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Probă scris ă 
ARTELE SPECTACOLULUI (ARTA ACTORULUI) 

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

 
Varianta 3 

• Se puncteaz ă orice modalitate de rezolvare corect ă a cerin ţelor.  
• Nu se acord ă frac ţiuni de punct. Nu se acord ă punctaje intermediare, altele decât cele 

precizate explicit 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) 

Prezentarea necesității dezvoltării memoriei în activitatea copiilor  (se poate acorda punctaj 
intermediar între 1- 7 puncte în funcție de complexitatea răspunsului)                            8 puncte  
Pentru fiecare joc prezentat se acordă 4p (5jocurix4p) astfel:  

• prezentarea exercițiilor (cu expunerea regulilor)                                         1 punct 
• punctul de concentrare ce trebuie urmărit de elevi                                      1 punct  
• indicații pe parcurs (pe care le dă profesorul)                                              1 punct  
• evaluarea exercițiilor                                                                                     1 punct 

20 puncte 
 
 Organizarea logică a expunerii                                                                                    1 punct 
 Utilizarea limbajului de specialitate                                                                              1 punct 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

• Analizarea  a două personaje  (se poate acorda punctaj intermediar între 1- 4 puncte pentru 
fiecare personaj, în funcție de complexitatea răspunsului)                                                                            

 10 puncte  
• Analizarea situațiilor dramatice prin care trec cele două personaje       6 puncte 
• Modalități de creare a comicului folosite de dramaturg.                                          10 puncte  

(se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 9p puncte pentru fiecare personaj, în 
funcție de complexitatea răspunsului)                                                                            

Organizarea logică a expunerii                                                                                        2 puncte 
Utilizarea limbajului de specialitate                                                                                 2 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 

• Analizarea aserțiunii 10 puncte  
• Explicarea modalităților de  abordare a spectacolului cu copii                                 10 puncte  
• Argumentarea principalelor obiective urmărite în construirea rolurilor                     6  puncte  
Organizarea logică a expuneii                                                                                        2 puncte 
 Utilizarea limbajului de specialitate                                                                                2 puncte 

 


