
 

 
 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ETAPEI 

JUDEŢENE/NAȚIONALE A OLIMPIADEI NAȚIONALE DE 

PEDAGOGIE_PSIHOLOGIE (LICEE PEDAGOGICE) 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 3 

Revizia: 1 

Nr.de ex. : 3 

Compartimentul: 

CURRICULUM ŞI 

INSPECȚIE ȘCOLARĂ 

 

COD: PO 01.137  Pag. 1 din 29 

Exemplar nr.: 1 

 

 

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea 

Tel:  +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07, 

Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22, 

Web: www.isjbihor.ro - E-mail: contact@isjbihor.ro 

 

 

Anexa 9  

la Procedura operaţională privind organizarea și 

Desfășurarea  etapei judeţene/naționale a olimpiadei naționale de pedagogie-psihologie 

(licee pedagogice) în anul școlar 2022-2023 

 

 

LISTĂ CRITERII DE CALIFICARE ŞI NUMĂRUL DE LOCURI ALOCATE PENTRU 

ETAPA JUDEŢEANĂ- OLIMPIADA DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE 

 

 

 

Olimpiada se desfășoară, pe niveluri de vârstă și de pregătire didactică, corespunzător 

specializărilor din cadrul profilului pedagogic, în intervalul claselor a IX-a - a XII-a, pe două 

secțiuni. 

Secțiunile și disciplinele Olimpiadei sunt următoarele:  

a. Pedagogie - pentru disciplinele: Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia 

curriculumului, Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Managementul clasei de elevi, 

Didactici inovative, Introducere în pedagogie. Educaţia timpurie, Curriculum pentru 

educație timpurie, Educația copiilor cu nevoi speciale, Joc și învățare.  

b. b. Psihologie - pentru disciplinele: Psihologie generală, Psihologia vârstelor, Psihologia 

educaţiei, Psihopedagogie specială, Psihologia educației. Activități de dezvoltare 

cognitivă, senzorio-motrică, socio-afectivă și de dezvoltare a capacității de învățare ale 

copilului de la 0 la 3 ani, Psihologia copilului și a relației mamă-copil, Educație 

diferențiată.  

Etapele Olimpiadei sunt: județeană/ a municipiului București și naţională. Selecţia elevilor, 

indiferent de etapa Olimpiadei, se face pe clase, corespunzător celor două secțiuni, cu respectarea 

ierarhiei rezultate din evaluare.  

Conform specificului Olimpiadei, norma de participare la etapa națională este următoarea: 1 

loc/clasă de studiu/secțiune, indiferent de disciplină. La etapa națională a olimpiadei se atribuie 23 

de locuri suplimentare pe clasă, indiferent de secțiunea la care participă, în ordinea descrescătoare 

a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și 
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calificarea participanților pe locurile prevăzute pentru elevii care au obținut un punctaj de cel puțin 

90 de puncte.  

La specializarea instructor de educație extrașcolară, pot participa la disciplinele integrate în 

prezenta olimpiadă elevi din cadrul aceluiași ciclu (pentru disciplinele clasei a IX- a elevii din 

clasele a IX-a și a X a, iar pentru disciplinele din clasa a XI-a elevii din clasele a XI-a și a XII-a). 

Selecția participanților la Olimpiadă, indiferent de etapă, se face obiectiv, pe nivel, cu respectarea 

prevederilor Metodologiei-cadru și ale prezentului regulament specific. În situația în care unul dintre 

elevii calificați nu poate sau nu mai doreşte să participe, va fi înlocuit de următorul elev din ierarhia 

nivelului respectiv. 

În situaţia punctajelor egale, menținute și după aplicarea criteriilor de departajare elaborate, 

aprobate și comunicate concurenților odată cu baremul de către comisia centrală, se pot acorda 

mai multe premii de același tip, cu respectarea prevederilor art. 47 din Metodologia-cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 


