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20 aprilie 2017 

 
Probă scris ă 

 
RELIGIE ORTODOXĂ 

Profesori 
 

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 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 (60 de puncte) 
 
I.A. TOTAL 30 PUNCTE – Nădejdea - virtute teologic ă  
1. 5 puncte pentru definirea virtuţii teologice nădejdea; 
2. 8 puncte pentru descrierea nădejdii ca virtute teologică; 

• 4 puncte  pentru descrierea parţială a nădejdii ca virtute teologică; 
3. 10 puncte pentru argumentarea fiecăruia dintre elementele: necesitatea şi însuşirile nădejdii 
creştine, câte 5 puncte pentru fiecare element (5px2=10p);  
4. 7 puncte pentru prezentarea păcatelor împotriva nădejdii faţă de Dumnezeu; 

• 4 puncte  pentru precizarea parţială a păcatelor împotriva nădejdii faţă de Dumnezeu. 
 
  
I.B. TOTAL 30 PUNCTE - Întemeierea Mitropoliei din Moldova 
a) 7 puncte pentru prezentarea vieţii bisericeşti în noul stat Moldova; 

• 4 puncte  pentru prezentarea parţială a vieţii bisericeşti în noul stat Moldova; 
b) 6 puncte pentru prezentarea întemeierii Mitropoliei Moldovei; 

• 3 puncte  pentru prezentarea partială a întemeierii Mitropoliei Moldovei; 
c) 6 puncte pentru prezentarea conflictului cu Patriarhia Ecumenică; 

• 3 puncte  pentru prezentarea parţială a conflictului cu Patriarhia Ecumenică; 
d) 6 puncte pentru prezentarea recunoaşterii mitropolitului Iosif; 

• 3 puncte  pentru prezentarea parţială a recunoaşterii mitropolitului Iosif. 
Redactare - 5 puncte: 

2 puncte pentru structurarea prezentării (introducere, cuprins, concluzie); 
2 puncte  pentru utilizarea limbajului teologic;  
1 punct  pentru construirea unui discurs coerent într-o succesiune logică.  

  
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
II.A. TOTAL - 12 puncte 
a) 

• 3 puncte pentru indicarea oricărei metode de comunicare, care poate fi aplicată în 
formarea/dezvoltarea competenţei specifice date; 

• 6 puncte pentru menționarea a două caracteristici ale acestei metode, câte 3 puncte 
pentru fiecare caracteristic ă (3px2=6p); 
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b) 3 puncte pentru precizarea unui mijloc de învățământ specific disciplinei religie, adecvat 
metodei didactice prezentate. 
 
II.B. TOTAL - 6 puncte 
6 puncte pentru menționarea a doi dintre paşii care trebuie urmaţi în realizarea proiectului ca 
metodă complementară de evaluare, câte 3 puncte pentru fiecare pas (3px2=6p).  
 
II.C. TOTAL - 12 puncte 
• 4 puncte pentru elaborarea corectă a doi itemi, diferiti, unul de tip pereche şi unul cu alegere 

multiplă, câte 2 puncte pentru fiecare item (2px2=4p);  
• 4 puncte pentru corectitudinea informației teologice utilizate în elaborarea itemilor şi a 

răspunsului, câte 2 puncte pentru fiecare item  (2px2=4p);  
• 2 puncte pentru utilizarea limbajului de specialitate adecvat; 
• 2 puncte  pentru structurarea prezentării. 
 
 
 


