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                                                        Proba scris ă  
             ARTE VIZUALE (EDUCA ȚIE PLASTICĂ / EDUCAŢIE VIZUALĂ / EDUCAŢIE 

ARTISTICĂ /ARHITECTURĂ) 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

VARIANTA 2 
 

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

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

• Fiecare subiect va fi tratat în func ţie de specializarea candidatului astfel: 
- subiectul I, punctul A - pentru arte vizuale (edu caţie plastic ă / educa ţie vizual ă / 
educa ţie artistic ă); 
- subiectul I, punctul B - pentru arte vizuale (arh itectur ă); 
- subiectul al II-lea este comun pentru toate speci alizările. 

• Se vor realiza, dupa caz, schi ţe şi desene în creion negru, pix sau cerneal ă albastr ă. 
 
SUBIECTUL I             (45 de puncte) 
 
A. şi B. 
a) precizarea a două metode utilizate în activitatea didactică pentru competenţa dată 

                                                                                                        (2p x 2) 4 puncte   
b) argumentarea alegerii fiecăreia dintre cele două metode precizate la punctul a) 

8 puncte 
c) descrierea formei de organizare a activităţii didactice pentru competenţa dată 

3 puncte 
d) prezentarea a două mijloace didactice utilizate pentru formarea/ dezvoltarea competenţei 
date           (1px2) 2 puncte  
- momentul lecţiei în care integraţi fiecare mijloc de învăţământ              (3px2)     6 puncte  
  
- modul de integrare în lecţie a acestora                                                       (4px2) 8 puncte  
     
e) explicarea relaţiei dintre competenţa specifică dată şi conţinuturile prin care aceasta poate 
fi formată/ dezvoltată la elevi (inclusiv eventualele schiţe, desene sau reprezentări grafice, 
după caz)           12 puncte  
- organizarea logică a expunerii, utilizarea limbajului de specialitate   2 puncte  
 
SUBIECTUL al II-lea            (45 de puncte) 
 

-  rolul expoziției, muzeului, excursiei de documentare în procesul de educație prin artă și 
pentru artă a elevilor.                                                           13 puncte  (se 
poate acorda punctaj între 1-12 puncte în funcție de complexitatea  rezolvării subiectului)                                                          

-trei tipuri de activități specifice disciplinei pentru care concurați și pe care le-ați utilizat în 
practica personală în contextul enunțului.                    (3tip. x 5p)   15 puncte  

-trei modalități  de evaluare a activități didactice specifice în contextul enunțului;                                                                                                
                               (3mod. x 5p)   15 puncte  

 
- organizarea logică a expunerii, utilizarea limbajului de specialitate    2 puncte  


