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FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
SPECIALIZAREA:
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
FAZA I - PROBĂ ELIMINATORIE
PROBĂ DE APTITUDINI PEDAGOGICE – 2 componente
a) COMUNICARE ȘI MOTIVAȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ: lectura unui text la prima vedere şi prezentarea
sintetică a mesajului acestuia; analiza și corectarea unor greșeli gramaticale dintr-un text dat; prezentarea
motivaţiei pentru o carieră didactică în învățământul primar și preșcolar.
Se verifică: lectura conștientă, interpretarea mesajului unui text; vorbirea corectă, fluentă, coerentă,
dicția, pronunția corectă și expresivitatea în comunicare; argumentarea alegerii profesiei didactice.
b) EDUCAŢIE FIZICĂ: testarea capacității motrice generale prin parcurgerea aplicației test descrisă în
continuare (fig.1):
START
1. alergare - 10 m;
2. alergare cu trecere peste un obstacol cu înălțimea de 50 cm de la sol – 10 m;
3. alergare cu trecere prin fereastră (2 garduri cu înălțimea de 95 cm situate la o distanță de 3 m unul
față de celălalt) – 10 m;
4. alergare – ridicare și transportul a 2 conuri din punctul A în punctul B – 10 m;
5. alergare pe diagonală până la linia de FINIȘ – fig. 1.
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Figura 1. Traseu/Parcurs aplicativ
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 Candidaţii vor parcurge întregul traseu aplicativ o singură dată, trebuind să abordeze
obligatoriu toate elementele componente în ordinea stabilită, iar neîndeplinirea baremului maxim
cronometrat atrage după sine obținerea calificativului „RESPINS” și eliminarea candidatului/ candidatei
din examen.
 Omiterea sau ratarea unei stații din traseul/ parcursul aplicativ atrage după sine eliminarea
candidatului/ candidatei din examen.
 Traseul/ parcursul aplicativ se cronometrează - cronometrul va fi pornit odată cu plecarea
liberă a candidatului/ candidatei în alergare de la linia de START şi se opreşte odată cu trecerea
candidatului/ candidatei a liniei de FINIŞ.
 Aprecierea execuției se realizează cu calificative ADMIS/ RESPINS în urma parcurgerii
traseului/ parcursului aplicativ contra cronometru conform baremului pentru domeniul Științe ale
Educației din tabelul 1:
Tabel 1
BĂIEŢI
Performanța (sec)
maxim 23”

FETE
Performanța (sec)
maxim 27”

Calificativ
ADMIS

Calificativ
ADMIS
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NOTE:
Proba eliminatorie de aptitudini pedagogice se notează cu Admis/Respins; candidatul trebuie să
obțină ADMIS la ambele componente (comunicare și motivație în cariera didactică, educație fizică) pentru a
fi considerată promovată proba eliminatorie și pentru a intra în etapa a 2-a de ierarhizare pe baza mediilor;

Nu se admit contestații la probele orale și practice!
Informații suplimentare despre admitere:
www.admitere.ugal.ro
www.dppd.ugal.ro
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - DPPD,
str. Gării, nr. 63, etaj 1, cod poștal 800003, Galați, România,
tel: +40 336 130 164, fax: +40 236 321 307,
e-mail: dppd@ugal.ro,
pagină web: www.dppd.ugal.ro – secțiunea admitere PIPP
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