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• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului 
maxim corespunzător.  

• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru 
rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obținut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
- definirea conceptului de dezvoltare         3 puncte 
- analizarea relaţiei dintre factorii dezvoltării ontogenetice (analizare adecvată şi nuanţată, prin 
evidenţierea fiecărui factor al dezvoltării ontogenetice)                 8 puncte 
Notă: În situația în care candidatul doar enumeră factorii dezvoltării ontogenetice, fără să analizeze 
relația cerută, se acordă 3 puncte din cele 8 posibile. 
- câte 3 puncte pentru prezentarea caracteristicilor adolescenţei din punct de vedere al dezvoltării 
cognitive, afective, sociale           3x3p=9 puncte 
- formularea punctului de vedere personal cerut       4 puncte 
- argumentarea punctului de vedere formulat       4 puncte 
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate         1 punct 
- încadrarea analizei în limita de spaţiu precizată         1 punct 
  
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 

- prezentarea structurii activităţii de consiliere                  6 puncte 
- evidenţierea concordanţei dintre conţinutul activităţii şi metoda utilizată              6 puncte 
- descrierea importanţei şi a eficienţei utilizării metodei joc de rol     6 puncte 
- câte 1 punct pentru menţionarea oricăror trei avantaje şi a oricăror trei limite ale utilizării 

metodei joc de rol în activitatea de consiliere            (3X1p)+(3X1p)=6 puncte 
- calitatea organizării ideilor (text clar, organizat, coerent, în care construcţia paragrafelor 

subliniază ideile în succesiune logică)       3 puncte 
- demonstrarea abilităţilor de analiză şi de argumentare (relaţie adecvată şi nuanţată idee-

argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante, 
valorificând limbajul de specialitate)        3 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 

- conceptul de finalități ale educației        5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- clasificare           5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- ideal            5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- scop            5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- obiective           5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- proceduri de operaționalizare         5 puncte (răspuns parțial 3p) 

 
 


