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Proba scris ă 
Limba şi literatura român ă, Elemente de pedagogie şcolar ă şi Elemente de didactic ă 
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
VARIANTA 3 

 
• Se puncteaz ă oricare alte formul ări/ modalit ăţi de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele precizate  explicit prin barem. Nu 

se acord ă frac ţiuni de punct. 
• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea punctajului 

total acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I             (45 de puncte)  
- câte 1 punct pentru precizarea oricăror două metode de instruire utilizate pentru secvenţa dată; 

2x1p=2 puncte  
- câte 4 puncte pentru descrierea modului de organizare a procesului instructiv-educativ pentru 

secvenţa dată, prin corelarea conţinut-obiectiv şi prin utilizarea fiecăreia dintre cele două metode 
didactice precizate;           2x4p=8 puncte  
Notă: În situaţia în care candidatul nu realizează o descriere convingătoare, adecvată fiecăreia 
dintre metodele precizate, ci doar o descriere la nivel teoretic, se acordă câte 2 puncte din cele 4 
posibile. 

- câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două forme de organizare a activităţii didactice; 
2x1p=2 puncte  

- câte 4 puncte pentru justificarea modului în care fiecare dintre cele două forme de organizare 
menţionate poate favoriza realizarea obiectivului de referinţă dat;     2x4p=8 puncte  

- câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două mijloace didactice, din punctul de vedere al 
eficienţei acestora în realizarea obiectivului de referinţă dat;      2x3p=6 puncte  

- explicarea relaţiei obiective – conţinuturi – instrument de evaluare, în cadrul demersului 
didactic;            6 puncte  

- formularea unui punct de vedere referitor la afirmaţia dată;     5 puncte  
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 6p; argumentare 

neconvingătoare, superficială – 2p;        6 puncte  
- coerenţa textului redactat;           1 punct  
- încadrarea în limita de spaţiu precizată.          1 punct  
 
 

SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte)  
- câte 3 puncte pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cei trei itemi de evaluare solicitaţi; 

3x3p=9 puncte 
- câte 3 puncte pentru elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat în cazul fiecăruia dintre cei trei 

itemi;             3x3p=9 puncte 
- câte 3 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate utilizate în cazul 

fiecăruia dintre cei trei itemi;          3x3p=9 puncte 
- câte 2 puncte pentru elaborarea fiecărui set de calificative, corespunzător fiecăruia dintre cei 

trei itemi proiectaţi;           3x2p=6 puncte 
- câte 4 puncte pentru detalierea fiecăruia dintre cele trei seturi de calificative prin descriptori de 

performanţă.          3x4p=12 puncte 


