alapgondolata mellett            10 pont  
- mutasson be a szövegrészben érintett kérdéskörre vonatkozó másik pedagógiai perspektívát 6 pont  
- érvekkel támassza alá a szövegrészben érintett kérdéskörrel kapcsolatos saját álláspontját. 

                      2 pont  
Megjegyzés! Pontozva van a szaknyelvezet megfelelő használata (1 pont), valamint a bemutató 
felépítése – bevezető, kidolgozás, következtetés (1 pont).  
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III. TÉTEL (30 pont) 
A. A következő rész Introducere în pedagogie şi Teoria şi metodologia curriculumului tanterv 
része.  
 

Competenţe specifice Conţinuturi 

8. Enunţarea principalelor surse şi a 
criteriilor de organizare pedagogică a 
conţinuturilor învăţării şi valorificarea lor în 
structurarea unor conţinuturi pedagogice 
specifice  

• Noţiunea de conţinut 

• Criterii de selecţie şi de organizare a 
conţinuturilor  

9. Analiza şi evaluarea principalelor produse 
curriculare – plan de învăţământ, programe 
şcolare, manuale etc. – cu ajutorul unor 
criterii şi metode adecvate  

• Produse curriculare: plan de învăţământ, 
programă şcolară, manuale şi auxiliare 
curriculare (soft-uri educaţionale, pachete de 
învăţare, suporturi audio-video) 

10. Utilizarea de modele şi de norme 
metodologice în proiectarea curriculum-ului 

• Principii generale ale proiectării curriculare 
aplicate pentru: planul de învăţământ, programa 
şcolară, manuale şi auxiliare curriculare (soft-uri 
educaţionale, pachete de învăţare, suporturi 
audio-video) 

(Programa şcolară de Introducere în pedagogie şi Teoria şi metodologia curriculumului, OMECT 
nr. 3458 /09.03.2004) 
 

Táblázatos formában tervezze meg, az alábbi struktúra alapján a fenti részletnek 
megfelelő, 4 tanítási órát magába foglaló tanulási egységtervet. A táblázatban egy-egy vízszintes 
vonallal tagolja az egyes tanítási órákhoz tartozó tevékenységeket. 
 

Tartalmak  Sajátos  
kompetenciák 

 

Tanulási  
tevékenységek 

 

Erőforrások  Értékelés  
 

 [ ide a tanulási 
tevékenység 
tartalmai 
kerülnek] 
 

 [ide az iskolai 
programban 
megadott 
specifikus 
kompetenciák 
sorszáma kerül] 
 

 [ide a specifikus 
kompetenciák 
megvalósításának 
adekvát 
tevékenységei 
kerülnek ] 
 

 [ide feltüntetjük 
a 
tevékenység 
időtartamát, a 
helyszínt, az 
oktatási 
segédanyagokat, 
az oktatás 
szervezési 
formáit] 

[ide az értékelésre 
alkalmazandó 
módszerek, 
eljárások, 
eszközök kerülnek] 
 

 
 

 

B. Különböző item-típusokkal értékelje az adott részlet kompetenciáit, ugyanakkor dolgozza ki a 
nekik megfelelő javítókulcsot! 
 


