
OLIMPIADA DE PEDAGOGIE – PSIHOLOGIE (LICEE PEDAGOGICE)  

ETAPA JUDEȚEANĂ 

10 martie 2023 

 

SPECIALIZAREA: EDUCATOR - PUERICULTOR 

CLASA: a X - a 

DISCIPLINA: PSIHOLOGIA COPILULUI ȘI A RELAȚIEI MAMĂ - COPIL 

 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul de lucru: 3 ore 

• Total: 100 de puncte 

 

SUBIECTUL I:          __(20 puncte) 

 

A. Citiți cu atenție enunțurile următoare: 

1. Plânsul bebelușului este o modalitate de a exprima o nevoie. 

2. Gândirea antepreşcolarului este bazată pe raționamente.      

3. Diferențierea primară a organelor are loc în etapa fetală tardivă. 

4. Cu cât factorii nocivi acționează în perioade mai timpurii ale sarcinii, cu atât consecințele 

sunt mai grave.   

5. Perioada embrionară durează de la 8 săptămâni până la naştere. 

 

Pentru fiecare dintre enunțurile de la 1 la 5, scrieți cifra corespunzătoare enunțului și notați în 

dreptul ei litera A, dacă enunțul este adevărat, sau litera F, dacă enunțul este fals. 

 

B. Citiți cu atenție enunțurile următoare și alegeți varianta de răspuns pe care o 

considerați corectă: 

1. Inteligența copilului între 0-2 ani este:  

a) concretă 

b) preoperațională 

c) senzorio-motorie 

2. Lalațiunea reprezintă: 

a) articularea consoanelor împreună cu vocalele 

b) centrarea pe cuvinte 

c) repetarea silabelor     

3. Dezvoltarea copilului înainte de naştere este favorizată de: 

a) personalitatea și conduita mamei 

b) regimul de viaţă corect al mamei 

c) motivația și trebuințele mamei 

4. Teoria hospitalismului a fost formulată de: 

a) Spitz 

b) Bowlby 

c) Anzieu 

5. Primele 365 de zile din viața unui copil: 

a) reprezintă un impediment în dezvoltarea ulterioară a copilului, ca urmare a lipsei utilării 

senzoriale 

b) sunt necesare și suficiente pentru dezvoltarea psihică integrală a copilului 

c) reprezintă un cumul de progrese din punct de vedere psihologic 
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SUBIECTUL al II – lea:         __(40 puncte) 

Citiți cu atenție textul următor și rezolvați sarcinile: 

,,Mediul trebuie să fie bogat în motive care stârnesc interesul copilului pentru activități și îl 

invită pe acesta să-și dezvolte propriile experiențe.”     

(Maria Montessori) 

a) Definiți conceptul dezvoltare psihică;  

b) Enumerați cei trei factori ai dezvoltării psihice; 

c) Descrieți perioada primului an de viață – creștere, îngrijire și educație; 

d) Argumentați influența mediului în facilitarea experiențelor de cunoaștere ale copilului 

antepreșcolar;  

e)   Exemplificați interacțiunea celor trei factori ai dezvoltării psihice, cu referire la perioada 0-

3 ani. 

 

SUBIECTUL al III – lea:         __(40 puncte) 

„Atașamentul este legătura afectivă reciprocă, durabilă, dintre un sugar și îngrijitorul lui, amândoi 

contribuind la calitatea relației. Din punct de vedere evoluționist, atașamentele au valoare 

adaptativă pentru sugari, întrucât oferă siguranța că nevoile lor psihosociale și fizice vor fi 

împlinite.” 

(MacDonald, 1998) 

 

Pe baza textului prezentat, realizați un eseu pedagogic în care să prezentaţi importanța unei 

teme /idei psihopedagogice evidențiate, care urmează a fi dezvoltată în cuprinsul lucrării. 

În elaborarea eseului veți avea în vedere următoarele; 

• evidențierea unei teme/idei, prin valorificarea textului suport; 

• motivarea opiniei alese prin raportare  la importanța sau la actualitatea acesteia în teoria 

și/sau în practica educațională; 

• dezvoltarea problemei abordate prin argumentarea/contraargumentarea cu diferite 

opinii cunoscute în literatura de specialitate, utilizând informații psihopedagogice, de 

natură științifică sau culturală (cel puțin 2 argumente);  

• susținerea afirmațiilor prin exemple relevante desprinse din practica educațională, 

literatură, viața cotidiană etc.; 

• formularea unor concluzii, a unor aprecieri, a unor reflecţii personale; 

• claritatea, coeziunea și coerența exprimării din punct de vedere logic, gramatical, 

științific; 

• originalitatea și creativitatea modului de abordare. 


