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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 
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a 
punctajului total obţinut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
 
a. (10 p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 10 p.; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 5 p.; pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte. 
b. (10 p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 10 p.; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 5 p.; pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte. 
c. ( 10 p) 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 10 p.; pentru răspuns parţial corect sau incomplet se 
acordă 5 p.; pentru răspuns greșit sau lipsa acestuia 0 puncte. 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
 
1. (15 p) 
a. (6 p) 
Punctajul va fi repartizat astfel: 
- 1 punct pentru menţionarea etapelor metodei  
- câte 1 punct pentru fiecare capacitate a elevului care va fi evaluată   (5x1p=5 puncte) 
b. (9 p) 
Punctajul va fi repartizat astfel: 
- 3 puncte pentru respectarea etapelor organizării învăţării prin metoda proiectului 
- 3 puncte pentru corelarea elementelor menţionate 
- 3 puncte pentru prezentarea scenariului didactic 
2. (15 p) 
Punctajul va fi repartizat astfel: 
- câte 1 punct pentru menţionarea fiecăruia dintre cele 3 elemente indicate în concordanţă 
cu testul proiectat          (3x1p=3 puncte) 
- câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele trei tipuri de itemi ceruţi    (3x3p=9 puncte) 
- 3 puncte pentru baremul de evaluare și de notare 
 
SUBIECTUL al III-lea           (30 de puncte) 
- conceptul de finalitate educațională        5 puncte (răspuns parţial 3 p) 
- clasificarea            5 puncte (răspuns parţial 3 p) 
- ideal            5 puncte (răspuns parţial 3 p) 
- scop            5 puncte (răspuns parţial 3 p) 
- obiective/proceduri de operaţionalizare     10 puncte (răspuns parţial 5 p) 
 


