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Probă scris ă 

Alimenta ție public ă (maiştri instructori)  
 

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             (45 de puncte) 
 
o Enumerarea modurilor de organizare a activității didactice (frontal, pe grupe, individual)        (3p) 
Pentru fiecare răspuns corect enumerat, se acordă câte 1p (3x1p=3p).  
 
o Prezentarea  activităților frontale                          (4p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
o Prezentarea  activităților pe grupe                         (6p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3p. 
 Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 

 
o Prezentarea  activităților individuale                         (6p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
o Prezentarea  formelor de organizare a activității didactice complementare lecției în funcție de 
locul de desfășurare a activității                                  (6p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Exemplificarea integrării a două modalități/forme de organizare a activității didactice în cadrul 
pregătirii practice la modulele de specialitate                            20p 
Pentru fiecare modalitate/formă de organizare a activității corect exemplificată, se acordă câte 10p 
(2x10p=20p).  
 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
1.                     (25 puncte) 
 
- Caracterizarea (definirea) metodei portofoliului          3p 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1p.  
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Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Prezentarea structurii unui portofoliu                              4p 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Prezentarea nivelurilor de analiză a portofoliului                            4p 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Prezentarea capacităților ce pot fi evidențiate prin portofoliu                          4p 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p. 
 Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Exemplificarea metodei pentru disciplina / modulul de specialitate.                        10p 
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 10p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
2.                                                      (20 puncte) 
- Elaborarea instrumentului de evaluare                (6p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Construirea baremului de evaluare şi de notare                (6p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3p. 
 Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Rezolvarea corectă şi completă                 (8p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 8p.  
Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4p. 
 Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
 


