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Probă scris ă 
Terapie educa țional ă complex ă și integrat ă 

 
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) 

A. câte 2 puncte pentru precizarea semnificației fiecăruia dintre cele patru concepte date 
              4x2p=8 puncte 
B. - câte 1 punct pentru precizarea oricăror trei elemente componente ale procesului de 
învăţământ            3x1p=3 puncte  
- câte 3 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre cele trei elemente precizate  3x3p=9 puncte  
- explicarea modului în care elementele componente ale procesului de învăţământ 
interacționează și condiționează derularea optimă a activității instructiv-educative la elevii cu 
CES            3 puncte  

C. - câte 1 punct pentru precizarea oricăror trei dintre principiile procesului de învăţământ 
                3x1p=3 puncte  
- câte 3 puncte pentru exemplificarea aplicării fiecăruia dintre cele trei principii precizate în 
activităţile instructiv-educative, de recuperare și integrare a elevilor cu CES     3x3p=9 puncte  
D. evaluarea textului argumentativ: 
- demonstrarea abilităţilor de argumentare        5 puncte  

• Se acordă 5 puncte pentru relaţie adecvată şi nuanţată idee-argument, utilizare de 
argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante, valorificând 
cunoştinţele de specialitate, într-un limbaj specific. 

• Se acordă 3 puncte pentru relaţie parţial adecvată idee-argument, utilizare de 
argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante, utilizare 
ezitantă a cunoştinţelor de specialitate, dar utilizând corect limbajul specific. 

• Se acordă 2 puncte pentru inconsistenţa relaţiei idee-argument, idei nerelevante, 
schematism, utilizarea ezitantă a limbajului specific. 

- calitatea organizării ideilor         3 puncte 
• Se acordă 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, în care construcţia paragrafelor 

subliniază ideile în succesiune logică. 
• Se acordă 2 puncte pentru text parţial organizat, în care construcţia paragrafelor nu 

subliniază ideile în succesiune logică. 
• Se acordă 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea unei structuri clare sau 

pentru o prezentare superficială. 
- încadrarea textului în limita de spaţiu precizată      2 puncte 

 
 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 

- câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două metode didactice specifice    2x2p=4 puncte  
- câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăreia dintre cele două metode precizate 

   2x2p=4 puncte  
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- câte 5 puncte pentru exemplificarea utilizării fiecăreia dintre cele două metode precizate în 
activitățile de terapie educațională complexă și integrată destinate elevilor cu CES: 
exemplificare sugestivă, care ilustrează în mod nuanțat utilizarea metodei în activitățile cerute 
– 5p./ prezentare adecvată, la nivel teoretic, fără exemplificare – 3p.   2x5p=10 puncte  
- câte 2 puncte pentru precizarea oricăror trei dintre caracteristicile metodelor didactice, cu 
aplicabilitate la elevii cu CES          3x2p=6 puncte  
- câte 2 puncte pentru analizarea fiecăreia dintre cele trei caracteristici precizate 
              3x2p=6 puncte  
- explicarea specificului metodelor didactice din perspectiva utilizării acestora în activitățile de 
terapie educațională complexă și integrată destinate elevilor cu CES: explicare adecvată şi 
convingătoare – 6p./ explicare superficială, neconvingătoare – 1p.    6 puncte  
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate      2 puncte  
- încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată        1 punct 
- calitatea organizării ideilor         3 puncte 

• Se acordă 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, în care construcţia paragrafelor 
subliniază ideile în succesiune logică. 

• Se acordă 2 puncte pentru text parţial organizat, în care construcţia paragrafelor nu 
subliniază ideile în succesiune logică. 

• Se acordă 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea unei structuri clare sau 
pentru o prezentare superficială. 

- demonstrarea abilităţilor de analiză şi de argumentare      3 puncte  
• Se acordă 3 puncte pentru relaţie adecvată şi nuanţată idee-argument, utilizare de 

argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante, valorificând 
cunoştinţele de specialitate. 

• Se acordă 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată idee-argument, utilizare de 
argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante, utilizare 
ezitantă a cunoştinţelor de specialitate. 

• Se acordă 1 punct pentru inconsistenţa relaţiei idee-argument, idei nerelevante, schematism. 


