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Probă scris ă 

Educa ție muzical ă 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 2 
 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• 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. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

   -  contextul istoric şi cultural al perioadei                                          3 puncte  
   - comentarea a trei caracteristici ale genurilor indicate (caracterul  naţional, citat folcloric – 
predominant orăşenesc, elementele muzicii apusene, prin adoptarea sistemului tonal funcţional, a 
formelor tradiţionale, a  caracteristicilor romantice etc., abordarea unor subiecte patriotice, istorice  
sau de actualitate, prezenţa comicului în vodevil sau operetă, predominanţa muzicii cu text şi 
scopul ei naţional etc.)                                          15 puncte   
(se poate acorda punctaj intermediar între 1- 14 puncte în funcție de complexitatea răspunsului) 

       -    exemplificarea prin minimum 5 creatori (5 x1 punct) şi cel puţin câte două titluri (5x2x1punct)  
     indiferent de gen (cântecul, creaţia corală laică sau religioasă, suita, uvertura, rapsodia, opereta etc). 

                                                                                                   10 puncte  
   -   organizarea logică a expunerii                                             1 punct  

        -   limbaj de specialitate                                                                            1 punct 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
 -    prezentarea procedeului folosit pentru stimularea intuiţiei, imaginației și a fanteziei în vederea   

rezolvării creatoare a problemei;                                                                                         14 puncte 
 (se poate acorda punctaj intermediar între 1- 13 puncte, în funcție de complexitatea răspunsului) 
-    exemplificarea unei situații din practica personală, evidențiind rolul dezvoltării creativității în 

formarea elevului în ora de educație muzicală                                                                    14 puncte 
(se poate acorda punctaj intermediar între 1- 13 puncte, în funcție de complexitatea răspunsului) 
 -    organizarea logică a expunerii                                                                                          1 punct  

      -    limbaj de specialitate                                                                                                        1 punct  
 

 SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)  
 

- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare 2 puncte  
• învățare și evaluare 2 puncte  
• predare și evaluare 2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  


