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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
VARIANTA 3 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor, în limita punctajului 

maxim corespunz ător.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. 
• 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) 
 
- 5 puncte pentru prezentarea relației competențe specifice – conținuturi, în cadrul demersului 
didactic 5 puncte  
- câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei metode didactice  2x2p= 4 puncte  
- câte 6 puncte pentru exemplificarea utilizării fiecărei metode didactice în vederea 
formării/dezvoltării competenţelor specifice din secvența data 2x6p= 12 puncte  
- câte 2 puncte pentru precizarea unui avantaj al utilizării fiecăreia dintre cele două metode 
didactice precizate 2x2p= 4 puncte  
- câte 2 puncte pentru precizarea unui dezavantaj al utilizării fiecăreia dintre cele două metode 
didactice precizate 2x2p= 4 puncte  
- 2 puncte pentru explicarea importanței utilizării mijloacelor de învățământ în procesul de predare-
învățare corespunzător secvenței date 2 puncte  
- 2 puncte pentru evidențierea importanței mediului comunicațional, ca mediu de instruire în 
procesul educațional 2 puncte  
- 2 puncte pentru argumentarea unui punct de vedere referitor la faptul că în structura programei 
şcolare sunt incluse sugestii metodologice  2 puncte  
- 10 puncte pentru corectitudinea limbajului de specialitate utilizat 10 puncte  
 
 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
1.                                                                                                                                         20 puncte   
din care: 
-câte două puncte pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cei cinci itemi elaborați 
                                                                                                                                  5x2p=10 puncte  
-câte un punct pentru elaborarea detaliată a răspunsului așteptat în cazul fiecăruia dintre cei cinci 
itemi                                                                                                                            5x1p=5 puncte  
-câte un punct pentru corectitudinea științifică a informațiilor de specialitate cuprinse în fiecare item 
                                                                                                                                    5x1p=5 puncte  
2.                                                                                                                                           5 puncte 
din care: 
-câte un punct pentru precizarea denumirii fiecarui tip de item elaborat                   5x1p=5 puncte  
3.                                                                                                                                         20 puncte 
din care: 
-câte două puncte pentru prezentarea unui avantaj a fiecărui item elaborat            5x2p=10 puncte  
-câte două puncte pentru prezentarea unui dezavantaj a fiecărui item elaborat      5x2p=10 puncte  
 


