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Varianta 2

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I.
20 puncte
Acţiunea educaţională are un caracter complex şi este subordonată unui ansamblu social
care-i reglează şi direcţionează sensul.
1. Descrieţi trei funcţii ale educaţiei.
2. Explicaţi în ce constă subiectivitatea obiectului educaţiei, ca element component al
structurii acţiunii educaţionale.
3. Ilustraţi prin două exemple din practica şcolară interdependenţa dintre educaţia
formală şi cea informală.
SUBIECTUL II.
20 puncte
Complexitatea unei situaţii de instruire solicită folosirea unor metode şi mijloace variate, ca
resurse interdependente care se susţin reciproc în realizarea obiectivelor activităţii didactice.
1. Definiţi conceptul de strategie didactică (de predare-învăţare).
2. Descrieţi cinci criterii pe baza cărora se stabilesc strategiile de predare-învăţare.
3. Menţionaţi două tipuri de strategii de predare-învăţare.
4. Exemplificaţi adecvat modul de utilizare în activitatea didactică a fiecărui tip de
strategie de predare-învăţare menţionat la punctul 3.
SUBIECTUL III.
25 puncte
Factorii interni ai dezvoltării psihice acţionează prin intemediul condiţiilor externe. Pornind de
la această idee, realizaţi o prezentare a factorilor interni şi externi ai dezvoltării psihice,
urmărind:
- descrierea succintă a specificului factorilor dezvoltării psihice (ereditate, mediu,
educaţie);
- evidenţierea relaţiei dintre cele două grupe de factori (interni şi externi) în procesul
dezvoltării psihice;
- caracterizarea rolului conducător al educaţiei în dezvoltarea psihică, prin referire la
conceptul de educabilitate.
SUBIECTUL IV.
25 puncte
“O şcoală fără disciplină este ca o moară fără apă” (J. Amos Comenius). Pornind de la
această idee, realizaţi o prezentare de aproximativ două pagini despre educarea elevilor în
spiritul disciplinei, formulându-vă argumentat şi propria opinie (pro sau contra) faţă de
părerea lui J. A. Comenius.
Notă: În acordarea punctajului se iau în considerare şi calitatea ştiinţifică a prezentării,
organizarea acesteia şi încadrarea în limita de spaţiu precizată.

