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PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 

 

VARIANTA 3 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
- prezentarea locului psihopedagogiei speciale în ansamblul științelor psihopedagogice    6 puncte 
- câte 3 puncte pentru precizarea semnificației fiecăreia dintre cele patru noțiuni 

   4x3p=12 puncte 
- câte 3 puncte pentru exemplificarea oricăror două activități diferite de formare a competențelor 
necesare pregătirii pentru viață a copiilor / elevilor / tinerilor cu CES                         2x3p=6 puncte 
- explicarea necesității consilierii și orientării școlare și profesionale a copiilor / elevilor / tinerilor 
cu CES                3 puncte 
- organizarea prezentării: introducere, cuprins, concluzie                                                    3 puncte 
 
 
SUBIECTUL II (30 de puncte) 
- explicarea rolului pe care îl are jocul, ca proces de recuperare în cadrul acțiunii de terapie 

educațională integrată             6 puncte 

- câte 5 puncte pentru exemplificarea oricărei activități de învățare prin joc didactic și a oricărei 

activități de învățare printr-o activitate de loisir, la copiii/elevii cu CES: exemplificare adecvată – 
5p./ exemplificare inadecvată – 2p.           2x5p=10 puncte 
- câte 1 punct pentru precizarea oricăror trei valențe educative ale jocului pentru copiii/elevii 

cu CES                3x1p=3 puncte 
- câte 3 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele trei valențe educative precizate 

    3x3p=9 puncte 
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate  2 puncte 

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 - câte 5 puncte pentru relaționarea/corelarea corectă a elementelor vizate în tabel (conținuturi 
competențe specifice-activități de învățare-resurse-evaluare) pentru fiecare dintre cele 4 secvențe 
implicate de resursa timp                                                                                         4x5p= 20 puncte 
- diversitatea și relevanța activităților de învățare, a resurselor, precum și a metodelor, 
instrumentelor sau modalităţilor de evaluare utilizate                                                        10 puncte 
 


