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Construc ții (mai ștri instructori) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
VARIANTA 3 

 
• 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. 
• 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 fiecărei activități de învățare pentru formarea/dezvoltarea 
deprinderilor date                                                                                                       2x2p=4 puncte  
    câte 3 puncte pentru descrierea modului de organizare pentru fiecare dintre cele două activități 
de învățare precizate                                                                                                  2x3p=6 puncte  
b. câte 2 puncte pentru menționarea unei metode didactice pentru fiecare dintre cele două activități 
de învățare precizate                                                                                                  2x2p=4 puncte  
c. câte 2 puncte pentru justificarea alegerii fiecăreia dintre cele două metode didactice  menționate 

                                                                                                             2x2p=4 puncte 
d. câte 3 puncte pentru exemplificarea utilizării fiecăreia dintre cele două metode didactice 
menționate pentru formarea/dezvoltarea deprinderilor din secvența dată                 2x3p=6 puncte 
    5 puncte pentru respectarea corectitudinii ştiinţifice a informaţiei de specialitate             5 puncte 
e. câte 4 puncte pentru descrierea modului de integrare a fiecărui mijloc de învățământ în procesul 
de predare-învățare-evaluare                                                                                     2x4p=8 puncte 
f. pentru evidenţierea importanţei utilizării calculatorului în construirea unor medii active de instruire 
                                                                                                                                              4 puncte 
g. pentru argumentarea unui punct de vedere formulat referitor la importanţa sugestiilor 
metodologice prevăzute în curriculumul şcolar.                                                            4 puncte 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
 
1.                                                                                                                                         30 puncte 
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cei cinci itemi de tipuri diferite 
                                                                                                                                 5x2p= 10 puncte 
- câte 2 puncte pentru elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat în cazul fiecăruia dintre cei cinci 
itemi                                                                                                                         5x2p= 10 puncte 
- câte 2 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate utilizate în cazul 
fiecăruia dintre cei cinci itemi                                                                                   5x2p= 10 puncte 
2.                                                                                                                                           5 puncte 
- câte un punct pentru numirea fiecărui tip de item elaborat                                       5x1p=5 puncte 
3.                                                                                                                                         10 puncte 
- câte un punct pentru precizarea unui avantaj al fiecarui item elaborat                     5x1p=5 puncte 
- câte un punct pentru precizarea unui dezavantaj al fiecarui item elaborat               5x1p=5 puncte 
 
 


