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Probă scrisă
Educaţie tehnologică
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
VARIANTA 1
•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor, în limita punctajului
maxim corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1. 15 puncte
a. (5 puncte)
Pentru oricare caracteristică enunţată corect şi complet se acordă 1 punct. 5x1p=5 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsă, 0 puncte.
b. (10 puncte)
Pentru descrierea corectă şi completă a tehnicii de preparare se acordă 10 puncte.
Pentru răspuns parţial corect se acordă 5 puncte.
Pentru răspunsuri incorecte sau lipsă, 0 puncte.
2. 15 puncte
a. (5 puncte)
Pentru fiecare semifabricat metalic enumerat se acordă câte 1 punct. 5x1p=5 puncte.
Pentru răspunsuri incorecte sau lipsă, 0 puncte.
b. (10 puncte)
Pentru descrierea corectă şi completă a tehnologiei de producere a oţelului se acordă 10 puncte.
Pentru fiecare etapă a procesului tehnologic, se acordă câte 1 punct.
Pentru răspuns incorect sau lipsă, 0 puncte.
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
1. (20p)
- 1 p pentru precizarea unei metode didactice de tip euristic - invăţare activă, care poate fi utilizată
in vederea formării/dezvoltării competenţei vizate;
- 2 p pentru justificarea alegerii metodei din perspectiva formării/dezvoltării competenţei vizate;
- 1 p pentru precizarea unui mijloc didactic;
- 2 p pentru descrierea modului de integrare a mijlocului didactic în cadrul activităţii;
- 2 p pentru exemplificarea utilizării metodei didactice de tip euristic în vederea formării/dezvoltării
competenţei vizate;
- 3 p pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizate;
- 9 p pentru evaluarea competenţei vizate prin elaborarea a trei itemi, astfel:
- se acordă câte 1p pentru proiectarea corectă a fiecărui item elaborat 3x1p=3p
- se acordă câte 1p pentru elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat corespunzător fiecărui
item elaborat; 3x1p=3p
- se acordă câte 1p pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor de specialitate în cazul
fiecărui item. 3x1p=3p
2. (10p)
Conform prevederilor O.M. nr.5033/08.12.1999, dotarea minimală constă în: planşe, colaje cu
imagini, fişe de lucru, tipărituri, reviste, albume, reclame, afişe, pliante, normative cu simboluri şi
semne grafice specifice domeniului, modele, mostre, obiecte, aparate, truse, echipamente, jocuri
didactice.
Pentru fiecare tip de material didactic specificat corect şi complet se acordă câte 1 punct.
10x1p=10 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsă, 0 puncte.
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SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

- conceptul de învățare
10 puncte
- condiții interne ale învățării
10 puncte
- condiții externe ale învățării
10 puncte
Pentru prezentarea parțială a fiecăruia dintre cele trei repere menționate mai sus se acordă
câte 6 puncte.
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