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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 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 de puncte) 
- precizarea oricărui act normativ prin care se reglementează funcţionarea CDI     4 puncte  
- câte 3 puncte pentru explicarea specificului gestionării CDI, cu referire la fiecare dintre cele trei 
elemente date               3x3p=9 puncte  
- prezentarea modului de organizare a fondului documentar: prezentare corectă şi completă – 5p./ 
prezentare incompletă sau cu erori minore – 3p.          5 puncte  
- realizarea analizei cerute: elaborarea analizei asupra temei date, în conformitate cu regulile de 
elaborare a unei analize SWOT – 4p./ realizarea inadecvată a analizei SWOT sau elaborarea unei 
analize SWOT corecte, dar neconcordantă temei date – 2p.       4 puncte  
- construirea proiectului de orar cerut: construirea adecvată a orarului, în concordanţă cu activităţile 
CDI – 5p./ construirea orarului într-un mod parţial adecvat activităţilor CDI– 3p.       5 puncte 
- valorificarea adecvată a enunțului dat            1 punct  
- coerenţa textului redactat               1 punct  
- încadrarea analizei în limita de spaţiu precizată            1 punct  
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A. - câte 1 punct pentru precizarea oricăror două funcţii ale comunicării în CDI        2x1p=2 puncte  
    - câte 3 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două funcţii precizate     2x3p=6 puncte  
B. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două categorii de utilizatori şi a oricăror două categorii 
de parteneri ai CDI                     (2x1p)+(2x1p)=4 puncte  
C. câte 5 puncte pentru explicarea particularităţilor comunicării profesionale cu utilizatorii și, 
respectiv, cu partenerii CDI: explicare adecvată – 5p./ explicare superficială, fără a surprinde decât 
parţial particularităţile cerute – 3p.          2x5p=10 puncte 
D. - formularea unui punct de vedere personal referitor la rolul profesorului documentarist în 
activitatea şcolară             3 puncte 
     - argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 5p./ argumentare 
neconvingătoare, superficială – 3p.           5 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: 

• învățare și predare           2 puncte  
• învățare și evaluare           2 puncte  
• predare și evaluare           2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  
 


