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Probă scris ă 
Alimenta ţie public ă (maiştri instructori) 

 
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 prin 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 (45 de puncte) 
a. Definirea metodei didactice.            8 puncte 
Pentru răspuns corect și complet, se acordă 8 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 4 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
b. Clasificarea metodelor didactice în funcţie de scopul didactic urmărit.                            6 puncte 
Pentru răspuns corect și complet, se acordă 6 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
c. Descrierea metodei exerciţiului.          10 puncte  
Pentru răspuns corect și complet, se acordă 10 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 5 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
   
d. Menţionarea a 4 avantaje şi a 3 dezavantaje ale Jocului de rol, metodă activă de predare-
învăţare.         21 puncte 

- 4 avantaje ale Jocului de rol                  (12p) 
Pentru fiecare dintre cele 4 avantaje corect menţionate, se acordă câte 3 p (4x3p=12p).  
Pentru fiecare răspuns parțial corect sau incomplet se acordă câte 2 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 

- 3 dezavantaje ale Jocului de rol        (9p) 
Pentru fiecare dintre cele 3 dezavantaje corect menţionate, se acordă câte 3 p (3x3p=9p).  
Pentru fiecare răspuns parțial corect sau incomplet se acordă câte 2 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
  
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
1. (20 p) 
a.  Caracterizarea mijloacelor de învăţământ şi a importanţei acestora    4 puncte 
Pentru răspuns complet și corect se acordă 4 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 2 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
b. Clasificarea mijloacelor de învăţământ 

• Prezentarea celor 2 categorii de mijloace de învăţământ    4 puncte 
Pentru fiecare categorie corect menţionată se acordă câte 2 p.(2x2p=4p) 
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 1 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
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• Precizarea a câte 3 exemple de tipuri de mijloace de învăţământ pentru fiecare categorie
  

6 puncte 
Pentru fiecare exemplu corect precizat şi încadrat în categoria corespunzătoare se acordă câte 1p. 
(6x1p=6p) 
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia  0 p. 
 
c.  Exemplificarea utilizării adecvate a mijloacelor tehnice într-o activitate practică.      6 puncte 
Pentru răspuns complet și corect se acordă 6 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
2. (25 p) 
- Identificarea corectă a temei lecţiei raportată la conţinutul precizat       2 puncte 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 2 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 1 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Stabilirea obiectivelor lecţiei (adaptaterea la tema stabilită, operaţionalitatea, număr adecvat de 
obiective etc)                6 puncte 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Precizarea resurselor implicate în derularea activităţii didactice        5 puncte 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 5 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Alegerea strategiei didactice adecvate lecţiei propuse         6 puncte 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 
- Includerea şi proiectarea componentei de evaluare a activităţii elevilor pentru tema aleasă 
(metode şi instrumente de evaluare)            6 puncte 
Pentru răspuns corect și complet se acordă 6 p.  
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 3 p.  
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p. 
 


