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Probă scris ă 

Artele spectacolului 
 

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 (30 de puncte) 

- apariţia profesioniştilor în teatru (primele trupe profesioniste: actori, manageri, 
dramaturgi);                                                                                                          7 puncte   
(se poate acorda punctaj intermediar între 1- 6 puncte, în funcție de complexitatea 
răspunsului) 

- arhitectura spaţiului de joc în teatrul renascentist, cu exemple pentru fiecare ţară: 
Anglia, Italia, Spania (două puncte x 3 ex.)                                                         6 puncte  

- câte 5 puncte pentru descrierea fiecărei caracteristici aparținând  fenomenului 
commedia dell’arte (ex. textul improvizat, masca, fizicalizarea performantă etc.) (5p. x 3 
caract.) (se poate acorda punctaj intermediar între 1 - 4 puncte pentru fiecare 
caracteristică, în funcție de complexitatea răspunsului)                                    15 puncte 

- organizarea logică a expunerii                                                                               1 punct 
- utilizarea limbajului de specialiate                                                                         1 punct 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

- datele caracterelor;                                                     8 puncte  
(se poate acorda punctaj intermediar între 1- 4 puncte pentru fiecare caracteristică, în funcție de 
complexitatea răspunsului) 
- scop;                                                         8 puncte  

(se poate acorda punctaj intermediar între 1- 4 puncte pentru fiecare caracteristică în funcție de 
complexitatea răspunsului) 
- adevăr scenic                                                        12 puncte  

(se poate acorda punctaj intermediar între 1- 4 puncte pentru fiecare caracteristică, în funcție de 
complexitatea răspunsului) 

      -     prezentarea logică a conţinutului                                                                                 1punct  
      -     utilizarea limbajului de specialitate                                                                               1punct 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
- procesul de învățământ: delimitări conceptuale 4 puncte  
- învățarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- predarea: definirea conceptului 4 puncte  
- evaluarea: delimitări conceptuale 4 puncte  
- argumentarea necesității interacțiunii între cele trei procese 3 puncte  
- evidențierea specificității relației între: 

• învățare și predare           2 puncte  
• învățare și evaluare           2 puncte  
• predare și evaluare           2 puncte  

- coerența și originalitatea argumentării  5 puncte  


