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I. Preliminarii 
 

Unitatea de curs ,,Arta vorbiri scenice” este concepută ca formă de perfecţionare şi cizelare a 
tehnicii vorbirii scenice şi expresiei artistice, a cuvântului ce duce spre un echilibru perfect 
între respiraţie, voce şi rostire, spre o vorbire clară, simplă, cu sens şi naturaleţe. 
 
Obiectivul unității de curs, este de a altoi tinerii generaţii, dragostea faţă de limba vorbită 
prin intermediul expresiei artistice a cuvîntului, dezvoltîndu-i limpezime în gîndire şi claritate 
în vorbire.  
 
Această unitate de curs formează şi conduita care vizează prezenţa valorilor personale, 
integrarea specialistului în condiţiile reale ale societăţii mereu în schimbare, printr-o 
comunicare inteligentă o vorbire coerentă, un limbaj bogat în expresii artistice. 
 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 
 

Unitatea de curs ,,Arta vorbirii scenice”  Modulul II  ,,Logica vorbirii scenice” educă la elevi 
atitudini și deprinderi de interpretare artistică, postură corectă, respirație pentru recitare, 
rezonanță, articulare ce formează , cultivă , dezvoltă și perfecționează cultura interpretativă. 
Demersul educațional va fi orientat spre formarea elevilor cu scopul motivației pentru 
învățarea, dezvoltarea predispozițiilor și aptitudinilor artistice și cunoștințelor literare 
anterioare. 
 
În acest context se propun două niveluri de susținere; 
 
- Nivelul informațional–teoretic  vizează instruirea, dobîndirea cunoștințelor, formarea și 
cultivarea unor perceperi și deprinderi reproductive-interpretative (pauze logice, pauze 
psihologice, reguli de accentuare și plasare a  melodiilor de ton). 
 
Paralel cu studierea în continuare a materialului teoretic, elevii vor lucra asupra recitării 
poeziilor patriotice, lirice și fabulelor. 
 
- Nivelul formativ-aplicativ vizează atitudinea adecvată față de valorile literare și 
conștientizarea prin idealul estetic, sensibilitate, capacitate de a avea emoții estetice, trăiri în 
fața frumosului din opera de artă. 
 
Concepția didactică a modulului: 
 
Formarea și dezvoltarea capacităților de a deosebi valoarea de non-valoare în operele 
literare. 
 
Formarea și educarea la elevi, capacitatea de identificare a procedeelor de expresivitate 
artistică. 

III. Competențele profesionale specifice modulului 
 

CS1. Argumentarea necesităţii analizei logice în lectura artistică. 
CS2. Organizarea fonetică a versurilor. 
CS3. Selectarea versurilor lirice, patriotice, fabule. 
CS4. Explicarea rolului mimicii şi pantomimei  în lectura artistică. 
CS5. Transmiterea mesajului artistic  a operelor literare. 
CS6. Realizarea genurilor literare, aparținând diferitor stiluri funcționale în conformitate  

      cu formele lingvistice a diferitor popoare. 
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IV. Administrarea disciplinei  
 

Semestrul 
 

Numărul de ore Modalitatea 
de evaluare 

 

Numărul 
de credite 

 
Total 

 
Contact direct 

 
Lucrul 

individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

 

II 60 15 15 30 Examen 2 
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V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Logica vorbirii scenice 

UC1. Indentificarea accentelor, pauzelor, 
melodiilor de ton în lectura artistică. 
 

 

1. Accentele, intonaţia şi funţiile ei. 
 

2. Pauza logică, psihologică, luft-pauza. 
 
 

3. Melodiile de ton, tipurile, legătura cu semnele de 
punctuaţie. 
 

4. Comunicarea cu auditoriul. Raportul reciproc 
dintre vorbire şi acţiunea fizică. 

A1.  Explicarea regulilor de accentuare. 
 

A2.  Explicarea necesității menținerii pauzelor în lectura 
artistică.  
 

A3.  Clasificarea melodiilor de ton. 
 
 

A4. Explicarea raportului reciproc între vorbire şi 
acţiunea, fizică. 

2.  Lectura artistică. 

UC2. Interpretarea diferitor genuri de lectură 
artistică: poezie lirică, patriotică, fabula.  
 
 
 
 
 

5. Studiu versului, frazarea și nuanțarea artistică, 
viziunea, tempoul, ritmul. 
 

6. Armonia și muzicalitatea formei versificate, 
versuri în formă de scăriță- și particularitățile 
interpretării lor.  
 

7. Poezia lirică. Versificația, mijloace de expresie 
vocală și corporală. 
 

8. Selectarea poeziei lirice, creaţia autorilor.  
 

9. Poziția vorbitorului în spațiu. Comunicarea cu un 
spectator real și imaginar. 
 

10. Poezia patriotică, selectarea poeziilor patriotice. 
 

11. Fabula, structura, chipul povestitorului în fabulă. 

A5. Aplicarea corectă a  tempoului, ritmului, frazării în 
lectura artistică. 

