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Proba scrisă  

 Religie ortodoxă  
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
MODEL 

 
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracŃiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
SUBIECTUL I             (45 de puncte) 

- câte 1 punct pentru precizarea şi justificarea alegerii acestora din perspectiva formării/ 
dezvoltării competenŃelor date         5x1p=5 puncte 

- câte 2 puncte pentru exemplificarea formării/ dezvoltării competenŃelor date prin utilizarea 
metodelor didactice         5x2p= 10 puncte 

- câte 2 puncte pentru descrierea modului de utilizare a cinci mijloace de învăŃământ 
adecvate pentru formarea/ dezvoltarea competenŃelor date   5x2p= 10 puncte 

- câte 1 punct pentru evidenŃierea aspectelor prin care se aseamănă mijloacele de 
învăŃământ menŃionate din punct de vedere al eficienŃei acestora în formarea 
competenŃelor                       2x1p= 2 puncte 

- câte 1 punct pentru evidenŃierea aspectelor prin care se deosebesc mijloacele de 
învăŃământ menŃionate din punct de vedere al eficienŃei acestora în formarea 
competenŃelor                         2x1p=2 puncte 

- evidenŃierea importanŃei contextului intra şi interdisciplinar în predare]a-învăŃarea religie 
            3 puncte 
- câte 2 puncte pentru justificarea modului în care forma frontală, respectiv individuală de 

organizare a activităŃii didactice favorizează/dezvoltarea competenŃelor specifice precizate 
în secvenŃa dată             2x2p=4 puncte    

- explicarea importanŃei sugestiilor metodologice, prevăzute în programa şcolară, pentru 
demersul educaŃional la disciplina religie: explicaŃie coerentă şi pertinentă – 4p./ explicaŃie 
parŃial convingătoare – 2p.         4puncte 

- formularea unui punct de vedere referitor la afirmaŃia dată     2 puncte 
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 3p./ 

argumentare neconvingătoare, superficială – 1p.      3 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
a) 
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cei cinci itemi elaboraŃi 

 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 ştiinŃifică a informaŃiilor de specialitate utilizate în cazul 

fiecăruia dintre cei cinci itemi        5x2p=10 puncte 
b) 
- precizarea oricărei metode complementare de evaluare      3 puncte 
- câte 2 puncte pentru explicarea oricăror două avantaje ale metodei precizate    2x2p=4 puncte 
- prezentarea modalităŃii de proiectare a demersului evaluativ prin metoda aleasă: prezentare 
corectă şi completă – 4 p./ prezentare parŃial corectă – 1p.      4 puncte 
- detalierea criteriilor de evaluare corespunzătoare modalităŃii de proiectare prezentate: detalierea 
criteriilor de evaluare în concordanŃă cu secvenŃa dată – 4 p./ prezentare teoretică, incompletă sau 
inadecvată secvenŃei date – 1 p.         4 puncte   


