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ADMITERE 2017
Domeniu: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Program de licenţă:
PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (PIPP)
DESCRIEREA PROBELOR
1. PROBĂ ELIMINATORIE DE APTITUDINI PEDAGOGICE:
a) dicţie şi expresivitate, b) muzică, c) desen, d) educaţie fizică
a) DICŢIE ŞI EXPRESIVITATE: prezentarea unei poezii la alegerea
candidatului; lectura unui fragment dintr-un text la prima vedere. Se verifică dicţia,
pronunţia corectă, fluentă, coerentă, expresivitatea.
b) MUZICĂ: interpretarea unui cântec la alegerea candidatului, efectuarea unor
exerciţii ritmice (tactarea unor formule ritmice) şi melodice (intonarea înălţimii
unor sunete sau a unor intervale). Se verifică auzul muzical, simţul ritmic, calităţile
vocale.
c) DESEN: caligrafie şi realizarea unui desen după natură statică compusă din
două sau trei obiecte, cu creionul, pe coală de bloc format A3; durata probei 50 de
minute. Se verifică încadrarea în pagină (compunerea spaţiului plastic – raportul
formă-fond), raportul dintre obiecte şi respectarea proporţiilor corpurilor; redarea
spaţiului şi a volumului, plasticitatea execuţiei, expresivitatea şi originalitatea
desenului.
d) EDUCAŢIE FIZICĂ:
Testarea capacităţii motrice generale în urma parcurgerii testului descris.
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1. Alergare de viteză pe distanţa de 9 m.
2. Alergare cu terecere peste un obstacol cu înălţimea de 40 cm.
3. Alergare de viteză pe distanţa de 9 m cu trecere prin interiorul a două garduri cu
înălţimea de 95 cm. Distanţa dintre cele două garduri este de 3m.
4. Transportul simultan a două conuri situate în interiorul unui cerc din punctul A şi
aşezarea acestora în punctul B (9 m).
5. Alergare de viteză pe diagonală până la finiş (9m).
Este obligatoriu parcurgerea completă a elementelor testului.
Barem minim pentru domeniul Ştiinţe ale Educaţiei: băieţi -23 sec., fete 27 sec.
Nota
 Proba eliminatorie se notează cu Admis / Respins; candidatul trebuie să obţină admis
la toate cele patru componente (dicţie şi expresivitate, muzică, desen, educaţie fizică)
pentru a promova şi a intra în probele de concurs;
 Nu se admit contestaţii la probele orale şi practice;
 Informaţii suplimentare despre admitere: http://www.admitere.ugal.ro/,
http://www.dppd.ugal.ro/admiterePIPP
2. PROBE DE CONCURS:
a. 50% nota obţinută la proba orală de ”Comunicare şi motivaţie în cariera
didactică”: lectura unui text la prima vedere şi prezentarea sintetică a mesajului
acestuia; analiza şi corectarea unor greşeli gramaticale dintr-un text dat; prezentarea
motivaţiei pentru cariera didactică în învăţământul primar şi preşcolar. Se verifică:
lectura conştientă, interpretarea mesajului unui text; vorbirea corectă, fluentă,
coerentă, expresivitatea în comunicare; argumentarea alegerii profesiei didactice.
b. 50% media de la bacalaureat
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