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Probă scrisă 

Artele spectacolului  
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
 

VARIANTA 3 
 

• 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) 
 
- contextul artistic al epocii în care îşi face apariția lucrarea;                  10 puncte (se 
poate acorda punctaj intermediar între 1și 9 puncte în funcție de complexitatea 
raspunsului). 
 
- analiza piesei din punctul de vedere al subiectului;                                     8 puncte 
- analiza piesei din punctul de vedere al personajelor și al evoluției relațiilor dintre ele. 
          10 puncte (se 
poate acorda punctaj intermediar între 1și 9 puncte în funcție de complexitatea 
raspunsului). 
 
-organizarea logică a expunerii                                                                      1 punct 
- utilizarea limbajului de specialitate                                                               1 punct 
 
SUBIECTUL al II-lea        (30 de puncte) 
 
câte trei puncte pentru fiecare exercițiu/ joc teatral prezentat/e: 

-  memorie                                                                                       3 puncte 
- senzorialitate                                                                                 3 puncte 
- situația scenică                                                                              3 puncte                                    
- prezentarea punctului de concentare pentru fiecare exercițiu 

                                                (2px 3 ex.)                                     6 puncte 
-  indicațiile de parcurs 

                                 (2px3ex.)                                                       6 puncte    
- evaluarea fiecărui exercițiu (2px3ex.)                                            6 puncte                                   
- organizarea logică a expunerii                                                       2 puncte 
-  utilizarea limbajului de specialitate                                               1 punct 
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SUBIECTUL al III-lea                           (30 de puncte) 
 

- conceptul de finalități ale educației    5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- clasificare       5 puncte (răspuns parțial 3p)  
- ideal        5 puncte (răspuns parțial 3p)      
- scop        5 puncte (răspuns parțial 3p)  
- obiective       5 puncte (răspuns parțial 3p) 
- proceduri de operaționalizare     5 puncte (răspuns parțial 3p) 

    

 

 
 