 
A6. Respectarea etapelor de lucru asupra lecturii 

artistice. 
 
 

A7. Identificarea stărilor emoţionale în interpretarea 
versurilor lirice. 
 

A8. Caracteristica creației autorilor. 
 

A9. Argumentarea tipurilor de gesturi. 
 
 

A10. Analiza creaţiilor autorilor versurilor patriotice. 
 

A11. Analiza şi  argumentarea structurii fabulei. 
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3. Lucrul practic asupra operelor lirice, patriotice, fabulelor. 

UC3. Interpretarea operelor lirice, patriotice, 
fabulelor 

12. Lucrul practic asupra operelor lirice 
determinarea  temei, ideii, suprasarcinii , firului 
roșu, analiza logică. 
 

13. Lucrul practic asupra poeziei patriotice, 
determinarea temei, ideii, suprasarcinii, firului 
roșu, analiza logică. 
 

14. Lucrul practic asupra fabulelor, determinarea 
temei, ideii, suprasarcinii , firului roșu, analiza 
logică. 
 

A12. Folosirea elementelor expresive: emotivitate, 
tempou, ritm, intensitate în citirea artistică. 
 
 

A13. Interpretarea  poeziei patriotice. 
 
 
 

A14.Folosirea elementelor actoriceşti: fantezia, 
imaginaţia, întruchiparea în recitarea fabulelor. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

 
 
Nr.  
crt.  

 
 
Unităţi de învăţare 
 

Numărul de ore 

Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

1. Accente, pauze, melodii de ton.  4 4 12 

2. Lectura artistică.  7 7 8 

3. Lucrul practic asupra operelor lirice, 
patriotice, fabulelor. 

 4 4 10 

4. Total 60 15 15 30 

 
 

VII Studiul individual ghidat de profesor 
 

Materii pentru studiul 
individual 

 

Produse de 
elaborat 

Modalităţi 
de evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Accente, pauze, melodii de ton. 

Exerciţii de antrenament pentru 
dezvoltarea calităţii vocii. 

Exerciţii pentru 
dezvoltarea vocii. 

Aplicaţie 
practică. 

Săptămâna  1 

 Exerciţii pentru plasarea 
corectă a accentelor. 

Text descriere. Demonstrare Săptămâna 2-3 

Probleme de ortoepie şi 
ortografie. 

Prelegere. Relatare Săptămâna 3-4 

Exerciţii pentru plasarea corectă 
a melodiilor de ton, pauzelor. 

Versuri lirice. Aplicaţie 
practică. 

Săptămâna 5 

2. Lectura artistică. 

Genuri literare  Probă scrisă. Comentariu Săptămâna 6-7 

Rolul mimicii şi pantomimei,  
gesturilor în lectura artistică. 

Relatare. Demonstrare Săptămâna 8-9 

3. Lucrul practic asupra operelor lirice, patriotice, fabulelor. 

Versuri  eterometrice 
neregulate, aranjate în formă de 
scăriţă. 

Prezentare 
versurilor 
neregulate în formă 
de scăriţă. 

Aplicaţie 
practică 

Săptămâna 10-11 

Lirica cultă, meditaţia. Rezumat oral Analiza Săptămâna 12-13 

Lirica populară. Referat Conversaţie Săptămâna 14 

Portofoliu Materiale 
suplimentare 

Raport de 
evaluare 

Săptămâna 15 
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VIII. Lucrările practice recomandate 
1. Dezvoltarea calităţii vocii. 
2. Plasarea  accentelor, pauzelor. 
3. Plasarea melodiilor de ton. 
4. Genuri literare (probă scrisă). 
5. Interpretarea fabulei. 
6. Interpretarea poeziei patriotice. 
7. Interpretrea poeziei lirice. 

 
IX. Sugestii metodologice 

 
În procesul vorbirii, mai ales când formulăm gândurile, suntem în căutarea și alegerea celor 
mai potrivite cuvinte, cu ajutorul cărora l-am putea convinge pe interlocutor în cele anunțate 
folosind toate mijloacele posibile de exersitate, pause, accente, stări psihice, nuanțe de 
constrast, cum ar fi reproș sau încurajare, resemnare sau furie, amabilitate sau supărare și 
atunci apare și o melodie în vorbire-intonația și componentul însemnat al intonației, melodia 
tonului care marchează însemnătăți sintactice profesorul va căuta să-l facă pe elev să 
înțeleagă rolul expunerii logice a operei literare, prin analiza profundă a acesteia folosind 
magicele întrebări ce fac? de ce fac? cum fac?. 
 
