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Precizări metodologice cu privire la evaluarea iniŃială
la disciplinele socio-umane, din anul şcolar 2011 - 2012
Pentru anul şcolar 2011 - 2012, la disciplinele socio-umane – Cultură civică,
Logică, argumentare şi comunicare, Psihologie, Sociologie, Economie şi Filosofie –
modelele de teste iniŃiale propuse sunt structurate în două părŃi.
Partea I cuprinde itemi de tip obiectiv, iar partea a II-a cuprinde itemi de tip semiobiectiv.
Durata testului iniŃial este de 45 de minute, în funcŃie de nivelul de studiu, iar punctajul
acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.
Instrumentul care conferă validitate testului iniŃial este matricea de specificaŃii. Aceasta
realizează corespondenŃa dintre competenŃele corespunzătoare nivelurilor taxonomice şi
temele/conŃinuturile/conceptele-cheie/unităŃile tematice specifice disciplinelor socioumane, abordate în test.
Matricele de specificaŃii pe baza cărora au fost elaborate testele de evaluare iniŃială sunt
următoarele:
Cultură civică, cls. a VIII-a
COMPETENłE

1.3

2.1

2.2

2.3

2.5

2.7

4.1

x

x

x

x

CONłINUTURI

Grupurile: caracteristici,
tipuri
Familia ca grup social
Statele moderne şi
constituŃiile
InstituŃii şi practici
democratice
CetăŃenia activă şi
practicile democratice
Mass-media şi opinia
publică

x
x
x
x

x

CompetenŃele specifice 2.1. Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: membru al
unei familii, al unui grup social, al comunităŃii 2.2. Caracterizarea diferitelor tipuri de
grupuri sociale din perspectiva specificului acestora, precum şi a relaŃiilor
interpersonale ce pot lua naştere în cadrul grupurilor 4.1. Manifestarea interesului faŃă
de problemele grupurilor de apartenenŃă şi faŃă de problemele comunităŃii 1.3.
Identificarea principalelor valori, principii, instituŃii şi practici democratice 2.3.
Compararea principalelor forme de guvernământ şi regimuri politice moderne şi
contemporane 2.5. Caracterizarea instituŃiilor democratice din România 2.7. Explicarea
rolului îndeplinit de mass-media în societate şi în formarea opiniei publice şi
conŃinuturile asociate sunt preluate din Programa şcolară pentru Cultură civică pentru
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clasa a VII-a, aprobată prin OMECI nr. 5097/ 09.09.2009. Aceste competenŃe constituie o
bază în formarea unor competenŃe în clasa a VIII-a şi/sau dezvoltarea competenŃelor
enumerate este continuată în cadrul procesului educaŃional desfăşurat în clasa a VIII-a.
Logică, argumentare şi comunicare, cls. a IX-a

Competente
corespunzătoare
nivelurilor
taxonomice
Teme/
Continuturi/
Concepte-cheie/
Unităti tematice

Identificarea
unor
concepte,
date, relatii,
categorii
specifice
disciplinei de
studiu

Compararea/
Clasificarea
unor date,
proprietăŃi,
fenomene,
fapte
caracteristice
disciplinei de
studiu

x

x

Comunicarea;
Analiza logică a
argumentelor

SI

Utilizarea /
Aplicarea
cunoştinŃelor
specifice
disciplinei de
studiu în
rezolvarea
unor situaŃii
problematice

Analizarea
unor
fenomene,
fapte,
procese,
situatii care
abordează
problematica
disciplinei

Evaluarea/
Aprecierea/
Interpretarea
unor
fenomene,
fapte,
procese în
contexte
variate

x

x

x

x

Tipuri de
argumentare;
Argumentare şi
contraargumentare

S II

Ilustrarea/
Exemplificarea/
Descrierea
unor fenomene,
procese, situatii,
concrete
proprietăŃi,
specifice
disciplinei de
studiu

x

Psihologie, cls. a X-a
CompetenŃe
corespunzătoare
nivelurilor
taxonomice

Teme/
ConŃinuturi/
Concepte-cheie/
UnităŃi tematice

S
I
S
II

Structura şi
dezvoltarea
personalităŃii;
Conduita
psihosocială

Identificarea
unor
concepte,
date, relaŃii,
categorii
specifice
disciplinei de
studiu

