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Probă scrisă 

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Varianta 3 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 
A. Comunicarea, ca formă particulară a relației de schimb între două sau mai multe persoane, 
cuprinde o serie de elemente esențiale pentru optimizarea actului de comunicare, cum ar fi: 
calitatea/natura relației dintre indivizi, semnificațiile incluse în schimbul realizat, consecințele apărute 
la nivelul comportamentului celor implicați în comunicare. 

a) Menționați patru componente ale comunicării.         4 puncte 
b) Prezentați trei niveluri ale comunicării, în funcție de zonele în care indivizii acumulează 

informații despre sine și lumea înconjurătoare.         6 puncte 
c) Precizați două criterii de clasificare a comunicării, numind totodată câte două tipuri de 

comunicare pentru criteriile precizate.          6 puncte 
d) Enumerați trei modalități de optimizare a comunicării, specificând totodată trei bariere ale 

comunicării în activitatea de consiliere școlară.         6 puncte 
e) Detaliați trei caracteristici definitorii ale comunicării asertive.       6 puncte 

 
B. Realizați o prezentare, în patru pagini, cu titlul „Consilierea asistată de calculator”, având în vedere 
următoarele aspecte:  
- detalierea specificului activității de consiliere, explicând totodată modalitatea de utilizare a 

internet-ului în consiliere; 
- detalierea a două avantaje și a două dezavantaje ale actului de consiliere prin utilizarea internet-

ului; 
- prezentarea următoarelor tipuri de programe informatice utilizate în consiliere: programe de auto-

evaluare, teste psihometrice, programe de sprijin pentru luarea deciziilor, programe de învățare 
asistată de calculator; 

- elaborarea unui comentariu în care să fie descrisă experiența consilierii online. 
Note:  
- În realizarea prezentării nu se va menționa niciun element care poate conduce la identificarea 

unui anume cabinet de consiliere școlară sau Centru de Resurse și Asistență Educațională. 
- Se punctează și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (1 punct), organizarea prezentării 

– introducere, cuprins, concluzie (1 punct), precum şi respectarea numărului de pagini precizat 
(1 punct). 

                      32 de puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe ce vizează tematica pentru metodica disciplinei de 
examen: 
1. Enumerați cinci forme de organizare a activității didactice, explicând totodată două dintre aceste 

forme.             11 puncte 
2. Prezentați, pentru trei dintre formele de organizare a activității didactice la disciplina consiliere și 

dezvoltare personală, câte un avantaj, câte un dezavantaj și câte o limită.      9 puncte 
3. Argumentaţi, în una-două pagini, un punct de vedere care să confirme sau să infirme ipoteza 

potrivit căreia profesorul trebuie să experimenteze și să aplice diferitele forme de organizare a 
activității didactice la disciplina consiliere și dezvoltare personală.     10 puncte 

 


