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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
VARIANTA 2 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor, în limita punctajului 
maxim corespunz ător.  

• Nu se acord ă frac ţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru rezolv ări 
par țiale, în limitele punctajului indicat 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             (45 de puncte) 
- câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei metode didactice utilizate în formarea 

competenţelor                    6 puncte  
- câte 3 puncte pentru descrierea modului de formare a competenţelor prin fiecare dintre 

metodele didactice precizate                             6 puncte  
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate               6 puncte  
- câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei forme de organizare a activităţii didactice  

                     2 puncte  
- câte 3 puncte pentru justificarea fiecăruia dintre modurile în care formele de organizare 

menţionate poate favoriza formarea competenţelor precizate             6 puncte  
- câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două mijloace de învăţământ   

                     2 puncte  
- evidenţierea aspectelor prin care se deosebesc mijloacele de învăţământ menţionate din 

punct de vedere al eficienţei acestora în formarea competenţelor   3 puncte  
- evidenţierea importanţei mediului de instruire în procesul instructiv-educativ   4 puncte  
- formularea unui punct de vedere cu privire la afirmaţia conform căreia valorile şi atitudinile 

completează dimensiunea cognitivă a învăţării cu cea afectiv-atitudinală şi morală din 
perspectiva finalităţilor educaţiei        2 puncte  

- argumentarea punctului de vedere formulat       3 puncte  
- redactare (organizarea ideilor în scris – 2 puncte, utilizarea limbii literare – 1, respectarea 

normelor de exprimare, ortografie şi punctuaţie – 2 puncte)    5 puncte  
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 

a) – 30 de puncte 

- câte 3 puncte pentru proiectarea corectă a sarcinilor de lucru specifice fiecărui item 
elaborat                      9 puncte 

- câte 3 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în 
elaborarea fiecărui item                    9 puncte 

- câte 3 puncte pentru proiectarea corectă a baremului fiecărui item elaborat  
                        9 puncte 

- redactare (organizarea ideilor în scris – 1 punct, utilizarea limbii literare – 1punct, 
respectarea normelor de exprimare, ortografie şi punctuaţie – 1punct)   3 puncte  

b) – 15 puncte 

- numirea metodei complementare/ alternative de evaluare alese   3 puncte 
- proiectarea corectă a modului de evaluare în funcţie de metoda aleasă  5 puncte 
- descrierea specificului metodei utilizate      4 puncte 
- redactare (organizarea ideilor în scris – 1 punct, utilizarea limbii literare – 1punct, 

respectarea normelor de exprimare, ortografie şi punctuaţie – 1punct)  3 puncte  
 


