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Probă scris ă 

EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII MUZICALE TEORETICE 
 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE  
 

Varianta 3 

 
• 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) 

- definirea termenului modulație                                                                     2 puncte 
- descrierea  aspectelor teoretice și de tehnică a modulației          20 puncte 

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

- pentru exemplificarea unei lucrări se acordă 1p            4 puncte 
-    prezentarea logică a expunerii                                                                      2 puncte 
-    limbaj de specialitate                                                                                     2 puncte  

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

a) - precizarea anului de studiu (clasei);      1 punct 
    - precizarea capitolului propus pentru a fi evaluat;    1 punct  

     - se acordă câte 2 puncte pentru fiecare item alcătuit (2px5 itemi)  10 puncte 
- se acordă 1punct  pentru fiecare barem alcătuit; (1px5 bar.)              5 puncte  

b)- menționarea a două idei principale referitoare la rolul evaluării sumative în proiectarea 
activității didactice la disciplina pentru care concurați; (5px2idei)                      10 puncte 
(pentru fiecare idee menționată, se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 4 p în 
funcție de complexitatea răspunsului). 
- prezentarea logică a expunerii                                                                      1 punct  
- limbaj de specialitate                                                                                     2 puncte  

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
1. câte 3 puncte pentru explicarea fiecăruia dintre cele două concepte date 2x3p=6 puncte  
2. câte 2 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a fiecăreia dintre cele două forme de 
educație 2x2p=4 puncte  
3. câte 2 puncte pentru enumerarea oricăror trei tipuri de curriculum 3x2p=6 puncte 
4. câte 3 puncte pentru precizarea oricăror două funcții ale evaluării școlare 2x3p=6 puncte 
5. - câte 1 punct pentru precizarea oricărui avantaj și a oricărui dezavantaj ale utilizării formei de 
organizare date 2x1p=2 puncte 
    - câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui avantaj și dezavantaj precizat: prezentare 
adecvată – 3p.; prezentare superficială – 1p. 2x3p=6 puncte  
 

 


