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CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRE LOR DECLARATE 
VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

30 iulie 2013 
 

Probă scris ă 
Educa ție muzical ă specializat ă 

Ansambluri vocale și instrumentale, art ă vocal ă (canto clasic), muzic ă vocal ă tradi țional ă 
româneasc ă (canto popular), muzic ă instrumental ă, studii muzicale teoretice 

 
 

 
VARIANTA 2 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
• Subiectul I va fi tratat în func ție de specializarea candidatului astfel: punctul A pentru 

ansambluri vocale și instrumentale, muzic ă instrumental ă și vocal ă (canto clasic), 
muzic ă tradi țional ă româneasc ă (canto popular), punctul B pentru studii muzicale 
teoretice. 

• Subiectul al II-lea este comun. 
 
SUBIECTUL I                  (45 de puncte)  
A. 

În funcție de specialitatea pentru care concurați, prezentați formarea/dezvoltarea competenței 
specifice optimizarea propriei interpretări pe baza analizei reacției publicului1 printr-un conținut 
adecvat. Aveți în vedere:  

 

a) numirea conținutului adecvat competenței specifice date; 
b) explicarea relației dintre competența specifică dată și conținutul numit la punctul a); 
c) precizarea unei metode didactice pe care o utilizați  în procesul de predare-învățare   pentru 

formarea /dezvoltarea competenței specifice de mai sus; 
d) argumentarea alegerii metodei precizate la punctul c); 
e) prezentarea unui mijloc de învățământ  pe care îl utilizați  pentru formarea/dezvoltarea 

competenței specifice date mai sus, urmărind: 
- momentul lecției în care integrați mijlocul de învățământ;  
- modalitatea de integrare a acestuia în lecție. 

 
1Programe școlare pentru, instrumentele orchestrei simfonice și pian, aprobate prin ordin al ministrului nr. 5913/12.XI. 2009 și alte programe 
de educație muzicală specializată aprobate la nivel national și aflate în vigoare.  

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

Aveți în vedere  secvențele 1 și 2 de mai jos. 
 
Secven ța 1 

COMPETENŢE GENERALE 
1. Operarea cu no ţiuni şi concepte specifice armoniei 
2. Utilizarea creativă a scriiturii armonice 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
-  Cunoaşterea şi înţelegerea lumii prin arta muzicală 
- Autonomia şi critica în gândire dobândite prin cunoa şterea şi practica muzical ă 

      - Conştientizarea contribuției muzicii la constituirea fondului cultural comun al societatii 
 
(Programa școlară de Armonie pentru clasa a X a aprobată prin ordin al ministrului nr. 3007/ 04.01.2005) 
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Secven ța 2. 
 

2. Investigarea structural ă şi stilistic ă a fenomenului muzical 
 
Competen ţe specifice  Con ţinuturi 

 
2.2. Corelarea elementelor morfologice şi 
sintactice cu planul tonal, în analiza auditivă 
şi pe partitură a lucrărilor muzicale 
 

 Variaţiunile: 
 -pe ostinato (passacaglia, ciaccona) 
 -ornamentale 
 -variaţiuni de caracter şi variaţiuni 
libere 

 
 

 
 

Programa școlară de Forme muzicale pentru clasa a X a, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3007/04.01.2005 
 

       Prezentați activitatea didactică desfășurată pentru formarea/dezvoltarea competenței specifice 
2.2. În acest sens: 

a) explicați relația dintre competența specifică și  conținut;  
b) precizați o metodă de instruire utilizată pentru  formarea/dezvoltarea 

competenței specifice date; 
c) argumentați alegerea metodei precizate la punctul b); 
d) descrieți  utilizarea metodei în vederea formării/dezvoltării competenței 

specifice prin explicarea conținutului; 
e) prezentați un mijloc de învățământ care poate fi utilizat pentru formarea/ 

dezvoltarea competenței specifice date; 
f) ilustrați modalitatea în care utilizați  mijlocul de învățământ prezentat la punctul 

e) urmărind: 
             -descrierea concretă a modalității de lucru în cadrul grupei de elevi; 

  - indicarea activității predominante; 
  - prezentarea modului de distribuire a sarcinilor de lucru. 
     g)     explicați corelația dintre Competen ța general ă 1. și al doilea  reper din Valori 
și atitudini  .  

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

SUBIECTUL al II-lea               (45 de puncte)  
       
      Alcătuiți un eseu în care să prezentați evaluarea sumativă/finală (la sfârșitul unui an 
școlar), prin probă practică. Aveți în vedere: 

- prezentarea conceptului de evaluare sumativă/finală; 
- descrierea probei practice propriu-zise; 
- explicarea modalității  în care vor fi evaluați elevii prin proba practică. 

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

 


