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Probă scris ă 

COREGRAFIE 
 

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 (60 de puncte) 

A.   -     definirea noţiunii de abstracţionism în dans;                                                       2 puncte  
- contribuţia lui Merce Cunningham la dezvoltarea curentului abstract                 10 puncte  
- (se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 9 puncte în funcție de complexitatea 

răspunsului)              
- conceptele care fundamentează gândirea coregrafică a lui Merce Cunningham      12 puncte   
- (se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 11 puncte în funcție de complexitatea 

răspunsului)              
- se acordă câte 2p pentru fiecare idee precizată   (2px2)                                      4 puncte      
-     organizarea logică a expunerii                                                                              1 punct        
-      utilizarea limbajului de specialitate                                                                       1punct  
                                            

         30 puncte 
 
B. –  prezentarea evoluției dansului contemporan                                                              20 puncte 

(se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 19 puncte în funcție de complexitatea 
răspunsului)              

     - exemplificarea a patru creatori/dansatori/balerini contemporani (4x2p)   8 puncte  
     -  organizarea logică a expunerii         1 punct                  
-  utilizarea limbajului de specialitate                                                                                 1 punct     

                                        30 puncte            
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
  

- descrierea componentei tehnice a turațiilor;     6 puncte  
- descrierea componentei spațiale a turațiilor;     6 puncte 
- descrierea componentei dinamice a turațiilor;     6 puncte  
- câte 3p pentru  exemplificarea unei forme de turații  

(3px2 turații)   6 puncte 
- specificarea clasei                                                                                              2 puncte 

            -     organizarea logică a expunerii                                                         2 puncte 

          -      limbaj de specialitate                                                                                 2 puncte  

 


