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I. Preliminarii 

Unitatea de curs ,,Compoziția și montarea dansului I” are ca scop inițierea elevilor în domeniul compoziției și 
montării dansului de diferite tipuri și genuri.Conținutul obiectivului are la bază trei tipuri de dans: clasic, 
popular și de epocă. Aceste tipuri de dans permit însușirea tuturor elementelor coregrafice. Materialul se 
repartizează de la simplu la compus. în cadrul acestui modul elevii vor studia descifrarea și implementarea 
figurilor în diferite dansuri. 
 
Metodele de bază ale instruirii în cadrul unității de curs „Compoziția și montatea dansului I” sunt: 
demonstrarea, executarea mișcărilor nemijlocit de către profesor,explicarea, folosirea materialului video, 
ilustrarea, povestirea, metoda de creare a atmosferei emotive etc. 
 
Unitatea de curs „Compoziția și montarea dansului I” ca disciplină de specialitate este orientată prioritar spre 
promovarea artei coregrafice universale și a diversității culturale și istorice ale popoarelor lumii. 
Studierea acestui modul are drept obiectiv dezvoltarea unor aptitudini de performanță întru pregătirea 
elevilor pentru activitatea ulterioară în calitate de coregraf. 
 
Pentru realizarea obiectivelor propuse elevii trebuie să posede auz muzical, simțul ritmului și starea bună a 
sănătății fizice. 
 
În cadrul acestei unități de curs „Compoziția și montarea dansului I” în afară de cunoștințe, capacități 
interpretative, creativitate, emotivitate, elevii sunt apreciați și pentru activismul artistic și implicarea în diferite 
activități extracurs. 
 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Modulul dat are un rol important în formarea elevului în calitate de coregraf. ,,Compoziția și montarea 
dansului I” fiind disciplina principală în  formarea de abilităţi, capacităţi şi cunoştinţe. 

În rezultatul studierii acestui modul elevii trebuie să cunoască: 

 Stăpînirea limbajului cu termeni de specialitate. 

 Utilizarea competențelor și abilităților de identificare a mișcărilor și figurilor caracteristice diferitor 
tipuri de dans. 

 Demonstrarea caracterului și pasului de bază a figurilor însușite caracteristice diferitor genuri de dans. 

 Identificarea ordinii figurilor în compozițiile de dans.Figurile anterioare și ulterioare. 

 Elaborarea compozițiilor diferitor dansuri. 
 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

 

     CS1. Utilizarea legităților de alcătuire a planului compozițional; 
     CS2. Crearea chipului artistic cu ajutorul mijloacelor de expresie coregrafică; 
     CS3. Aprecierea diferitor caractere de dans în viziunea personală; 
     CS4. Interpretarea expresivă a mișcărilor și figurilor de dans; 
     CS5. Utilizarea strategiilor de lucru specific coregrafului; 
     CS6. Promovarea capacităților de corelare interdisciplinară; 
     CS7. Consolidarea și perfecționarea abilităților coregrafice prin însușirea temeinică a compoziției și montării                 
     dansului; 
     CS8. Elaborarea compoziției și montarea dansului. 
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                                                                      IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 
Modalitatea de 

evaluare 
Numărul de 

credite Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică / Seminar 

V 60 - 45 15 Examen 2 
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                                                                                                                       V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilități 

                                                                                                              1.Prezentarea cursului 

UC1. Cunoașterea conținutului științific a 
disciplinei și operarea corectă și adecvată cu 
limbajul specific necesar. 

1.Specificul lecției de compoziție și montare a 
dansului. 

2.Structura lecției de compoziție și montare a 
dansului. 

3.Etapele montării dansului. 

 

 

A1. Selectarea materialului informativ. 

 

A2.  Utilizarea terminologiei specifice. 

 

A3.       Distingerea etapelor montării dansului. 

 

 

 

                                                                                                     2. Montarea materialului coregrafic 

 

UC2.Aplicarea legilor dramaturgiei în dans. 

4.Noțiunea de dramaturgie coregrafică. 

Proviniența cuvântului ,,dramaturgie” . Genurile 
dramaturgiei. 

5.Părțile principale în dramaturgia coregrafică. 

a.Expoziția (introducerea în acțiune). Contactul 
spectatorilor cu participanții. Aprecierea 
caracterului eroilor. Maniere de interpretare. 

b.Nodământul. Începutul acțiunii. 

c.Desfășurarea acțiunii. Treptele dezvoltării 
acțiunii. Stabilirea liniilor de comportare a 
eroilor. 

d. Culminația. Punctul culminant. 

e.Deznodământul. Sfârșitul acțiunii (treptat, 
brusc, neaș teptat). 

6.Programa pentru examenul de definitivare. 

A4.   Folosirea legilor dramaturgiei în formarea 
deprinderilor și aptitudinilor specifice. 

 

A5.   Evidențierea expoziției. 

A6.   Distingerea nodului acțiunii. 

A7.    Expunerea acțiunilor de bază și secundare. 

A8.    Evidențierea punctului culminant. 

 

A9. Montarea finalului și utilizarea legilor dramaturgiei în 
montarea dansului. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt.  

Unități de învățare Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică/ 

Seminar 

1. Prezetrarea cursului. 6 - 3 3 

2. Montarea materialului coregrafic 54 - 42          12 

 Total 60 - 45 15 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Prezentarea cursului. 

