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Probă scrisă 
EDUCAȚIE MUZICALĂ  

Varianta 3 
 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte) 
 

    Agogica și dinamica muzicală - elemente esențiale în execuția artistică a unei partituri.  
 

În elaborarea lucrării veți avea în vedere: 
a. definirea agogicii și dinamicii muzicale; 
b. prezentarea a 3 elemente principale ale dinamicii muzicale; 
c. prezentarea modalităților de notare dând câte 5 exemple și explicând maniera de executare a 

acestora în cadrul unei piese muzicale. 
 

Notă: În vederea notării, se vor lua în considerare prezentarea logică a expunerii și utilizarea 
limbajului de specialitate. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
     Realizați un eseu în care să prezentați activitatea creatoare a lui Wolfgang Amadeus Mozart. 
 
În elaborarea lucrării veți avea în vedere: 
a) descrierea caracteristicilor de limbaj muzical, cu referire la melodie, ritm, armonie,  

timbru,  arhitectură; 
b) menționarea a 5 genuri muzicale abordate în creația sa; 
c) exemplificarea fiecărui gen printr-o lucrare, precizând titlul acesteia; 
d) descrieți 3 trăsături definitorii ale stilului mozartian. 
 
Notă: În vederea notării, se vor lua în considerare prezentarea logică a expunerii și utilizarea 
limbajului de specialitate. 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
        Metodele de învățământ reprezintă modalitățile sistematice de lucru de care se pot servi 
profesorii în activitatea de instruire. Elaborați un eseu în care să prezentați metoda ca parte a 
procesului educativ. 
 
În elaborarea lucrării veți avea în vedere: 

a. definirea metodei de învățământ; 
b. numirea a 3 funcții specifice metodei și explicarea fiecăreia dintre acestea; 
c. descrierea unei metode pe care o aplicați și exemplificarea concretă din activitatea proprie; 
d. prezentarea unui avantaj și unui dezavantaj al metodei alese la punctul c. 

 
Notă: În vederea notării, se vor lua în considerare prezentarea logică a expunerii și utilizarea 
limbajului de specialitate. 
 
 
 


