INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU

ÎN ATENŢIA PROFESORILOR DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANISTE
Pentru organizarea fazei judeţene a Olimpiadei de ştiinţe socio-umne, care va
avea loc la Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu” Buzău în corpul I, pe data de 11.03.2017, ora
9.00 ,vă solicit următoarele:
1. Până la data de 06.03.2017 transmiteţi la secretariatul Colegiului Naţional
„B.P.Hasdeu” Buzău listele cu elevii participanţi, în următorul format:
Nr.crt.

Numele şi prenumele

Disciplina

Clasa

Numele şi prenumele
profesorului îndrumător

1
Listele vor fi semnate de către conducerea unităţilor de învăţământ.
Accesul in sala de concurs va fi permis pana la ora 8.30.
2. Subiectele pentru toate disciplinele din concurs: Educaţie civică, Cultură civică,
Logică, argumentare şi comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie şi Filozofie, vor fi
redactate de către comisia metodică a profesorilor de ştiinţe socio-umane din fiecare
unitate de învăţământ care are elevi în concurs, în conformitate cu modelul Ministerului
Educaţiei Naţionale şi vor fi transmise în ziua de 11.03.2017, la ora 7,00 comisiei de
elaborare şi redactare a subiectelor în format electronic, pe stick USB. Subiectele vor fi
redactate în format Word, fontul Times new roman 12, cu diacritice, spaţiu 1,5. Comisiile
metodice răspund de corectitudinea elaborării subiectelor şi a baremelor de corectare care
vor însoţi subiectele.
Subiectele vor respecta programa de examen:
I.

Educaţie şi cultură civică -Tema-Demnitatea persoanei în societatea democratic

II.

Logică, argumentare
argumentelor:

și

comunicare-Tema-Analiza

Conţinuturi orientative
Societate, comunicare și argumentare

logică

şi

evaluarea

Argumentarea și structura argumentării; analiza logică a argumentelor
Termenii:
-caracterizare generala (definire, tipuri de termeni)
-raporturi intre termeni
Propoziţii:
-caracterizare generala (definire, structura)
-tipuri de propoziţii categorice
-raporturi între propoziţii categorice.
Rationamente:
-caracterizare generala (definire, structura)
-tipuri de rationamente
Definirea şi clasificarea:
-caracterizare generală
-corectitudinea în definire şi clasificare
-tipuri de definiţii
-forme de clasificare
Tipuri de argumentare
Deductivă
-argumente/rationamente imediate cu propozitii categorice (conversiunea si obversiunea)
-silogismul(caracterizare generala, figuri si moduri silogistice, legile generale ale
silogismului, verificarea validitatii prin metoda diagramelor Venn, forme speciale de
argumentare silogistica)
III. Psihologie-Tema-Conduita psiho-socială din perspectiva interacţiunii proceselor
psihice
Conţinuturi orientative ;
Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii:
- Psihicul şi caracteristicile acestuia
- Ipostazele psihicului (inconştient, subconştient, conştient) şi relaţiile dintre ele
- Procese cognitive senzoriale (senzaţiile, percepţiile, reprezentarea)
- Procese cognitive superioare:
- Gândirea
- Memoria
- Imaginaţia
- Limbajul
Procese reglatorii:
- Motivaţia
- Voinţa
- Afectivitatea
- Atenţia
Structura şi dezvoltarea personalităţii
- Caracterizarea generală a personalităţii
- Individ –persoană-personalitate
- Temperamentul
- Aptitudinile
- Inteligenţa ca aptitudine generală
- Caracterul

- Creativitatea
IV. Sociologie-Tema-Individ şi societate
Conţinuturi orientative
Perspectiva sociologică asupra societăţii. Metodologia cercetării sociologice
- Specificul cunoaşterii sociologice. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investigaţiei
sociologice
- Etapele investigaţiei sociologice
Societatea şi viaţa socială
Structura socială
- Status şi rol
- Relaţii sociale
- Grupuri sociale; grupuri mici
- Familia
- Şcoala

V. Economie-Tema-Consumatorul, producătorul şi piaţa
Conţinuturi orientative
Consumatorul şi comportamentul său raţional
- Nevoi şi resurse
- Cererea
- Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)
Producătorul/întreprinzătorul şi comportamentul său raţional
- Proprietatea şi libera iniţiativă
- Oferta
- Factorii de producţie şi combinarea acestora
- Costuri, productivitate, profit, eficienţă economică
Piaţa –întâlnire a agenţilor economici
- Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă
- Mecanismul concurenţial
- Forme ale pieţei
-Piaţa bunurilor de consum şi a serviciilor
VI. Filosofie-Tema-Pluralism valoric în construcţia umanului
Conţinuturi orientative
Filosofia
- Filosofie şi viaţă
Omul
- Problematica naturii umane
- Sensul vieţii
- Omul – fiinţă culturală
Morala
- Bine şi rău;
- Teorii morale

- Probleme de etică aplicată*

3. Şefii comisiilor metodice din fiecare unitate de învăţământ vor fi prezenţi
sâmbătă 11.03.2017 ora 7,00 în Cancelaria Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu” Buzău cu
subiectele pe suport electronic.
Inspector de ştiinţe socio-umane,
Profesor Olteanu Relu

