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Probă scris ă 
Alimenta ţie public ă 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 3 
 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (45 de puncte) 
a) Caracterizarea mijloacelor de învăţământ        4p 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 2 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.  
 
b)Valoarea psihopedagogică a mijloacelor audiovizuale      5p 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 5 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.  
 
c) Enumerarea a 4 (patru) funcții ale mijloacelor tehnice de instruire     4p 
Pentru oricare 4 (patru) funcții enumerate corect se acordă pentru fiecare câte 1 p (4x1p=4p). 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
d)              24p 
- Detalierea specificului fiecărei funcții din cele patru enumerate mai sus                      (12p) 
Pentru explicarea corectă și completă a specificului fiecărei funcții se acordă câte 3p (4x3p=12p).  
Pentru fiecare răspuns parțial corect sau incomplet se acordă câte 2 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Exemplificarea funcţiilor pentru pentru activităţi derulate în cadrul unui modul de specialitate (12p) 
Pentru exemplificarea fiecăreia dintre cele 4 (patru) funcții în cazul unui modul de specialitate se 
acordă pentru fiecare câte 3p (4x3p=12p).  
Pentru fiecare răspuns parțial corect sau incomplet se acordă câte 2 p. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p 
 
e)Exemplu de utilizare adecvată a mijloacelor audiovizuale în cadrul unui modul de specialitate, 
pentru o temă la alegere                    8p 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 8 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 4 p. 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p 
  
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
1. (20 p) 
- Caracterizarea (definirea) învăţării prin descoperire ca metodă didactică    10p 
Pentru răspuns complet și corect se acordă 10 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 5 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
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- Exemplificarea metodei în cazul modulul de specialitate.      10p 
Pentru răspuns complet și corect se acordă 10 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 5 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
2. (25 p) 

- Caracterizarea evaluării ca şi componentă a procesului didactic      3p 
Pentru răspuns complet și corect se acordă 3p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 2p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Descrierea evaluării formative          4p 
Pentru răspuns complet și corect se acordă 4p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 2p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Realizarea itemilor solicitaţi în structura testului       12p 
Pentru fiecare item  corect și complet realizat se acordă câte 2 p (6x2p=12p).  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 1 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Construirea baremului de evaluare și de notare        6p 
Pentru răspuns corect și complet al fiecărui item se acordă câte 1p (6x1p=6 p) 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
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