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Probă scrisă 
 

PEDAGOGIE 
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) 
1. Prezentați interacțiunile și interferențele educației morale cu noile educații: educația pentru 

viața de familie și educația pentru sănătate. 
În realizarea prezentării, veți avea în vedere următoarele: 

- definirea conceptului de educație morală;         4 puncte 
- definirea conceptelor de educație pentru viața de familie, respectiv de educație pentru 

sănătate;             8 puncte 
- prezentarea unei interacțiuni și a unei interferențe între educația morală și educația pentru 

viața de familie, respectiv între educația morală și educația pentru sănătate.  16 puncte 
 
NOTĂ: Se punctează coerența în redactare (1 punct) și utilizarea adecvată a limbajului de 
specialitate (1 punct). 
 
 
2. Răspundeți la următoarele cerințe: 

A. Definiți conceptul de educație, ca proces.         4 puncte 
B. Enumerați trei factori ai dezvoltării psihoindividuale.        6 puncte 
C. Descrieți rolul evaluării finale în cadrul procesului de învățământ.      5 puncte 
D. Definiți conceptul de învățare.           5 puncte 
E. Descrieți dimensiunea psihologică a clasei de elevi.        5 puncte 
F. Definiți conceptul de comunicare.          5 puncte 

 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe: 
1. Formulați trei competențe specifice profesorului care predă disciplina Pedagogie.    9 puncte 
2. Prezentați conceptul de test docimologic, ca instrument de evaluare, menționând totodată două 

tipuri de teste docimologice.         11 puncte 
3. Argumentați, în una-două pagini, un punct de vedere care să confirme sau să infirme ipoteza 

potrivit căreia, în elaborarea unui test de evaluare continuă, profesorul poate să combine itemi 
obiectivi cu itemi subiectivi, în cadrul desfășurării unei activități didactice la disciplina 
Pedagogie.           10 puncte 


