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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

 
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului 

maxim corespunzător.  
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 

parțiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 

punctajului total obținut pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
a. 2 puncte            

Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 
1 punct. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0 puncte.        
b. 4 puncte     

 Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 
2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0 puncte.       
c.  4 puncte   

Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 
2 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0 puncte.       
d. 20 puncte     

Pentru răspuns corect se acordă 20 puncte. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 
10 puncte. Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0 puncte. 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
1.12 puncte 
Punctajul va fi repartizat astfel: 
Pentru precizarea mijloacelor de învăţământ se acordă 3x1 = 3 puncte 
Pentru precizarea modalităţii de valorificare/ integrare din cadrul lecţiei se acordă 3x3 = 9 puncte  
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0 puncte 
 
2. 4 puncte 
Explicarea importanţei folosirii de către profesor a metodei alternative/ complementare de 
evaluare a elevilor: proiectul. 4x 1p.= 4 puncte 
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0 puncte 
3. 14 puncte 
a. 6 puncte  
Punctajul va fi repartizat astfel: 
Prezentarea itemilor subiectivi: 
- trei caracteristici; 3 x 1p. = 3 puncte 
- trei dezavantaje; 3 x 1p. = 3 puncte 
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0 puncte 
 
b. Elaborarea a câte unui item pentru fiecare dintre cele două tipuri de itemi subiectivi, folosind 
informaţii specifice temei indicate. 2 x 4p. = 8 puncte 
Pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia 0 puncte 
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SUBIECTUL al III-lea        (30 de puncte) 

- conceptul de finalități ale educației            5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- clasificare           5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- ideal            5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- scop            5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- obiective           5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- proceduri de operaționalizare         5 puncte (răspuns parțial 3p) 

 


