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Probă scrisă
ARTE VIZUALE - ARHITECTURĂ
•
•
•

MODEL
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.
Se vor realiza, dupa caz, schiţe şi desene în creion negru, pix sau cerneală albastră.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Descrieți interacțiunile dintre spațiul arhitectural și spațiul existențial la nivel geografic, peisagistic,
urbanistic și de obiect arhitectural, din perspectiva conceptului de dezvoltare durabila.
Aveți în vedere :
–
caracterizarea conceptului de dezvoltare durabila;
–
influența elementelor de mediu;
–
configurația volumetrică;
–
relatia dintre influența elementelor de mediu si configurația volumetrică a obiectului
arhitectural, ca elemente de bază în dezvoltarea durabilă a spațiului urbanistic.
Notă: În vederea notării se vor lua în considerare organizarea logică a expunerii și utilizarea
limbajului de specialitate.
SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Roma Antică este cunoscută pentru întreaga cultură pe care a lasat-o moștenire peste timp; însă
unul dintre lucrurile pentru care este faimoasă este arhitectura. În acest sens alcătuiți un eseu în
care să descrieți sistemele constructive specifice ale Antichității Romane. La elaborarea lucrării
veți avea în vedere:
prezentarea a trei sisteme de constructie specifice, cu cate un exemplu pentru fiecare
sistem structural
prezentarea a trei programe de arhitectură specifice, cu cate un exemplu pentru
fiecare program de arhitectura
prezentarea a doua tipologii planimetrice, cu cate un exemplu pentru fiecare
tipologie
Notă: În vederea notării se vor lua în considerare organizarea logică a expunerii şi utilizarea
limbajului de specialitate.
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Selectaţi, din cadrul programei şcolare în vigoare, şi comentaţi un conţinut al învăţării
pentru formarea / dezvoltarea competenţei utilizarea elementelor de bază ale proiectării punctului,
3
liniei şi a planului pentru obţinerea efectelor spaţiale
Pentru realizarea comentariului:
a) precizaţi două metode pe care le utilizaţi în activitatea didactică pentru competenţa dată
mai sus;
b) argumentaţi alegerea fiecăreia dintre cele două metode precizate la punctul a);
c) descrieţi forma de organizare a activităţii didactice pentru competenţa menţionată mai
sus;
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d) prezentaţi două mijloace de învăţământ pe care le utilizaţi pentru formarea/ dezvoltarea
competenţei mai sus amintite, precizând:
- momentul lecţiei în care le integraţi pe fiecare;
- modul de integrare în lecţie a celor două mijloace de învăţământ.
e) explicaţi relaţia dintre competenţa specifică dată şi conţinuturile prin care aceasta poate
fi formată / dezvoltată la elevi.
3

Programă şcolară pentru Studiul formelor si desenul, clasa a IX-a, curriculum diferenţiat, aprobat prin Ordin
al Ministrului Nr. 5006 / 14.10.2004.

Notă: În vederea notării se vor lua în considerare organizarea logică a expunerii şi utilizarea
limbajului de specialitate.
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