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20 aprilie 2017
Probă scrisă
ESTETICĂ ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC
Profesori
Model
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I
(60 de puncte)
1. Sensibilitatea este una dintre funcţiile pielii.
15 puncte
a. Enumeraţi formaţiunile anatomice responsabile de sensibilitatea tactilă.
b. Precizaţi tipul de sensibilitate asigurat de corpusculii Krause şi corpusculii Ruffini şi
specializarea acestora.
c. Numiţi corpusculii responsabili de sensibilitatea la presiune.
2. În apărarea antiinfecţioasă, alături de rezistenţa naturală intervine şi imunitatea.
a. Numiţi efectorii imunităţii umorale.
b. Precizaţi modul în care se obţine imunitatea activă artificială.
c. Clasificaţi imunitatea pasivă.
d. Precizaţi modul în care se obţine fiecare tip de imunitate pasivă.

15 puncte

3. Alcătuiţi un eseu cu titlul “ Tunsoarea în unghi ” folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
30 de puncte
- precizarea categoriei de tunsori din care face parte având în vedere instrumentele de tuns
folosite;
- descrierea tehnicii de lucru.
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Metoda lucrului în echipă este o metodă de predare activ–participativă, centrată pe elev. Prezentaţi
această metodă după următorul plan de idei:
a. precizarea a două caracteristici ale metodei didactice indicate;
b. enumerarea a două avantaje şi a două dezavantaje ale acestei metode;
c. descrierea unei forme de organizare a activităţii didactice în care să se îmbine eficient metoda
lucrului în echipă, cu integrarea a două mijloace de învățământ în procesul de predare – învățare;
d. caracterizarea relaţiei profesor-elev, elev-elev în contextul utilizării acestei metode în activitatea
didactică.
Notă: Se punctează şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiei/limbajului de specialitate.
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