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Varianta 3
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita
punctajului maxim corespunzător.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(45 de puncte)

1.
Pentru fiecare dintre cele două competenţe specifice conţinute de secvenţa de programă şcolară
aleasă, se respectă cerinţele:
a) explicarea relaţiei dintre competenţa specifică şi conţinuturile respective;
2 x 1p. = 2 puncte
b) două exemple de activităţi de învăţare adecvate conţinuturilor din programa şcolară;
2(2 x 2p.) = 8 puncte
c) un exemplu de mijloc de învăţământ care poate fi valorificat pentru formarea/dezvoltarea
competenţei specifice;
2 x 1p. = 2 puncte
pentru mijlocul de învăţământ, precizarea:
- secvenţei didactice în care este utilizat;
2 x 1p. = 2 puncte
- unei modalităţi de integrare în secvenţa didactică respectivă;
2 x 2p. = 4 puncte
- timpului alocat pentru utilizarea eficientă a acestuia;
2 x 1p. = 2 puncte
d) o formă de organizare a activităţii didactice;
2 x 1p. = 2 puncte
- argumentarea folosirii acesteia în situaţia respectivă;
2 x 3p.= 6 puncte
e) un exemplu de metodă didactică utilizată;
2 x 1p. = 2 puncte
- exemplificarea modului în care metoda didactică utilizată poate contribui la formarea/dezvoltarea
competenţei specifice din secvenţa de programă şcolară aleasă.
2 x 3p.= 6 puncte
2.
- propunerea a trei conţinuturi noi, care sunt în concordanţă cu secvenţa de programă şcolară
aleasă;
3 x 1p.= 3 puncte
- justificarea opţiunii pentru două dintre conţinuturile propuse, prin raportarea lor la competenţele
specifice din secvenţa de programă şcolară aleasă.
2 x 3p.= 6 puncte
SUBIECTUL al II-lea

(45 de puncte)

- precizarea importanţei folosirii de către profesor, în demersul evaluativ, a ambelor tipuri de
instrumente de evaluare: instrumentele clasice/tradiţionale şi instrumentele
moderne/complementare;
3 puncte
- prezentarea unui instrument modern/complementar de evaluare:
- denumire;
1 punct
- două avantaje ale utilizării în evaluarea randamentului şcolar;
2 x 2p. = 4 puncte
- o etapă a proiectării;
2 puncte
- menţionarea a două avantaje ale utilizării probelor practice în evaluarea performanţelor elevilor;
2 x 2p. = 4 puncte
3 x 1p. = 3 puncte
- enumerarea a trei reguli de proiectare a itemilor cu alegere multiplă;
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- elaborarea a cinci tipuri diferite de itemi, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, având în vedere
condiţiile de elaborare a itemilor şi domeniul lor de utilizare, nivelurile cognitive de măsurat:
- elaborarea unui item de completare şi răspunsul aşteptat;
3p.+1p.= 4 puncte
- elaborarea unui item cu alegere duală şi răspunsul aşteptat;
3p.+1p.= 4 puncte
- elaborarea unui item de tip întrebare structurată şi a schemei de corectare corespunzătoare;
3p.+2p.= 5 puncte
- elaborarea unui item de tip rezolvare de probleme şi a schemei de corectare corespunzătoare;
3p.+2p.= 5 puncte
- elaborarea unui item de tip eseu structurat şi a schemei de corectare corespunzătoare;
3p.+2p.= 5 puncte
- corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea celor cinci itemi.
5 x 1p. = 5 puncte
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