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Proba scris ă  
 Limba și literatura român ă, limba și literatura rromani matern ă și metodica pred ării limbii și 

literaturii materne rromani – institutori/înv ățători 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

 
• 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) 
 

1.  
− Dikhela pes sar si kerdi e butǎqi fìśa, te si labǎrde anθ-e laθe verver mangimata palal e 

andera/ koncinùturǎ dine anθ-o opralutno tabèlo.          10 pùnktur ǎ 
− Dikhela pes sar si prezentisarde e didaktikane materiàlurǎ/ butǎ labǎrde anθ-e rromane 

ćhibǎqe òre vaś e andera/ koncinùturǎ dine anθ-o opralutno tabèlo.           9 pùnktur ǎ 
− Dela pes po 2 pùnkturǎ vaś sarkon laćho xramosardo operacionàlo obijektìvo. 

                        3 X 2 p = 6 pùnktur ǎ 
 

2. Prezentarea demersului educaţional desfăşurat în vederea atingerii obiectivelor precizate 
în secvenţele date, având în vedere următoarele: 
Precizarea a două metode didactice – 2 puncte, justificarea alegerii acestora din 
perspectiva atingerii obiectivelor precizate – 3 puncte.       5 puncte  
Exemplificarea formării/ dezvoltării obiectivelor de referință date prin utilizarea metodelor 
didactice alese.                5 puncte  
Argumentarea unui punct de vedere cu privire la afirmaţia dată. Se punctează interpretarea 
corectă a noțiunilor din text, argumentarea pertinentă, cu referire la secvențele de 
programe școlare date, sau la alte conținuturi relevante din programa școlară, 
exemplificare relevantă,  aplicabilitate în practica didactică, corectitudinea științifică a 
informațiilor din specialitate și utilizarea corectă a limbajului de specialitate.         10 puncte  

 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
 

1. E pùnkturǎ avena dine vaś: 
- o korèkto projektisaripen e sarkone itemosqo              3x4p=12 pùnktur ǎ 
- o xramosaripen e aźukerde amboldimatenqo               3x2p=6 pùnktur ǎ 
- e informacienqo  зantrikano ćaćipen                3x2p=6 pùnktur ǎ 
- o ćaćo thaj o śukar xramosaripen                                                                           1 pùnkto  
 

1. a. Se punctează corectitudinea proiectării itemului - 3 puncte, elaborarea detaliată a 
răspunsului aşteptat – 5 puncte şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate – 2 
puncte.                                          10 puncte  
b. Prezentarea demersului de evaluare a obiectivelor de referință date, utilizând o metodă 
complementară/ alternativă de evaluare, la alegere, având în vedere: explicarea a două 
avantaje ale metodei alese – 2 puncte; prezentarea modalităţii de proiectare a demersului 
evaluativ prin metoda aleasă – 5 puncte; detalierea criteriilor de evaluare corespunzătoare 
modalităţii de proiectare prezentate – 3 puncte             10 puncte)  


