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Probă scrisă 
COREGRAFIE  

 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  

Varianta 3 
 

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu 

se acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a 

punctajului total acordat pentru lucrare. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
A. 

a) câte 2 puncte pentru prezentarea a cinci particularități  estetice béjartiene în conceptul de 
teatru total         5 x 2p = 10 puncte 

b) prezentarea a 5 stiluri de dans regăsite în opera coregrafică a lui Maurice Béjart   5 puncte 
c) prezentarea relației muzical - coregrafice în viziunea béjartiană       5 puncte 
d) prezentarea utilizării mijloacelor teatrale în elaborarea operelor coregrafice     6 puncte 
e) câte 1 punct pentru fiecare exemplu de lucrare coregrafică / spectacol din creația lui Maurice 

Béjart (4 exemple)          4 x 1p = 4 puncte 
 

B.  
a) câte 3 puncte pentru analiza fiecărei trăsături specifice a personalităților nominalizate sau 

a altor nume românești consacrate pe plan internațional  (3 trăsături)    3 x 3p = 9 puncte  
b) analiza unui spectacol definitoriu pentru activitatea unuia dintre  artiști     10 puncte  
c) descrierea elementelor de succes care promovează coregrafia românească peste hotare, 

în opinia candidatului            9 puncte 
 

- prezentarea logică a expunerii              1 punct 
- utilizarea limbajului de specialitate             1 punct 
 

SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte) 
  

a) descrierea pregătirii fizice prealabile a elevilor 10 puncte 
b) câte 1 punct pentru descrierea succesiunii fiecărui element în cadrul fiecărei etape a lecției 

(8 exerciții)  8 x 1p = 8 puncte 
c) câte 5 puncte pentru expunerea celor două particularități în cadrul claselor de fete/băieți  

  2 x 5p = 10 puncte 
 

- prezentarea logică a expunerii               1 punct 
- utilizarea limbajului de specialitate             1 punct 

 


