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

30 iulie 2013 
Probă scris ă 

ZOOTEHNIST- VETERINAR (mai ștri instructori) 
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 pu ncte)  
Următoarea secvență face parte din curriculumul pentru clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază 
Agricultură, modulul II Bazele cre şterii animalelor . 

Cunoştin ţe Deprinderi  Criterii de evaluare  
Rezultatul înv ăţării 6:  Prezint ă aparatul digestiv la animale  
• Rolul aparatului digestiv la 

animale: asimilaţie, 
dezasimilaţie 

• Aparatul digestiv la mamifere: 
cavitate bucală (limbă, dinţi), 
faringe, esofag, stomac, 
intestin subţire, intestin gros 

• Precizarea importanţei 
aparatului digestiv în 
organismul animal  

• Recunoaşterea 
componentelor aparatului 
digestiv la mamifere 

• Explicarea rolului 
aparatului digestiv în 
organismul animal 

• Identificarea 
componentelor 
aparatului digestiv 

(Curriculum pentru clasa a X-a, Domeniul de pregătire de bază Agricultură, Anexa 2 la 
OMECTS nr. 4463/2010) 

1. Pornind de la citatul “Învăţarea centrată pe elev descrie modalităţi de a gândi despre învăţare şi 
predare ce pun accentul pe responsabilitatea elevului ... .” Cannon, R. (2000), în scopul 
formării/dezvoltării deprinderilor din secvenţa de mai sus:    

a. realizaţi o comparaţie între învăţarea tradiţională şi învăţarea centrată pe elev; 
b. proiectaţi două activităţi de învăţare, pentru formarea/dezvoltarea deprinderilor din 

secvenţa de mai sus, utilizând două metode de învăţare folositoare pentru învăţarea 
centrată pe elev, având în vedere: 
- descrierea organizării activităţii; 
- argumentarea alegerii metodei pentru fiecare activitate; 
- exemplificarea modului de formare/dezvoltare a deprinderilor prin utilizarea acestor 

metode. 
c. Menţionaţi câte un mijloc de învăţământ utilizat pentru fiecare metodă aleasă anterior şi 

argumentaţi alegerea lor.                                                                                  30 de puncte  
2. Realizaţi o fişă de lucru pentru deprinderile menţionate în secvenţa prezentată, prin care să 

urmăriţi: 
a. detalierea unor cunoştinţe aferente deprinderilor; 
b. cinci exerciţii de fixare, utilizare și înţelegere a conţinutului.                 15 puncte 

SUBIECTUL al II-lea                           (45 d e puncte) 
Următoarea secvență face parte din curriculumul pentru clasa a X-a, domeniul de pregătire de bază 
Agricultură, modulul II Bazele cre şterii animalelor . 

Cunoştin ţe Deprinderi  Criterii de evaluare  
Rezultatul înv ăţării 3: Execut ă lucr ări de îngrijire a animalelor  
� Pansajul animalelor domestice: 

ustensile – ţesală, perie, pieptene, 
cârpe, şomoiog de paie, burete 

� Lucrări de îngrijire a copitelor şi 
unghiilor: trusa de copite şi unghii - 
foarfecă, bisturiu, cuţite, vaselină 
neutră, potcoave 

� Efectuarea pansajului 
animalelor domestice 

� Efectuarea igienizării 
copitelor şi unghiilor 
animalelor domestice 

� Utilizarea ustensilelor 
specifice pentru pansajul 
animalelor domestice 

� Îngrijirea copitelor şi 
unghiilor folosind 
materialele şi 
instrumentarul specific 

(Curriculum pentru clasa a X-a, Domeniul de pregătire de bază Agricultură, Anexa 2 la 
OMECTS nr. 4463/2010) 
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1. Elaboraţi un test de evaluare, pentru o singură deprindere, cu următoarele tipuri de itemi:       
- 3 itemi obiectivi 
- 1 item semiobiectiv 
- 1 item subiectiv 

     prin care să evaluaţi rezultatul învățării din secvenţa dată.                                           30 de pu ncte  
Notă: Se punctează corectitudinea proiectării itemilor, elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat şi 
corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate.         
2. Alături de metodele şi instrumentele tradiţionale de evaluare mai există o serie de metode numite 

complementare sau alternative. Prezentaţi demersul de evaluare a deprinderilor date, utilizând 
metoda complementară „observarea curentă şi sistematică a comportamentului şi a activităţii 
elevilor”, având în vedere următoarele aspecte: 
a. menţionarea a două avantaje ale metodei; 
b. tipurile de abilităţi care pot fi observate; 
c. detalierea modalităţii de proiectare a demersului evaluativ şi prezentarea criteriilor de evaluare 

corespunzătoare.                                            15 puncte  


