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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

30 iulie 2013 
 

Proba scris ă 
 CULTURĂ CIVICĂ  
 Varianta 2  

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 

 
SUBIECTUL I (45 de puncte) 

 
Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de cultură civică pentru clasa a VIII-a. 
 
Competențe generale: 
 

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de 
cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală 

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum 
şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare  

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor 
grupuri 

4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare 
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii 

 
Valori şi atitudini: 

• respect faţă de demnitatea şi drepturile omului, faţă de Constituţie şi legi 
• toleranţă şi respect faţă de persoane şi grupuri care susţin valori, opinii şi credinţe diferite 
• încredere în sine şi în ceilalţi 
• disponibilitate pentru dialog, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare 
• asumarea responsabilităţii faptelor personale şi a responsabilităţilor cetăţeneşti 
• gândire critică şi flexibilă 
• egalitate în faţa legii - respectarea legii 
• libertate de expresie, a opiniilor, libertatea de constiinţă 
• implicare civică în viaţa comunităţii 
• cetăţenie activă 
 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1.3. Identificarea unor forme de dreptate şi de 
egalitate 
2.4. Compararea formelor şi a situaţiilor de 
manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii 
2.6. Explicarea modului în care acţionează 
justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea 

 Dreptatea şi egalitatea 
• Dreptatea. Forme şi situaţii de 

manifestare a nedreptăţii 
• Justiţia ca instituţie de apărare şi de 

înfăptuire a dreptăţii 
• Egalitatea. Egalitatea şanselor, 

egalitatea în faţa legii 

(Programa şcolară de cultură civică, OMECI nr.5097/09.09.2009) 
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Prezentaţi demersul educaţional desfăşurat în vederea formării competenţelor specifice precizate 
în secvenţa dată, având în vedere următoarele: 
 

- menționarea a două metode didactice centrate pe elev 
- descrierea modului de formare a competenţelor specifice din secvența dată prin utilizarea 

metodelor menționate  
- precizarea a două avantaje ale utilizării fiecăreia dintre cele două metode didactice în 

formarea competenţelor specifice 
- exemplificarea modului în care pot fi promovate două dintre valorile și atitudinile din 

secvența dată prin utilizarea uneia dintre metodele didactice menționate 
- compararea a două mijloace de învăţământ din punctul de vedere al eficienţei acestora în 

formarea competenţelor specifice din secvența dată 
- explicarea relaţiei competențe generale - competențe specifice - conținuturi, în cadrul 

demersului didactic 
- evidențierea importanței utilizării tehnologiei informației și comunicării în construirea unui 

mediu activ de instruire 
 

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)  
 
Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de cultură civică pentru clasa a VIII-a. 
 

Competenţe specifice Conţinuturi 
 
1.1. Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu 
conţinut civic în diferite contexte 
2.1. Analizarea unor concepte şi valori specifice 
societăţii democratice 
2.2. Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente 
între cetăţeni şi autorităţi 
 

 Autoritatea 
• Autoritate şi ierarhie 
• Raporturi între cetăţeni şi 

autorităţi: de conducere, de 
subordonare, respectarea 
autorităţii, respectarea cetăţenilor, 
controlul autorităţii de către 
cetăţeni, cooperarea cetăţeni-
autorităţi (cooperarea dintre 
societatea civilă şi stat) 

(Programa şcolară de cultură civică, OMECI nr.5097/09.09.2009) 
 
A. Elaboraţi un item de tip întrebare structurată prin care să evaluaţi competențele specifice 
precizate în secvența dată. 
Notă: Se punctează corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate şi corectitudinea 
proiectării itemului, respectiv a baremului acestuia. 
 
B. Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învăţare; ea trebuie să 
se realizeze în mod preponderent ca evaluare continuă, formativă. 

1. Descrieți două dintre funcțiile evaluării. 
2. Prezentați succint specificul evaluării continue/formative. 

 


