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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 

Limba şi literatura rromani matern ă, Limba şi literatura român ă şi universal ă pentru copii, 
Metodica pred ării acestora, Pedagogie pre şcolar ă și elemente de psihologie a educa ției 

(Educatoare/Institutori/Profesori pentru înv ăţământul pre şcolar 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
Varianta 2 

 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor, în limita punctajului 
maxim corespunj ător. 

• Nu se acord ă frac ţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermedi are pentru rezolv ări 
par ţiale, în limitele punctajului indicat de barem. 

• Se acord ă 10 puncte din oficiu. Nota final ă se calculeaz ă prin împ ărţirea la 10 a 
punctajului total ob ţinut pentru lucrare. 

 
SUBIECTUL I             (30 de puncte) 
A. 15 puncte 

 
1. Dikhela pes te/ kana e siklǎrne prinзaren anθar savo literaturikano ćhand/ fălo si kadava 

tèksto.                    3 pùnktur ă 
2. Dela pes po jekh pùnkto vaś svàko arakhlo зuvlikano substantìvo.          3 pùnktur ă 
3. Dikhela pes sar si nakhavdi i dini sintàgma anθar e kèzură nominatìvo, akuzatìvo, 

genitìvo, datìvo, lokatìvo, ablatìvo, sociativ-intrumentàlo vi vokatìvo, ka-o jekhipen, dikhindoj kana 
si kerde vaj na gramatikane dośa.                6 pùnktur ă 

4. Dikhela pes te/ kana i dini kernavni si miśto nakhavdi ka-o nakhlo vaxt e indikativone 
modosqo.                   3 pùnktur ă 
 

B. 15 puncte  
1. Prezentare adecvată și nuanțată – 6p./prezentare superficială, ezitantă – 2p.   6 puncte  
2. Câte 1 punct pentru precizarea corectă a valorii morfologice pentru fiecare cuvânt. 

6x1p=6 puncte 
3. Câte 1 punct pentru fiecare sinonim corect.        3x1p=3 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea            (30 de puncte) 
A. 15 puncte 
Dikhela pes sar si prezentisarde e didaktikane metòde save si labǎrde anθ-i barǒrri/ xurdelin. 

15 pùnktur ă 
B. 15 puncte 
1. Câte 2 puncte scrierea corectă a fiecărei condiții.      5x2p=10 puncte  
2. Câte 1 punct pentru numirea corectă a fiecăreia dintre cele cinci etape ale jocului didactic. 

5x1p=5 puncte  
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. Con ţinut – 10 puncte  
- prezentarea conceptului de proiectare pedagogică, din perspectiva funcțiilor pe care aceasta le 
are în organizarea activităţilor formativ-educative din grădiniţă     5 puncte 
- exprimarea unui punct de vedere propriu, argumentat, cu privire la importanţa proiectării 
pedagogice a activităţilor formativ-educative din grădiniţă     5 puncte  

Redactare – 5 puncte 
- organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente – 
introducere-cuprins-încheiere; construcţia paragrafelor subliniază ideile; succesiune logică a 
ideilor)             2 puncte  
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- abilităţi de analiză şi de argumentare (succesiune logică a ideilor şi susţinere a acestora prin 
argumente prezentate într-un mod persuasiv; abilitate de interpretare critică)    2 puncte  
- încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată         1 punct  
 
2. Con ţinut – 10 puncte  
- definirea conceptului de educație                   5 puncte  
- prezentarea importanței educației, ca factor determinant al dezvoltării psihoindividuale a copilului 
în grădiniță            5 puncte  
 

Redactare – 5 puncte 
- organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente – 
introducere-cuprins-încheiere; construcţia paragrafelor subliniază ideile; succesiune logică a 
ideilor)             2 puncte  
- abilităţi de analiză şi de argumentare (succesiune logică a ideilor şi susţinere a acestora prin 
argumente prezentate într-un mod persuasiv; abilitate de interpretare critică)    2 puncte  
- încadrarea în limita maximă de spaţiu indicată         1 punct  


