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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 cuvântului, dezvoltându-i limpezime în gândire 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 
 

În semestrul VI al anului de studii Modulul ,,Text umoristic”, text cu dialog prevede 
extinderea, argumentarea și consolidarea cunoștințelor competențelor și atitudinilor, care 
se realizează prin intermediul textului umoristic, text cu dialog. Textul este considerat ca o 
unitate comunicativă complexă, structurată pe o serie de parametri tipici textualității:  
 
coeziunea, coerența, intenționalitatea, accesibilitatea, informativitatea, situaționalitatea și 
intertextualitatea.  
 
Textele vor reprezenta diverite genuri și specii literare, vor fi variate prin diversitatea 
conținutului și modului de prezentare (monolog, dialog, schetci). 
 
Elevii vor indentifica în text axa literară, vor comenta în termeni respectivi relațiile dintre 
formă și conținut, dintre unitățile de vocabular, vor exploata valențele expresive ale acestor 
relații, vor decoda sensurile textelor analizate. 
 

 Preocuparea esențială a interpretului – admiterea textului și sugerarea subtextului. 

 Încărcătura de gînduri implicite a textului explicit. 

 Refacerea drumului de la text la intuiție de la efect la cauză; ,,arheologia 
cuvântului”  

 Cuvântul să nu-ți fie gol și nici tăcerea lipsită de cuvinte.  
 
Interpretul v-a ține cont de:  

 Unitatea dialectică dintre psihic și fizic. 

  Procedee de educare a memoriei emoționale și fanteziei creatoare. 

  Metoda exercițiilor de improvizație pe ipoteze condiționale (,,magicul dacă’). 

 Explicarea concretă a principiului potrivit căruia adevărul acțiunilor duce la adevărul 
personajelor și al situației scenice. 

 Procedeul devansării muncii pe scenă prin asigurarea improvizațiilor încă din faza 
lecturii; metode post-stanislavskiene. 

 Procedeul captării sentimentului autentic prin tehnica interioară a interpretului: 
critica impiriciului, sentimentului lăsat ,,la inspirație, la întâmplare”. 

  Arta trăirii, a întruchipării organice – metoda declanșării adevărului scenic. 

 Principii de escaladare a celor trei trepte: preparare – concentrare – comunicare . 

 Metodica asigurării atenției scenice prin folosirea cercului de izolare. 
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III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 
CS1. Selectarea și argumentarea textelor umoristice. 
CS2. Caracteristica personajelor din text, faptelor acestora, stabilirea stărilor emoţionale, 

specificarea temperamentului, argumentarea sarcinii creatoare de interpretare. 
CS3. Identificarea subtextului. 
CS4. Utilizarea tehnicilor vorbirii scenice în realizarea textelor umoristice. 
CS5.  Oferirea de expresivitate și originalitate mesajului emis prin utilizarea formelor 

stilistice. 
CS6. Realizarea în scenă a textului umoristic. 

 
IV. Administrarea disciplinei  

 

Semestrul 
 

Numărul de ore Modalitate
a de 

evaluare 
 

Numărul 
de credite 

 Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

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

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Particularități specifice ale textelor umoristice 

UC1. Conștientizarea semnificației sociale, 
estetice și pedagogice a textelor 
umoristice. 

 
 
 
 

 

1. Selectarea textelor umoristice cu dialog. 
 

2. Studierea creaţiilor autorilor. 
 
 

3. Intensitatea vocii la citirea textelor umoristice 
cu dialog. 

 

A1. Comentarea stilisticii textului. 
 

A2. Argumentarea tematicii abordată în text, 
actualitatea temei. 
 

A3. Interpretarea textului artistic la toate 
nivelurile limbii: fonetic/grafic/lexical/ 
gramatical. 

2. Analiza logică 

UC2.  Explicarea rolului analizei logice în 
operele literare. 

4. Aprecierea temei, ideii, suprasarcinii, 
conflictului, firului roşu în text. 

 
5. Plasarea accentelor în text, plasarea pauzelor, 

plasarea melodiilor de ton. 

A4.Argumentarea atitudinii personale faţă de 
problematica şi mesajul abordat în text. 

 
A5. Comentarea analizei logice în text. 

3. Însemnătatea dezvoltării capacităţii imaginative. 

UC3. Identificarea și comentarea unei game 
întregi sentimente , impresii, suferite 
de drama sentimentală a personajului. 

