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Probă scrisă
Educaţie muzicală specializată
muzică instrumentală şi vocală (canto), muzică de cameră, ansambluri vocale şi
instrumentale, studii muzicale teoretice
Model
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit 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)
- contextul istoric
3 puncte
- 1p pentru fiecare însușire prezentată (3 însușiri a câte 1p fiecare x 3 perioade stilistice)
9 puncte
- 1p pentru compozitorul precizat
3 puncte
- 1p pentru precizarea lucrării muzicale
3 puncte
- analiza unei miniaturi muzicale instrumentale/vocale audiate/interpretate
7 puncte
- titlul complet al lucrării
1 punct
- compozitorul lucrării
1 punct
- tonalitatea
1 punct
- organizarea logică a expunerii
1 punct
- utilizarea limbajului de specialitate.
1 punct

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

- prezentarea compozitorului în contextul şcolii muzicale româneşti din prima jumătate a secolului
XX, în perspectivă istoriografică şi stilistică; (se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 8p în
funcție de complexitatea răspunsului)
9 puncte
- menţionarea a trei genuri muzicale distincte;

9 puncte

- exemplificarea prin trei titluri reprezentative din creaţia de gen a compozitorului
(3 titluri x 3 genuri muz.)

9 puncte

organizarea logică a expunerii
utilizarea limbajului de specialitate.

1 punct
2 puncte

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

- tipurile de relaţii;

(4px2ex)

8 puncte

- dinamica modernă a acestor relaţii în contextul centrării activităţii didactice pe elev;

10 puncte

- semnificaţii educative, cu exemple din practica personală.

10 puncte
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organizarea logică a expunerii

1 punct

utilizarea limbajului de specialitate.

1 punct
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