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•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

•

•
SUBIECTUL I
-

(30 de puncte)

definirea intervalului în sens muzical;
2 puncte
numirea celor două tipuri de criterii de clasificare;
2 puncte
pentru prezentarea modalității de realizare a fiecărui criteriu; (2px2)
4 puncte
pentru aspectele numite pentru primul criteriu;
(1px4)
4 puncte
pentru aspectele numite pentru al doilea criteriu;
( 1px5)
5 puncte
pentru explicarea fiecărui aspect prezentat pentru primul criteriu se acordă 1p 4 puncte
pentru explicarea fiecărui aspect prezentat pentru al doilea criteriu se acordă 1p 5 puncte
prezentarea logică a expunerii
2 puncte
limbaj de specialitate
2 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

prezentarea elementelor semnificative pentru formarea personalităţii enesciene
(exemplificare: copilăria la Liveni, educaţia, studiile şi profesorii în ţară, la Viena şi Paris, saloanele
de artă ale timpului, Curtea Regală, etc)
4 puncte
(se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 5p în funcție de complexitatea răspunsului)
- prezentarea perioadelor distincte ale creaţiei enesciene
12 puncte
(se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 11p în funcție de complexitatea răspunsului)
- menţionarea a cinci capodopere enesciene (exemplu: Cvartet de coarde nr. 2 opus 22; Vox
Maris, poem simfonic pentru tenor, cor și orchestră, opus 31 etc.)
10 puncte
-organizarea logică a expunerii
2 puncte
- limbaj de specialitate
2 puncte
SUBIECTUL al III-lea
-

(30 de puncte)

pentru enunțarea a două criterii
( 2px2crit.)
4 puncte
pentru descrierea fiecărui criteriu (2px2 crit.)
4 puncte
pentru ilustrarea activității didactice
8 puncte
exemplificarea cu o lucrare selectată pentru demonstrarea reușitei manifestării.
5 puncte
modalitatea de utilizare a feed-back-ului educaţional (opinii ale publicului, critici de
specialitate etc.)
3 puncte
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-

se acordă 2p pentru menționarea a două idei principale care trebuie discutate la clasă
cu elevii, după consumarea evenimentului
2 puncte
pentru detalierea ideilor principale.
2 puncte
organizarea logică a expunerii
1 punct
limbaj de specialitate
1 punct

Probă scrisă la educație muzicală
Barem de evaluare și de notare

Varianta 3
Pagina 2 din 2

