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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

VARIANTA 2 
 

• 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 prev ăzute explicit în 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 la 10 a 

punctajului total ob ținut pentru lucrare. 
SUBIECTUL I             (45 de puncte) 
A. 6 puncte  distribuite astfel: 

- câte 1 punct  pentru menționarea oricăror două principii care au generat elaborarea 
programelor de chimie       1px2=2 puncte 

- câte 1 punct  pentru precizarea oricăror două modalităţi de personalizare a proiectării 
didactice la disciplina chimie       1px2=2 puncte 

- 2 puncte pentru argumentarea pertinentă a punctului de vedere 
B. a. 21 de puncte  pentru prezentarea activităţilor de învăţare, distribuite astfel: 

- câte 1 punct  pentru menționarea oricăror două activităţi de învăţare pentru 
formarea/dezvoltarea competenţelor specifice date    1px2=2 puncte 

- câte 6 puncte pentru exemplificarea formării/dezvoltării competenţelor specifice date prin 
activităţile de învăţare menţionate       6px2=12 puncte  

- câte 1 punct pentru menţionarea oricărui mijloc de învăţământ utilizat în cadrul fiecărei 
activităţi de învăţare        1px2=2 puncte 

- câte 2 puncte pentru descrierea mijlocului de învăţământ utilizat în cadrul fiecărei activităţi 
de învăţare         2px2=4 puncte 

- 1 punct pentru corectitudinea informaţiei științifice utilizate în exemplificare și în proiectare 
     b. 18 puncte  pentru proiectarea didactică a unei secvențe pentru un opțional de extindere la 
clasa a X-a, distribuite astfel: 

- câte 2 puncte  pentru menționarea oricăror două motive din cadrul Argumentului  
          2px2=4 puncte 

- câte 3 puncte  pentru elaborarea oricăror două competențe specifice noi, după modelul 
celor din secvența dată și corelate cu acestea    3px2=6 puncte 

- câte 1 punct  pentru menţionarea oricăror două conţinuturi prin care să fie formate 
competenţele specifice noi       1px2=2 puncte 

- câte 1 punct  pentru corectitudinea științifică a fiecărui conţinut nou menţionat  
          1px2=2 puncte 

- câte 2 puncte  pentru precizarea oricăror două recomandări specifice Sugestiilor metodologice 
          2px2=4 puncte 
 

SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
A. 12 puncte  distribuite astfel: 

- câte 1 punct  pentru menţionarea oricăror două funcţii fundamentale ale evaluării  
          1px2=2 puncte  

- câte 2 puncte  pentru descrierea fiecărei funcţii fundamentale menţionate   
          2px2=4 puncte  

- 6 puncte  pentru prezentarea succintă a specificului evaluării continue/formative 
 

B. 33 de puncte  pentru proiectarea corectă a itemului tip întrebare structurată, distribuite astfel: 
- 3 puncte  pentru corelarea materialului/stimulului propus cu conţinuturile din secvenţa dată 
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- câte 4 puncte  pentru evaluarea fiecăreia dintre competenţele specifice precizate în 
secvenţa dată prin subîntrebări corelate temei/conţinuturilor corespunzătoare  
          4px3=12 puncte  

- 4 puncte  pentru concordanţa subîntrebărilor cu materialul/stimulul propus 
- 4 puncte  pentru creşterea treptată a gradului de dificultate a subîntrebărilor 
- 4 puncte  pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizate pentru 

materialul/stimulul propus și pentru subîntrebări 
- 4 puncte  pentru elaborarea detaliată a răspunsului așteptat pentru fiecare subîntrebare 
- 2 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizate pentru 

elaborarea răspunsurilor așteptate 
 