1.1. Selectarea materialului pentru 
elaborarea portofoliului. 

1.2.Scopul și sarcinile cursului. 

1.3. Modalități de combinare a 
elementelor fundamentale ale tehnicii 
dansului (contemporan, caracter 
popular). 

1.4. Materialul muzical. 

1.5. Referat(Nume notorii de maieștri 
coregrafi din Republică și străinătate) 

1.1. Foto, video. 

 

1.2. Proiect individual. 

1.3. Material teoretic. 

 

  

1.4.Audio, MP3 .                                    

1.5. Referat. 

 

Prezentarea 
materialului. 

Prezentarea 
materialului. 

 

 

Prezentarea 

materialului. 

 

Săptămâna 1-3  

 

Saptamâna 4-6 

 

 

 

 

Săptămâna 7-8 

 

2. Montarea materialului coregrafic. 

1.6.Dezvoltarea creativității și 

implimentarea elementelor de 

virtuozitate în practică. 

1.7.Studierea și însușirea mișcărilor 

create. 

 
1.6. Combinații și 
elemente create . 

 

1.7.Lucru practic. 

 

 
Prezentarea 
materialului 
creat. 

 

Interpretarea 

creativa. 

 

Săptămâna 9-11 

 

 

Săptămâna 12-15 

 

VIII. Sugestii metodologice 

Pentru predarea – învățarea modulului în cauză se recomandă utilizarea următoarelor metode de învățare 

Nr. Unitatea de învățare 
Metode de învățare 

Practică Individual 



8 / 9 

1. 

2. 

 

Prezentarea cursului. 

Montarea materialului 

coregrafic. 

 Explicația  

 Conversația didactică 

 Demonstrarea 

 Exercițiul 

 Comparația 

 Legătura 
interdisciplinară 

 Acțiunea emoțională 

 Activități creative 

 Conștientizarea 

 Exercițiul 

 Analiza 

 Comparația 

 Problematizarea 

 Legătura 
interdisciplinară 

 Observația 

 Euristica 

IX. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Evaluarea formativă și finală  prezintă volumul de cunoştinţe, competenţele şi abilităţile obținute de elev  în 

cadrul orelor. Pentru aprecierea cu notă a  elevilor propunem următoarele forme de evaluare: 

Examen: 

− Prezentarea materialului coregrafic creat și montat în grup(studiu,dans);  

− Prezentarea portofoliilor; 

− Prezentarea schiței  materialului coregrafic creat și montat de elev. 

Criteriile pentru evaluarea sumativă a competenţelor profesionale este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. 

 

Interpretarea tehnică a elementelor, 
combinațiilor create de studiu, dans. 

 Interpretarea tehnică a mișcărilor în grup. 

 Redarea expresivă a manierei de interpretare. 

2. Frazarea,relația părților coregrafice 
și relația cu muzica și  spațiul. 

 Redarea expresivă a elementelor și combinațiilor 
create în tempoul muzical. 

3. Elaborarea și prezentarea 

materialului schițat. 

 Descrierea elementelor și combinațiilor create. 

 

4. Elaborarea și prezentarea 
referatelor. 

 Respectarea termenilor de elaborare. 

 Corectitudinea formulării conținutului . 

 Ținuta lingvistică. 

 Ținuta grafică. 

5. Portofoliul unității de curs. 

 

 Conținutul portofoliului. 

 Materialele necesare. 

 Structurarea materialelor. 

 Oformarea. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

− Acordeon, centru muzical. 

− Calculator. 

− CD-uri. 

− Portofoliu. 
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− Sală. 

− Materiale ilustrative. 

− Manuale de specialitate. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Țarălungă A. Dansuri populare:Material 
didactic la programa de educație fizică 
pentru școlile de cultură generală,gimnazii 
și licee.-Chișinău;Universitas, 1992. 

Catedra ,,Coregrafie”. 1 

2. Nicolae D. Moldavschie narodnîe 
tanțî,cartea moldovenească,Chișinău 1968. 

Catedra ,,Coregrafie”. 1 

3. Zaharov R. Slovo o 
tanțe,M.Prosveșcenie,1983. 

Bibliotecă. 1 

4. Zaharov R. Beseda o tanțe,                            
M. Prosveșcenie,1986. 

Bibliotecă. 1 

5. Mardari M. Elementî moldavscogo 
narodnogo tanța.-Cartea moldovenească, 
Ch.:1969. 

Catedra ,,Coregrafie”. 1 

6. Zaharov R. Socenenie tanța.  
M.:Prosveșcenie, 1989. 

Bibliotecă.  

7. Osurco I. ,,Tanțî narodov mira” 
Moscova,1972. 

Bibliotecă.  

8. T. Tcacenco ,,Narodnîi taneț”. Catedra ,,Coregrafie”.  

9. https://ro.wikipedia.org/wiki/Dansuri_de_societate. 

10. http://www.tuktuk.ro/2014/09/dansuri-traditionale-din-intreaga-lume/. 

11. http://www.icr.ro/pagini/europe-eunic-dansuri-traditionale-din-romania-si-din-alte-tari-europene. 

 

http://www.tuktuk.ro/2014/09/dansuri-traditionale-din-intreaga-lume/

