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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

9 iulie 2015 
 

Probă scris ă 
Religie Reformat ă  

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 2 

 
• 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, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru rezolv ări 

par țiale, în limitele punctajului indicat în 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 (30 puncte) 
 
I.A. Cântarea  Cântărilor........................…………………………………………………….. 14 puncte 
a. Identificarea locului liturgic al cărţii în viaţa cultică a Israelului..........................................3 puncte  
b. Prezentarea personajelor şi a acţiunii................................................................................4 puncte 
c. Rezumarea interpretărilor celor mai cunoscute ale cărţii...................................................4 puncte  
d. Indicarea mesajului simbolic al cărţii..................................................................................3 puncte 
 
I.B. Eseu cu tema:  Activitatea și opera lui Jean Calvin dup ă întoarcerea sa la 
Geneva............................................. ..................................................................................16 puncte 
a. Împrejurările întoarcerii sale...............................................................................................2 puncte 
b. Însemnătatea documentului „Les Ordonnances Ecclésiastiques de l'Église de Geneve ” 
...............................................................................................................................................5 puncte 
c. Însemnătatea predicilor şi comentariilor lui Calvin.............................................................5 puncte 
d.„Consensus Tigurinus” .......................................................................................................4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte)  
 
II.A. Rolul metodei jocului didactic în predarea re ligiei...........………………………….10 puncte 
a. Argumentarea în favoarea utilizării metodei jocului didactic în predarea religiei 
...................................................................................................................…………………...3 puncte 
b. Indicarea locului, duratei și limitelor jocului în cadrul unei ore de curs. …………………...3 puncte 
c. Ilustrarea printr-un exemplu concret, a importanței jocului didactic în predarea religiei. 
………………………………………………………………………………………………………..4 puncte 
 
II.B.Eseu cu tema: Evaluarea în educa ția religioas ă …………………………………….20 puncte 
a. Evaluarea, ca factor creator de valori în procesul de educație………………………….…..6 puncte 
b. Modul de utilizarea pozitivă a evaluării în predarea religiei………………………………….4 puncte 
c. Importanța evaluării în formarea personalității creștine a elevi…………………………….10 puncte 
 
  
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 
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• învățare și predare 2 puncte  
• învățare și evaluare 2 puncte  
• predare și evaluare 2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  
 

 


