Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

EXAMENUL NAŢIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
14 iulie 2021
Probă scrisă
PSIHOLOGIE
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 3
•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(60 de puncte)
A.
- definirea motivaţiei
1 punct
- caracterizarea generală a motivaţiei
3 puncte
- rolul motivaţiei în raport cu fiecare dintre mecanismele psihice cognitive logic-raționale: gândirea,
memoria, imaginaţia
3x3p= 9 puncte
- rolul motivaţiei în raport cu mecanismele stimulator-energizante: afectivitatea
3 puncte
- rolul motivaţiei în raport cu fiecare dintre mecanismele reglării psihice: limbajul, atenţia, voinţa
3x3p= 9 puncte
- rolul motivației în raport cu fiecare dintre dimensiunile personalităţii: dinamico-energetică,
instrumental-operațională, reglativ-productivă, transformativ-creativă, relațional-valorică
5x1p= 5 puncte
B.
- menţionarea explicită a problematicii pe care o abordează textul dat
4 puncte
- câte 3 puncte pentru precizarea înţelesului fiecăreia dintre cele două noţiuni psihologice la care
se referă textul
2x3p=6 puncte
- câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror trei particularităţi ale fiecăreia dintre noţiunile
psihologice al căror înţeles a fost precizat
2x3x2p= 12 puncte
- construirea unei argumentaţii în favoarea ideii principale a textului dat
4 puncte
Notă: Se punctează utilizarea adecvată a limbajului de specialitate (2 puncte), precum şi
organizarea prezentării – introducere, cuprins, concluzie (2 puncte).
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
câte 1 punct pentru menționarea fiecărei metode didactice centrate pe elev
2x1p=2 puncte
câte 3 puncte pentru descrierea modului de formare a competenţelor specifice prin fiecare dintre
metodele didactice menționate
2x3p=6 puncte
câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre avantajele utilizării metodelor didactice
menționate
4x1p=4 puncte
câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două mijloace de învăţământ
2x1p=2 puncte
evidenţierea aspectelor prin care se aseamănă mijloacele de învăţământ menţionate din punct
de vedere al eficienţei acestora în formarea competenţelor specifice
2 puncte
evidenţierea aspectelor prin care se deosebesc mijloacele de învăţământ menţionate din punct
de vedere al eficienţei acestora în formarea competenţelor specifice
2 puncte
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a sarcinilor de lucru specifice fiecărui item elaborat
2x2p=4 puncte
- câte 2 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea
fiecărui item
2x2p=4 puncte
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a baremului fiecărui item elaborat
2x2p=4 puncte
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