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Probă scris ă 

 
ARTE VIZUALE  

EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ 
 

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. 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 (60 de puncte) 

- Definirea noțiunilor de analiză a imaginii și cultură vizuală;                       (2 x 2 p) 4 puncte  
- Analizarea tabloului prin prisma a două aspecte referitoare la dinamica traseului 

compozițional                                    (2x10p)                                                           20 punct  
- Identificarea a trei elemente definitorii utilizate în organizarea spațiului interior ca reflexie a 

modului de viață al societății din perioada Secolului de aur     (3x2p)                      6 puncte  
- Menționarea a două elemente importante ale imaginii     (2x4p)                              8 puncte 
- Comentarea rolului celor două elemente importante în descifrarea mesajului imaginii  

                                                                                            (2x10p)                        20 puncte  
- Prezentarea logică a conținutului          1 punct  
- Utilizarea limbajului de specialitate          1 punct  

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

- Prezentarea a trei procedee tehnice utilizate atât în practica artistică personală cât și 
predată la clasă; (3 procedee x 3 puncte)      9 puncte  

- Descrierea unei metode didactice pe care o utilizați pentru fiecare activitate de învățare din 
secvența de programă școlară de mai sus; (1 metodă x 6 puncte)   6 puncte 

- Descrierea unei forme de organizare a clasei adecvate însușirii uneia dintre procedeele 
artistice prezentate la punctul a)       2 puncte  

- Formularea a trei criterii de evaluare pentru însușirea unui procedeu artistic prezentat la 
punctul a); (3 criterii x 3 puncte)       9 puncte  

- Prezentarea logică a conținutului       2 puncte  
- Utilizarea limbajului de specialitate       2 puncte  