O atenție deosebită trebuie atrasă selectării repertoriului, care va fi compus din diverse 
genuri de literatură artistică, a autorilor autohtoni, clasici, contemporani a diferitor popoare 
și va purta un înalt caracter artistic se recomandă prezentarea publică a operelor studiate, la 
finele fiecărui semestru în scopul demonstrării rezultatelor obținute de elevi asupra 
respirației, dicției, vocii.  
 
 Pentru predarea-învățarea modulului în cauză se recomandă utilizarea următoarelor metode 
de învățare.  
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Accente, pauze, melodii de ton.  Conversație 
didactică 

 Explicație 

 

 Explicație 

 Demonstrație 

 Lucrul cu 
manualul 

 Învățare prin 
descoperire 

2.  Lectura artistică.  Povestire 

 Documentare 

 

 Expunere 
didctică 

 Conversație 

 Discuție 
colectivă 

 Munca cu 
manualul 

 Observația 

 Demonstrația 

3.  Lucrul practic asupra operelor 
lirice, patriotice, fabulelor. 

 Conversație 
euristică 

 Explicație 

 

 Conversație 
didactică 

 Demonstrație 

 Studiu de caz 

 Prezentare 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 
Scopul modulului ,,Logica vorbirii scenice” și ,,Lectra artisitcă” constă în faptul că elevii, sunt 
solicitaţi să prelucreze informaţia, să analizeze, să argumenteze, să formeze ipoteze, opinii 
proprii, interpretări și soluţionări, să explice, să formeze propriile reflecţii prin colaborare în 
grup stimulându-se ,,câştigarea” expresiilor profesionale prin comunicare. 
 
Evaluarea formativă identifică nivelul de cunoștințe, competențe, abilități și deprinderi și se 
va efectua la fiecare lecție, la teme noi, probe orale și practice. 
 
Examenul ca formă finală a evoluării va fi constituit din modulul teoretic, practic și evaluarea 
portofoliului. 
 
Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive 
sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză 

 Expunerea orală este conchisă și structurată logic. 

 Folosește limbaj adecvat tematicii lucrării în cauză. 

2. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză 

 Utilizează formulări proprii fără a distorsiona 
mesajul lucrării supuse rezumării 

 Textul rezumatului este conchis și rezumat logic 

3. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză 

 Utilizează formulări proprii fără a distorsiona 
mesajul lucrării supuse rezumării 

 Textul rezumatului este conchis și rezumat logic 

4. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz propus 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării 

5. Rezumat oral  Emotivitatea 

 Temperamentul 

6. Prezentarea publică a 
poeziei lirice, patriotice, 
fabulei. 

 Respectarea accentelor, pauzelor, melodiilor de ton 
în recitarea versurilor. 

 Transmiterea mesajului artistic a poeziei lirice, 
patriotice, fabulei. 

 Comunicarea cu spectatorul. 

 Ținuta scenică.  

 
XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Material didactic, proiector, calculator conectat la internet. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr. 
crt. 

 

Denumirea resursei 
 

Locul în care poate fi 
consultată/ 

accesată/ procurată 
resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

 

1.  
 

Grigore Rusu ,,Arta vorbirii” Editura 
,,Lyceum” Chişinău 1998 

Biblioteca  2 

2.  A.T Heghel ,,Citirea expresivă” Editura 
,,Lumina” Chişinău 1983. 

Biblioteca  2 

3.  ,,Arta actorului” volumul I, Editura 
,,Didactica şi Pedagogia” Bucureşti 1970 

Biblioteca  1 

4.  ,,Arta actorului” volumul II, Editura 
,,Didactica şi Pedagogia” Bucureşti  1970 

Biblioteca  1 

5.  Alexei Palii, ,,Cultura comunicării” Editura 
,,Epigraf” 2000 

Biblioteca  3 

6.  Boris Zahava ,,Măiestria actorului şi 
regizorului” Moscova Editura  
,,Prosveschenie” 1973 

Biblioteca  5 

7.  I.S. S Sîromeatnikov ,,Arta machiajului” 
Editura ,, Vîshaya schola” Moscova 1992. 

Biblioteca  15 

8.  C. Gradova, ,,Costumul teatral” Editura 
,,Soyuz teatralnih deiatelei RSFSR” Moscova 
1987. 

Biblioteca  1 

9.  ,,Maxime şi cugetări” Editura ,,Epigraf” 
Chişinău 2007. 

Biblioteca  2 

10.  Chaikovskhii – Mereşanu C. ,,Literatura 
muzicală moldovenească” Chişinău 1982 

Biblioteca  3 

11.  Literatura artistică a scriitorilor autohtoni 
clasici şi contemporani: scenarii, versuri, 
fabule, proză, dramaturgie 

Biblioteca   

12.  http://www.povesticutalc.ro/fabule.html Internet  

13.  http://www.poezii.md/ Internet  

 
 
 
 
 
 


