
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Pagina 1 din 1 
Barem de evaluare şi de notare                      MODEL 
Probă scrisă la psihopedagogie specială 

 

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

18 iulie 2013 
 

Psihopedagogie specială 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
MODEL 

 
• Se punctează oricare modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
A. - câte 1 punct pentru explicarea conceptelor de integrare, incluziune, diferenţiere 
               3x1p=3 puncte 
- câte 1 punct pentru descrierea oricăror trei modalităţi de integrare şcolară a elevilor cu cerinţe 
educative speciale           3x1p= 3 puncte 
- câte 1 punct pentru descrierea oricăror două forme de integrare şcolară a elevilor cu cerinţe 
educative speciale           2x1p= 2 puncte 
- formularea punctului de vedere personal cerut       4 puncte 
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 4p./ argumentare 
neconvingătoare, superficială – 1p.         4 puncte 
- utilizarea adecvată a limbajului           1 punct 
- încadrarea analizei în limita de spaţiu dată          1 punct 
B. câte 2 puncte pentru exemplificarea particularităţilor oricăror şase dintre procesele psihice 
implicate în procesul învăţării şcolare la elevii cu dizabilităţi     6x2p=12 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
A. - câte 5 puncte pentru referirea la fiecare dintre aspectele date (programa şcolară; planificarea 
calendaristică; planul de intervenţie personalizat; proiectarea lecţiei/ activităţii terapeutice) 
             4x5p=20 puncte 
Notă: În situaţia în care candidatul abordează aspectele date într-o manieră superficială, se 
acordă câte 2 puncte din cele 5 posibile. 
 
B. exemplificarea proiectării didactice la nivelul unei activităţi didactice/ terapeutice, conform 
cerinţei: exemplificare adecvată şi precizarea tuturor componentelor actului didactic – 10 p./ 
exemplificare neconcludentă, fără a preciza toate componentele actului didactic – 4 p. 
                      10 puncte 
 
SUBIECTUL al III-lea            (30 de puncte) 
- Definirea conceptului de educaţie formală        4 puncte 
- Definirea conceptului de educaţie nonformală       4 puncte 
- Definirea conceptului de educaţie informală       4 puncte 
- Analiza conceptului de educaţie formală        4 puncte 
- Analiza conceptului de educaţie nonformală       4 puncte 
- Analiza conceptului de educaţie informală        4 puncte 
- Interdependenţa formelor educaţiei         6 puncte 
 


