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Probă scris ă 
Limba şi literatura român ă, metodica pred ării limbii şi literaturii române, Limba şi literatura 

german ă matern ă şi metodica pred ării limbii şi literaturii germane materne 
institutori/înv ăţători 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 
 

• Se puncteaz ă oricare alte formul ări/modalit ăţi de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. 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) 
A. 29 puncte 
1. 2 Punkte pro nachvollziehbare Eintragung in die Spalten c und d der Tabelle,  16 Punkte 
Je 2 Punkte pro Spalte e bzw. f der Tabelle für die nachvollziehbaren Eintragungen,  4 Punkte 

 20 Punkte 
2.  2 Punkte pro methodisch-didaktisch begründete Erklärung zum Einsatz des Materials/der 
Medien            6 Punkte 
Sprachliche Richtigkeit          3 Punkte  
 
B. 16 puncte 
a) descrierea a două metode didactice, cu referire la un text scurt, câte 4 puncte pentru fiecare 

metodă 2x4 puncte.                  8 puncte  
b) descrierea a 2 tipuri de exerciţii utilizate pentru dezvoltarea capacităţii de înțelegere a 
mesajelor scrise, câte 4 puncte pentru fiecare tip de exercițiu 2x4 puncte.  8 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
A.  29 puncte  
 1. 3 Punkte für jede beschriebene Evaluationsmethode 

 (3 Punkte x 2 Möglichkeiten)   6 Punkte 
2. 3 Punkte pro Übung, die das Ziel berücksichtigt 

(3 Punkte x 3 Übungen)   9 Punkte 
1 Punkt pro richtiges Kriterium pro Evaluationsstufe 

                                                                      (1 Punkt x 3 Übungen x 4 Stufen)     12 Punkte 
Sprachliche Richtigkeit         2 Punkte 
 
B. 16 puncte 
 a) proiectarea corectă a itemilor, câte 4 puncte pentru fiecare item 2x4 puncte.            8 puncte 
 b) elaborarea răspunsurilor așteptate, câte 4 puncte pentru fiecare item 2x4 puncte  8 puncte 
 


