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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
• 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 punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 

SUBIECTUL I            (45 de puncte) 
 

- câte 1 punct pentru menționarea fiecărei metode didactice centrate pe elev  
             2x1p=2 puncte  

- câte 3 puncte pentru descrierea modului de formare a competenţelor specifice prin fiecare 
dintre metodele didactice menționate         2x3p=6 puncte  

- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate      6 puncte  
- câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre avantajele utilizării metodelor didactice 

menționate            4x2p=8 puncte  
- câte 3 puncte pentru exemplificarea modului în care pot fi promovate oricare dintre valorile 

și atitudinile din secvența dată prin utilizarea uneia dintre metodele menționate  
             2x3p=6 puncte  

- câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două mijloace de învăţământ    2x1p=2 puncte  
- evidenţierea aspectelor prin care se aseamănă mijloacele de învăţământ menţionate din 

punct de vedere al eficienţei acestora în formarea competenţelor specifice  4 puncte  
- evidenţierea aspectelor prin care se deosebesc mijloacele de învăţământ menţionate din 

punct de vedere al eficienţei acestora în formarea competenţelor specifice  4 puncte  
- explicarea relaţiei competențe generale - competenţe specifice - conţinuturi, în cadrul 

demersului didactic          4 puncte  
- evidențierea importanței utilizării tehnologiei informației și comunicării în construirea unui 

mediu activ de instruire          3 puncte  
 

 

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)  
A.  
Proiectarea corectă a itemului de tip întrebare structurată: 
- materialul/stimulul utilizat este corelat temei/conţinuturilor din secvența dată  5 puncte  
- succesiunea subîntrebărilor asigură creşterea treptată a gradului de dificultate  5 puncte  
- subîntrebările sunt în concordanţă cu materialul/stimulul utilizat    5 puncte  
- câte 3 puncte pentru evaluarea fiecăreia dintre competenţele specifice precizate în 

secvenţa dată prin subîntrebări corelate temei/conţinuturilor corespunzătoare  
            3x3p= 9 puncte  

- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate      6 puncte  
- corectitudinea modului de elaborare a baremului de evaluare și de notare   5 puncte  
B. 
1. câte 3 puncte pentru descrierea fiecăreia dintre funcțiile evaluării     2x3p=6 puncte  
2. prezentarea succintă a specificului evaluării continue/formative    4 puncte  
 


