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CHESTIONAR DE EVALUARE FINALĂ
VARIANTA 3
1. Învăţământul tradiţional se centrează pe:
a) memorarea şi reproducerea informaţiilor transmise de cadrul didactic;
b) relaţia elevului cu colectivul întregii unităţi şcolare;
c) evaluări periodice, centrate pe lucrări practice.
2. Învăţământul modern presupune:
a) informarea elevului prin intermediul electronic;
b) apelul la experienţă proprie a elevului, învăţarea prin colaborare, utilizarea de metode şi mijloace
active, etc.
c) învăţarea mecanică a unui bagaj cât mai mare de informaţii.
3. Pedagogia diferenţiată este:
a) pedagogia care discriminează elevii în funcţie de vârstă;
b) pedagogia care utilizează o serie limitată de metode şi mijloace didactice;
c) pedagogia individualizată care recunoaşte elevul ca o persoană având reprezentările sale proprii
asupra situaţiei de formare.
4. Abordarea diferenţiată în cadrul procesului instructiv – educativ face referire la:
a) abordarea elevului într-o manieră autoritară;
b) adaptarea conţinuturilor, adaptarea proceselor didactice, adaptarea mediului de învăţare (fizic,
psihologic, social), adaptarea procesului de evaluare: standarde de performanţă şi evaluare (descriptori /
criteriile de evaluare) etc.
c) constituirea de clase/grupe de elevi de diferite etnii şi religii.
5. Egalitatea de şanse presupune:
a) constituirea de grupe de studii în care membrii să aibă aceeaşi vârstă şi aceleaşi preferinţe pentru un
domeniu anume;
b) asigurarea pentru fiecare persoană implicată a aceleiaşi oportunităţi iniţiale de a beneficia de
educaţie ;

c) diferenţierea şansei de instruire în funcţie de nivelul socio–economic al familiei din care provine
studentul.
6. Unul dintre scopurile finale ale educaţiei este:
a) de a crea şi întreţine condiţiile unei bune integrări sociale şi profesionale a persoanelor;
b) de a achiziţiona un bagaj informaţional cât mai riguros, rigid şi ştiinţific;
c) de a facilita accesul strict la doar un domeniu de activitate profesională.
7. Responsabilitatea socială individuală reprezintă:
a) manifestarea încrederii şi loialităţii faţă de familia de bază;
b) o caracteristică a unei societăţi în cadrul căreia indivizii îşi cunosc drepturile şi responsabilităţile şi
acţionează spre binele grupului şi în spiritul independenţei personale;
c) participarea selectivă şi manifestarea cu precădere a dezinteresului cu privire la nevoile colective ale
grupului.
8. Stundeţii aflaţi în risc de excluziune pot fi sprijiniţi prin:
a) acordarea de burse sociale, adaptarea materialelor didactice şi a spaţiului de învăţare în funcţie de
anumite caracteristici individuale impuse de o serie de deficienţe fizice;
b) limitarea accesului la baza informaţională a facultăţii în cadrul căreia sunt înscrişi;
c) crearea de grupe de studenţi din care să facă doar ei parte.
9. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră are ca scop:
a) să realizeze statistici legate de absolvenţii de studii superioare;
b) să ia în evidenţă studenţii aflaţi în primul an de facultate;
c) să-i sprijine pe studenţi să ia decizii adecvate în structurarea propriei traiectorii de formare.
10. Un program de peer – tutoring presupune:
a) implicarea părinţilor în procesul instructiv–educativ;
b) un parteneriat, o colaborare profesor – student, specialist – student;
c) relaţionarea studenţilor doar între ei.

Notă: Un singur răspuns este corect.