Compararea/
Clasificarea
unor date,
proprietăŃi,
fenomene,
fapte
caracteristice
disciplinei de
studiu

x

x

Utilizarea /
Aplicarea
cunoştinŃelor
specifice
disciplinei de
studiu în
rezolvarea
unor situaŃii
problematice

Ilustrarea/
Exemplificarea/
Descrierea
unor fenomene,
procese, situaŃii,
concrete
proprietăŃi,
specifice
disciplinei de
studiu

Analizarea
unor
fenomene,
fapte,
procese,
situaŃii care
abordează
problematica
disciplinei

Evaluarea/
Aprecierea/
Interpretarea
unor
fenomene,
fapte,
procese în
contexte
variate

x

x

x
x

x
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Economie, cls. a XI-a
CompetenŃe
corespunzătoare
nivelurilor
taxonomice
Teme/
ConŃinuturi/
Concepte-cheie/
UnităŃi tematice

SI

S
II

- AgenŃi economici
consumatori şi
producători
- Libera iniŃiativă
- Productivitatea
- RaŃionalitate/eficienŃă
- Nevoi şi resurse
- Proprietatea
- Bani
- Indicatori economici
- Cerere-ofertă-preŃ
- Întreprinzătorul/
Antreprenoriatul
- Factori de producŃie

Identificarea
unor
concepte,
date, relaŃii,
categorii
specifice
disciplinei de
studiu

Compararea/
Clasificarea
unor date,
proprietăŃi,
fenomene,
fapte
caracteristice
disciplinei de
studiu

x

x

Utilizarea /
Aplicarea
cunoştinŃelor
specifice
disciplinei de
studiu în
rezolvarea
unor situaŃii
problematice

Ilustrarea/
Exemplificarea/
Descrierea
unor fenomene,
procese, situaŃii,
concrete
proprietăŃi,
specifice
disciplinei de
studiu

Analizarea
unor
fenomene,
fapte,
procese,
situaŃii care
abordează
problematica
disciplinei

Evaluarea/
Aprecierea/
Interpretarea
unor
fenomene,
fapte,
procese în
contexte
variate

x

x

x

x

x

Sociologie, cls. a XI-a
CompetenŃe
corespunzătoare
nivelurilor
taxonomice
Teme/
ConŃinuturi/
Concepte-cheie/
UnităŃi tematice

Socializare
Status şi rol
SI

Familie
Statul

Identificarea
unor concepte,
date, relaŃii,
categorii
specifice
disciplinei de
studiu

Compararea/
Clasificarea
unor date,
proprietăŃi,
fenomene, fapte
caracteristice
disciplinei de
studiu

Ilustrarea/
Exemplificarea/
Descrierea
unor fenomene,
procese,
situaŃii,
concrete
proprietăŃi,
specifice
disciplinei de
studiu

Analizarea
unor fenomene,
fapte, procese,
situaŃii care
abordează
problematica
disciplinei

X
X
X

Educatie
SocializareFamilie
S II

EducaŃie

Probleme sociale

Evaluarea/
Aprecierea/
Interpretarea
consecinŃelor
ce decurg
în contexte
variate

X
X
X

X

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Filosofie, cls. a XII-a

CompetenŃe
corespunzătoare
nivelurilor
taxonomice

Teme/
ConŃinuturi/
Concepte-cheie/
UnităŃi tematice

SI

Morala,
Politica,
Filosofia

S II

Filosofia

Identificarea
unor
concepte,
date, relaŃii,
categorii
specifice
disciplinei
de studiu

Compararea/
Clasificarea
unor date,
proprietăŃi,
fenomene,
fapte
caracteristice
disciplinei de
studiu

x

x

Utilizarea/
Aplicarea
cunoştinŃelor
specifice
disciplinei
de studiu în
rezolvarea
unor situaŃii
problematice

x

Ilustrarea/
Exemplificarea/
Descrierea
unor
fenomene,
procese,
situaŃii,
concrete
proprietăŃi,
specifice
disciplinei de
studiu

Analizarea
unor
fenomene,
fapte,
procese,
situaŃii care
abordează
problematica
disciplinei

Evaluarea/
Aprecierea/
Interpretarea
unor
fenomene,
fapte,
procese în
contexte
variate

x

x

x

