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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Limba și literatura slovac ă matern ă, Limba și literatura român ă și universal ă pentru copii, 
Metodica pred ării acestora, Pedagogie pre școlar ă și elemente de psihologie a educa ției 

(Educatoare/ institutori/ profesori pentru înv ățământul pre școlar)  
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 2 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A. 15 puncte 
 

1. Správne zaradenie ľudových rozprávok do literárneho druhu.    2 body 
2. Definícia a triedenie rozprávok: 3 body. Príklady:2 body.    5 bodov 
3. Správna odpoveď.          2 body 
4. Správna definícia a gramatické kategórie prídavných mien.    4 body 
5. Správne spresnenie gramatických kategórií slovies. Za každé sloveso 1 bod.  2 body 
 

B. 15 puncte 
 

1. câte 2 puncte pentru fiecare aspect prezentat folosind cuvinte proprii. 2px3  6 puncte 
2. Respectarea numărului de rânduri, identificarea mesajului educativ.   3 puncte 
3. Precizarea corectă a funcției sintactice.       2 puncte 
4. Pentru fiecare antonim câte 1 punct.       4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

A. 15 puncte 
1.Správne spresnenie hlavného cieľa a poslania jazykovej výchovy.   5 bodov  
2. Vystihnutie dôležitosti čiastkových cieľov jazykovej výchovy.    5 bodov  
3. Identifikovanie vplyvu okolitého prostredia na jazykový a rečový rozvoj osobnosti dieťaťa.  

5 bodov 
B. 14 puncte 

1. Pentru fiecare condiție se acordă câte un punct. 6 puncte  
2. Pentru fiecare etapă a jocului didactic se acordă câte un punct. 4 puncte  
3. Pentru fiecare întrebare se acordă câte un punct. 5 puncte  
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SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Con ţinut – 10 puncte  
- prezentarea conceptului de proiectare pedagogică, din perspectiva funcțiilor pe care aceasta le 
are în organizarea activităţilor formativ-educative din grădiniţă       5 puncte 
- exprimarea unui punct de vedere propriu, argumentat, cu privire la importanţa proiectării 
pedagogice a activităţilor formativ-educative din grădiniţă        5 puncte  
 

Redactare – 5 puncte 
- organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente – 
introducere-cuprins-încheiere; construcţia paragrafelor subliniază ideile; succesiune logică a 
ideilor)               2 puncte  
- abilităţi de analiză şi de argumentare (succesiune logică a ideilor şi susţinere a acestora prin 
argumente prezentate într-un mod persuasiv; abilitate de interpretare critică)     2 puncte  
- încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată           1 punct  
 
2. Con ţinut – 10 puncte  
- definirea conceptului de educație           5 puncte  
- prezentarea importanței educației, ca factor determinant al dezvoltării psihoindividuale a copilului 
în grădiniță              5 puncte  
 

Redactare – 5 puncte 
- organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente – 
introducere-cuprins-încheiere; construcţia paragrafelor subliniază ideile; succesiune logică a 
ideilor)               2 puncte  
- abilităţi de analiză şi de argumentare (succesiune logică a ideilor şi susţinere a acestora prin 
argumente prezentate într-un mod persuasiv; abilitate de interpretare critică)     2 puncte  
- încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată           1 punct 
 