 

6. Caracterizarea personajelor, sarcinii creatoare 
de interpretare. 

 
7. Aprecierea subtextului personajelor 

 
8. Imaginarea celor prezentate în text, ecranizare, 

studii. 
 

 
 

A6. Depistarea comportamentului, mimicii, 
gesturilor, lexicului personajelor. 
 

A7. Argumentarea subtextului. 
 

A8. Selectarea și prezentarea studiilor pentru 
dezvoltarea imaginației. 
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4. Planul de acţiune pentru citirea textului. 

UC4. Utilizarea elementelor actoricești în 
redarea mesajului textului. 

9. Atitudinea interpretului faţă de personaj, 
descoperirea faptelor personajelor, esența 
improvizației, studii. 

 
10. Rolul stărilor emoţionale în interpretarea 

textului umoristic, relațiile cu celelate 
personaje. 

 
11. Comunicarea cu spectatorul, rolul monologului 

interior. 
 

12. Repartizarea textului în episoade. Selectarea 
muzicii, recuzitei, costumului. 
 
 

13. Citirea expresivă a textului, întruchiparea 
personajului prin intermediul monologului, 
apartenența socială. 
 

14. Punerea textului în scenă. 

A9. Selectarea și realizarea studiilor pentru 
dezvoltarea improvizației. 
 
 

A10.Compararea situațiilor din text cu cele din 
realitate.  
 
 

A11. Comentarea judecăţilor estetice asupra 
faptelor săvârşite de personajele din  text. 
 

A12. Expunerea  subiectului episodului, 
prezentarea coloanei muziale, schițelor 
costumului 
 

A13. Descrierea stărilor  emotive ale mesajului 
din text. 
 
 

A14. Folosirea adecvată, a elementelor 
actoriceşti: atenţia, fantezia, imaginaţia, 
singurătatea publică, libertatea scenică. 



 

 

8/12 

 

 

 
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. Interpretarea textului umoristic  3 3 3 

2. Analiza logică  2 2 3 

3. Însemnătatea dezvoltării capacităţii 
imaginative. 

 3 3 4 

4. Planul de acţiune pentru citirea 
textului. 

 7 7 5 

 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. Interpretarea textului umoristic 

Opera literară, structura operei 
literare. 

Comentariu Analiza 
comentariilor. 

Săptămâna 1 

Personajul literar – element al 
structurii operei literare. 

Biografia personajului 
literar 

Comunicare 
orală. 

Săptămâna 2 

 Portofoliul. Materiale suplimentare Evaluarea 
portofoliului 

Săptămâna 3 

2. Analiza logică 

Selectarea versurilor pentru 
moment poetic ,,Mama, icoana 
sufletului meu”  

Compoziţie literară Prezentare Săptămâna 4-5 

Selectarea materialelor 
suplimentare pentru participări 
în activităţi artistice publice. 

Fragmente din proză, 
texte umoristice, 
versuri. 

Analiza 
materialelor 

Săptămâna 6 

3. Însemnătatea dezvoltării capacităţii imaginative. 

Cunoştinţă cu activitatea 
studioului teatral ,,Prometeu” 

Rezumat oral. Comunicare Săptămâna 7 

Planificarea activităţii studioului 
,,Prometeu” 

 Plan de activitate a 
studioului ,,Prometeu”. 

Analiza planului   Săptămâna 8-9 

Cunoştinţă cu activitatea 
teatrului ,,Veneamin Apostol” 

Argumentare orală. Conversaţie Săptămâna 10 

4. Planul de acţiune pentru citirea textului. 

De la eroul literar la 
întruchiparea personajului 
scenic. 

Studiu de caz. Prezentarea 
studiilor 

Săptămâna 11-12 

Deosebirea între genul dramatic 
şi epic. 

Rezumat oral. Analiza 
rezumatului 

Săptămâna 13 
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Criterii orientative în alegerea 
repertoriului de studiu. 

Argumentare orală. Comunicare Săptămâna 14 

Rolul fanteziei în arta 
actoricească. 

Eseu Conversaţie de 
verificare. 

Săptămâna 15 

 
VIII. Lucrările practice recomandate 

                
 

1. Opera literară, structura operei literare (comentariu). 
2. Fragmente din proză, texte umoristice, versuri. 
3. Plan de activitate a studioului ,,Prometeu”. 
4. De la eroul literar la întruchiparea personajului scenic. (studiu de caz). 
5. Rolul fanteziei în arta actoricească (eseu). 
6. Realizarea în scenă a textului umoristic, textului cu dialog. 

