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Proba scris ă  
 Istorie  

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

VARIANTA 3 
 

• 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 menţionarea oricăror trei metode de predare-învăţare a istoriei 
          1px3=3 puncte  

- câte 2 puncte  pentru argumentarea pertinentă a opţiunii pentru fiecare dintre cele trei 
metode din perspectiva formării/dezvoltării competenţelor specifice date 2px3=6 puncte  

- câte 1 punct  pentru precizarea oricăror trei resurse materiale/mijloace de învăţământ 
          1px3=3 puncte  

- câte 2 puncte  pentru justificarea utilităţii fiecăreia dintre cele trei resurse materiale/mijloace 
de învăţământ pentru formarea/dezvoltarea competenţelor specifice date 2px3=6 puncte  

- câte 6 puncte  pentru exemplificarea formării/dezvoltării fiecărei competenţe specifice prin 
utilizarea câte uneia dintre metodele de predare-învăţare pentru care s-a optat (cele 6 puncte 
se distribuie astfel: corelarea competenţă - metodă de predare-învăţare - conţinut - 1p; 
descrierea utilizării fiecărei metode în vederea formării/dezvoltării competenţei specifice – 2p; 
corectitudinea informaţiei istorice utilizate - 3p)     6px3=18 puncte  

- câte 1 punct  pentru menţionarea oricărei caracteristici a relaţiei profesor-elev în contextul 
activităţii didactice specifice fiecăreia dintre metodele de predare-învăţare pentru care s-a 
optat          1px3=3 puncte  

- 2 puncte  pentru menţionarea opiniei personale referitoare la rolul Valorilor şi atitudinilor în 
cadrul secvenţei date 

- 2 puncte  pentru argumentarea pertinentă a opiniei menţionate 
- 2 puncte  pentru utilizarea adecvată a limbajului de specialitate  

 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte)  

- câte 2 puncte pentru elaborarea fiecărui item (corect proiectat, cu răspuns aşteptat detaliat 
şi adecvat competenţei evaluate)      2px5=10 puncte  

- câte 2 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei istorice utilizate pentru 
elaborarea fiecărui răspuns aşteptat                 2px5=10 puncte  

- câte 1 punct  pentru menţionarea oricăror două avantaje pentru fiecare dintre cele cinci 
tipuri de itemi                  1px10=10 puncte 

- câte 1 punct  pentru menţionarea oricărei limite pentru fiecare dintre cele cinci tipuri de 
itemi          1px5=5 puncte  

- 1 punct  pentru precizarea oricărei metode complementare de evaluare 
- câte 1 punct  pentru precizarea oricăror două avantaje ale evaluării competenţelor date 

prin metoda complementară pentru care s-a optat    1px2=2 puncte  
- câte 1 punct  pentru menţionarea oricăror două etape ale proiectării metodei 

complementare de evaluare pentru care s-a optat    1px2=2 puncte  
- câte 2 puncte  pentru prezentarea fiecăreia dintre etapele menţionate 2px2=4 puncte  
- 1 punct  pentru utilizarea adecvată a limbajului de specialitate  

 


