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BAREM 
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 

 

VARIANTA 1 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
I SUBIECTUL (30 de puncte) 

- analizarea succintă a particularităților pe care le au fiecare dintre cele doi procese psihice 
cerute, la copiii/elevii cu dizabilități       18 puncte 

- prezentarea specificului vieții sociale a copiilor/elevilor cu dizabilități                         6 puncte 
- formularea punctului de vedere personal cerut 4 puncte 
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 4p./ 

argumentare neconvingătoare, superficială – 1p.                                                                6 puncte 
 
 
SUBIECTUL II (30 de puncte) 

 
1. - câte 2 puncte pentru precizarea oricărui avantaj și a oricărei limite a utilizării metodelor 
didactice tradiționale (în funcție de specificul dizabilității și al activității)                     2x2p=4 puncte 
- câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre cele două elemente (avantaj și limită) precizate 
                                                                                                                                    2x2p=4 puncte 
2. câte 2 punct pentru menționarea oricăror două forme de organizare a activității didactice în 
învățământul special și special integrat                                                                       2x2p=4 puncte 
3. exemplificarea modalității de formare a deprinderilor de relaționare în grupul de copii / elevi cu 
dizabilități: exemplificare sugestivă – 10p./ exemplificare inadecvată sau prezentare adecvată, la 
nivel teoretic, fără exemplificare – 4p.        10 puncte 
4. - evidenţierea specificului relației elev-profesor în educația specială    4 puncte 
- coerenţa textului redactat          2 puncte 

- încadrarea textului în limita de spaţiu precizată      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 
 


