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Model
•
•
•

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Prezentarea procedeelor comice (2px3ex)
6 puncte
Portretul moral, analiza psihologică, relația dintre cele două personaje, precum și relația
celor doi cu celelalte personaje (4cerințe x 2 personajex2p)
16 puncte
- Exemplificarea a doi actori care au jucat rolurile: Farfuridi și Brânzovenescu, de exemplu:
Dem Rădulescu și Mircea Diaconu
(2actorix2p)
4 puncte
Organizarea logică a expunerii
2 puncte
Utilizarea limbajului de specialitate
2 puncte
-

SUBIECTUL al II- lea

(30 de puncte)

- modalitatea abordării textului
(se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 13 puncte în funcție de
răspunsului);
- modalitatea prin care situațiile din text au fost adaptate în funcție de vârsta elevilor
(se poate acorda punctaj intermediar între 1p și 13 puncte în funcție de
răspunsului);
Organizarea logică a expunerii
Utilizarea limbajului de specialitate
SUBIECTUL al III-lea

14 puncte
complexitatea
14 puncte
complexitatea
1 punct
1 punct

(30 de puncte)

Dezvoltarea din punct de vedere teoretic a aptitudinii alese
1 puncte
Prezentarea unui exemplu din practica pedagogică proprie pentru dezvoltarea aptitudinii alese
1 puncte
Descrierea modului de organizare a atelierului
1 puncte
Exemplificarea a 5 jocuri (5px5 jocuri)
25 puncte
• prezentarea jocurilor teatrale (cu expunerea regulilor) - 1 punct/exercițiu
• punctul de concentrare ce trebuie urmărit de elevi - 1 punct / exercitiu
• indicații pe parcurs (pe care le dă profesorul) - 1 punct/exercițiu
• stabilirea obiectivelor – 1 punct
• evaluarea exercițiilor - 1 punct/exercițiu
Organizarea logică a expunerii
1 punct
Utilizarea limbajului de specialitate
1 punct
Probă scrisă la artele spectacolului (arta actorului )
Barem de evaluare și de notare
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