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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
VARIANTA 2 

 
• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin 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) 

- evidenţierea importanţei principiului didactic hristologic pentru predarea religiei: prezentare 
corectă din punct de vedere pedagogic, în concordanţă cu specificul procesului educaţional 
la diciplina religie – 5 p. / prezentare parţial adecvată – 2 p.     5 puncte  

- câte 2 puncte  pentru precizarea oricăror două metode didactice     2x2p=4 puncte  
- câte 3 puncte  pentru justificarea alegerii fiecăreia dintre cele două metode didactice 

precizate, din perspectiva formării/ dezvoltării competenţelor date     2x3p=6 puncte  
- câte 5 puncte  pentru exemplificarea formării/ dezvoltării competenţelor date prin utilizarea 

fiecăreia dintre cele două metode didactice precizate: exemplificare adecvată, nuanţată şi 
sugestivă – 5 p./ explicarea la nivel teoretic a formării/ dezvoltării competenţelor prin 
utilizarea metodei didactice – 2 p. / exemplificare inadecvată – 1 p. 

2x5p=10 puncte  
- evidenţierea importanţei contextului intradisciplinar în predarea-învăţarea religiei: 

prezentare corectă în concordanţă cu specificul procesului educaţional la diciplina religie – 
4 p. / prezentare parţial adecvată – 2 p.                   4 puncte  

- evidenţierea importanţei contextului interdisciplinar în predarea-învăţarea religiei: 
prezentare corectă în concordanţă cu specificul procesului educaţional la diciplina religie – 
4 p. / prezentare parţial adecvată – 2 p.         4 puncte  

- câte 2 puncte  pentru menţionarea fiecărei forme de organizare extraşcolară a activităţii 
didactice             2x2p=4 puncte  

- câte 4 puncte  pentru justificarea fiecăruia dintre modurile în care formele de organizare 
extraşcolară a educaţiei religioase menţionate pot favoriza formarea competenţelor 
precizate                2x4p=8 puncte  

 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
a) 
- câte 2 puncte  pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cei cinci itemi elaboraţi 

 5x2p=10 puncte 
- câte 2 puncte  pentru corectitudinea elaborării baremului de evaluare şi de notare a acestora în 

cazul fiecăruia dintre cei cinci itemi       5x2p=10 puncte 
- câte 2 puncte  pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate utilizate în cazul 

fiecăruia dintre cei cinci itemi        5x2p=10 puncte 
b) - descrierea portofoliului ca metodă alternativă de evaluare: descriere corectă şi completă – 5 p. 
/ descriere parţial corectă – 2 p.        5 puncte 
    - menţionarea a patru elemente care pot forma portofoliul unui elev de gimnaziu sau a unui elev 
de liceu, la alegere, la disciplina Religie - Cultul Penticostal: câte 1 punct  pentru fiecare element 

4x1p=4 puncte  
    - trei recomandări pentru evaluarea portofoliului: câte 2 puncte  pentru fiecare recomandare 

  3x2p=6 puncte 


