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Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(60 de puncte)
A.
- câte 4 puncte pentru precizarea înţelesului fiecăruia dintre cele trei concepte date
3x4p=12 puncte
- prezentarea unei concepții privitoare la problematica libertății
6 puncte
- formularea unei obiecţii la adresa tezei date
6 puncte
- justificarea necesităţii existenţei legitimităţii constrângerilor
6 puncte
- explicarea raportului dintre libertatea individuală şi responsabilitate într-o societate
democratică
6 puncte
- coerenţa textului redactat
2 puncte
- încadrarea eseului în limita de spaţiu pecizată
2 puncte
B.
a) câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două drepturi la care face trimitere documentul
invocat
2x3p=6 puncte
b) - prezentarea raportului dintre drepturile fundamentale ale omului şi responsabilităţile
asociate
5 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată
2 puncte
c) - explicarea importanței garantării drepturilor omului într-o societate democratică
5 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată
2 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
- menționarea oricărei metode didactice utilizate în formarea competenţelor
2 puncte
- descrierea modului de formare a competenţelor prin metoda didactică menționată
4 puncte
- câte 1 punct pentru precizarea oricăror două caracteristici ale metodei menționate
2x1p=2 puncte
- justificarea modului în care metoda menționată poate favoriza formarea competenţelor din
secvența dată
4 puncte
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a sarcinilor de lucru specifice fiecărui item elaborat
3x2p=6 puncte
- câte 2 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea
fiecărui item
3x2p=6 puncte
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a baremului fiecărui item elaborat
3x2p=6 puncte
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