 
IX. Sugestii metodologice 

                                        
În metodologia didactică contemporană se reliefează o serie de exigențe și cerințe de care 
ar trebui să țină cont profesorul: 

 Punerea în practică a unor metode și procedee de instruire adecvate noilor situații 
de învățare (de exemplu, brainstorming-ul, care prezintă o metodă de dezvoltare a 
creativității ). 

 Folosirea pe scară mai largă  a unor metode activ-participative, prin activizarea 
structurilor cognitive și operatorii ale elevilor. 

 Accentuarea tendinței formativ-educative a metodei didactice; extinderea 
metodelor de căutare și identificarea cunoștințelor, cultivarea metodelor de 
autoinstruire permanentă. 
 

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.  Particularități specifice ale textelor 
umoristice 

 Expunere 
didactică 

 Demonstrație  Lucrul cu 
manualul 

 Observația 

2.  Analiza logică  Povestire 

 

 Discuție 
colectivă 

 Conversație 

 Explicație 

 Învățare prin 
descoperire 

3.  Însemnătatea dezvoltării 
capacităţii imaginative. 

 Explicație  Exerciții 

 Activități 
creative. 

 Joc de rol 

 Studiu de 
caz 

4.  Planul de acţiune pentru citirea 
textului. 

 Explicație 

 Convorbire 
euristică 

 

 Demonstrația 

 Elaborarea 
planului 

 Învățare pe 
simulare 
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
  
Rolul important al evaluării în educație este justificat prin nevoia de a măsura eficiența 
procesului de instruire, de a obține informații relevante privind rezultatele elevilor, de a 
asigura menținerea standardelor și de a oferi feedbak-ul necesar tuturor celor implicați în 
educație. 
 
Creșterea eficienței procesului de predare-învățare presupune și o mai bună integrare a 
actului de evaluare în desfășurarea activității didactice prin verificarea și evaluarea 
sistematică a tuturor elevilor după fiecare temă, raportarea rezultatelor la obiectivele 
generale, de  referință și operaționale ale acestuia, verificarea eficacității progarmului de 
instruire. 
 
În procesul  de studiere a modulului sunt recomandabile următoarele tipuri de evaluare: 
1. Curentă 
2. Formativă 
3. Examen (prezentarea publică a textului umoristic, textului cu dialog) 
 
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. Text umoristic  Actualitatea temei 

 Originalitatea textului 

2. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona 
mesajul lucrării supuse rezumării. 

 Textul rezumatului este concis și structurat logic. 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii 
lucrării în cauză. 

 Progresia logică: înlănțuirea ideilor, prezentarea 
argumentelor sunt clare şi evidente. 

 Stăpânirea normelor sintactice la nivel de 
prezentare logică a ideilor, frazelor, paragrafelor 
textului. 

3. Rezumat oral  Expune tematica lucrării în cauză 

 Expunerea orală este concisă și structurată logic 

 Folosește un limbaj bogat, adecvat  tematicii 
lucrării în cauză 

4. Exerciții  Articularea corectă 

 Pronunție corectă 

5. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz 
propus. 

 Calitatea soluțiilor, ipotezelor propuse, 
argumentarea acestora. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate 
studiului analizat de caz. 

 Punerea în evidență a subiectului, problematicii și 
formularea. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecată personală a elevului. 

 Corectitudinea interpretării studiului de caz 
propus. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Rezolvarea corectă a problemei, asociate 
studiului analizat de caz. 

6. Prezentare publică   Respectarea elementelor actoricești. 

 Respectarea logicii vorbirii scenice. 

 Transmiterea mesajului artistic. 

 Folosirea mijloacelor de inprovizație. 

 Emotivitatea, temperamentul. 

 Folosirea spațiului scenic. 

 Folosirea elementelor de costum, decor, muzică, 
machiaj. 

 
XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 
Calculator, literatură de specialitate, literatură artistică, proiector. 
 

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” 
Chişinău ,,Lumina” 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 Biblioteca  5 
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şi regizorului”  Editura  
,,Prosveschenie” Moscova 1973 

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

Biblioteca  3 

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

Biblioteca  - 

11.  http://www.poezie.ro/index.php/s
ubject/texte-
umoristice/Texte_umoristice 

Internet - 

12.  http://www.columbus.home.ro/pg
id4_site_RO.html 
 

Internet  - 

13.  www.google.com  Internet  - 
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