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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

21 iulie 2014 
Probă scris ă 

 
Limba și literatura român ă, limba și literatura ucrainean ă matern ă și metodica pred ării 

activit ăților instructiv-educative în gr ădini ța de copii 
Educatori 

 
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) 
A.  
- розробка моделі одного дидактичного проекту з даної теми (на вибір).;   15 балів 
- опис того, як досягти мету з використанням oдного метода, засоба, прийома,  інтерактивної 
технології викладання, а також аргументація його вибору.    10 балів 
  
B. 
- descrierea modului de realizare a obiectivelor de referință precizate, prin utilizarea unei strategii 
didactice, justificând totodată şi alegerea acesteia;                  10 puncte 
Notă: În situația în care candidatul nu realizează o descriere convingătoare, adecvată strategiei 
precizate, ci doar o descriere la nivel teoretic, se acordă 8 puncte din cele 10 posibile. 
- argumentarea unui punct de vedere cu privire la afirmaţia conform căreia „Mediul educaţional 
trebuie să permită dezvoltarea liberă a copilului şi să pună în evidenţă dimensiunea interculturală 
şi pe cea a incluziunii sociale.”                                           10 puncte  
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 10p./ argumentare 
neconvingătoare, superficială – 5p. 
 
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) 
A. 
- Розробка моделі тестування для перевірки досягнення названого об»єктива з Навчальної 
програми для дошкільнят (на вибір).        25 балів 
Примітка: Оцінюється максимально: 
- правильна розробка моделі тестування           10 балів 
- розробка докладних очікуваних відповідей             5 балів  
- наукова достовірність інформації                      10 балів 
 
B. Elaborarea a doi itemi diferiți, prin care să evaluaţi realizarea obiectivului de referință din 
secvenţa dată.                     20 puncte  
- Se punctează corectitudinea proiectării itemului - 5 puncte, elaborarea detaliată a răspunsului 
aşteptat – 2 puncte şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate – 3 puncte/ pentru 
fiecare item în parte. 
 


