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

12 iulie 2017 
 

Probă scris ă 
 

RELIGIE REFORMATĂ 
Profesori  

 
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 în 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 (30 de puncte) 

1. TOTAL 14 PUNCTE - Minunea înmul ţirii pâinilor  
a. 2 puncte  pentru descrierea locului şi circumstanţelor întâmplării, câte 1 punct  pentru fiecare 
componentă (1px2=2p);   
b. 4 puncte  pentru prezentarea dialogului dintre Isus şi ucenici;  
c. 2 puncte  pentru prezentarea poruncii date de Isus ucenicilor şi mulţimii; 
d. 2 puncte  pentru descrierea faptei lui Isus şi consecinţei acesteia, câte 1 punct  pentru fiecare 
componentă (1px2=2p);  
e. 4 puncte  pentru indicarea cantității de mîncare rămasă şi relatarea datelor despre participanţi, 
câte 1 punct  pentru fiecare componentă (2px2=4p).  
 
 
2. TOTAL 16 PUNCTE - Cele trei pilde ale lui Isus despre poc ăin ţă 
a. 3 puncte  pentru prezentarea pildei oii rătăcite; 
b. 3 puncte  pentru descrierea pildei drahmei pierdute;  
c. 4 puncte  pentru rezumarea pildei fiului risipitor;  
d. 6 puncte  pentru evidenţierea diferenţelor de învăţătură dintre cele trei pilde. 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
TOTAL 30 PUNCTE - Eseu cu tema: Isus-Mesia  în cartea lui Isaia  
a. 6 puncte  descrierea situației Israelului din timpul lui Isaia; 
b. 6 puncte  prezentarea profeției “Imanuel”; 
c. 6 puncte  prezentarea profeției despre domnia Mesiei; 
d. 6 puncte  prezentarea profeției despre Robul Domnului; 
e. 6 puncte  prezentarea profeției suferințelor Domnului. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
• 5 puncte pentru evidenţierea importanţei principiului didactic hristologic pentru predarea religiei 
în formarea/dezvoltarea unei competenţe specifice; 
• 4 puncte pentru proiectarea oricărei activități didactice pentru formarea/dezvoltarea competenței, 
distribuite astfel: 
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− 1 punct pentru menționarea conținutului/conținuturilor folosite și selectate din secvența 
dată; 
− 1 punct pentru precizarea metodei didactice; 
− 1 punct pentru precizarea modului de organizare a clasei; 
− 1 punct pentru precizarea mijlocului de învățământ specific religiei adecvat activității 
proiectate. 

• 6 puncte pentru menţionarea a două caracteristici ale metodei precizate mai sus, câte 3 puncte 
pentru fiecare caracteristică (3px2=6p);  
• 3 puncte pentru justificarea alegerii mijlocului de învățământ specific religiei;  
• 12 puncte pentru proiectarea celor doi itemi de tip diferit care evaluează competențele, 
distribuite astfel: 

− câte 1 punct pentru respectarea regulilor de proiectare ale fiecărui item (1px2=2p); 
− câte 1 punct pentru specificarea tipului de item (1px2=2p); 
− câte 2 puncte pentru adecvarea fiecărei sarcini de lucru/cerințe la competenţa specifică 
evaluată (2px2=4p);  
− câte 1 punct pentru corectitudinea informației teologice corespunzătoare Conținuturilor 
din secvența dată, utilizată pentru fiecare item (1px2=2p);  
− câte 1 punct pentru elaborarea răspunsului corespunzător fiecărui item (1px2=2p).  

 
 
 


