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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 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 
  
În formarea elevului, modulul ,,Monolog din piesă” are un rol profesional fundamental, 
contribuind nu numai la familiarizarea cu toate elementele specifice artei actorului, ci și la 
înțelegerea în primnul rând a valorilor majore și a acestui gen de lectură artistică. 
 
Modulul contribuie la formarea artistică și cetățenească a viitorilor regizori artistici prin 
adâncirea valorilor dramaturgiei naționale autohtone cât și celei universale. 
 
Transmiterea vie a valorilor specifice acestui domeniu al spiritualității naționale are rol 
determinant în definirea personalității viitorilor specialiști, în implicarea competentă și 
responsabilă ca viitori creatori în domeniul artei și culturii. 
 
Modulul respectiv dezvoltă capacitatea elevului să realizeze lectura interogativă/ interpretativă 
a textelor literare de diferite genuri și specii, delimitând valoarea de non-valoare și de falsa 
valoare bazându-se pe cunoștințele asimilate anterior: 
 
 -Descoperirea ,,procesului de creație” prin care eroul tragic sau comic dobândește o imagine 
scenică obiectivă. 
 
- Crearea condițiilor necesare apariției și dezvoltării acestui proces, precum și folosirea legilor, 
fazelor și a dirijării dinamice metamorfozei pentru desăvîrșirea lui prin întruchipare constituie 
conținutul modulului. 
 
-Începând cu opera dramatică, se constituie baza conținutului de idei, se folosește metoda 
improvizației și a concepției artistice ce conduce la individualizarea plastică a personajului. 
 
Însușirea acestui modul, a cărei etape trebuiesc individualizate, ca durată și mijloace, se 
militează pentru legătura indisolubilă dintre artă și realitate, pentru îmbinarea cunoștințelor 
teoretice obținute în cadrul unităților de curs: Istoria teatrului, Arta actorului, Mișcarea 
scenică, Practica de specialitate, pentru unitatea organică între latura rațională și emoțională. 
  
Obiective cadru 
- Formarea culturii literar-artistice prin receptarea și interpretarea operelor de referință ale 
literaturii române în contextul culturii naționale/universale. 
- Formarea și dezvoltarea motivațiilor și a atitudinilor, a gândirii critice, prin interiorizarea 
valorilor literare/estetice/comunicative/culturale. 
 
 

II. Competenţele profesionale specifice modulului 
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CS1. Selectarea monologului din piesă. 
CS2. Analiza creaţiei dramaturgului. 
CS3. Identificarea trăsăturilor de caracter și comunicare a personajului. 
CS4. Repartizarea monologului în epizoade. 
CS5. Argumenetarea elementelor actoricești care amplifică creativitatea. 
CS6. Realizarea scenică a monologului. 

 
IV. Administrarea disciplinei  

 

Semestrul 
 

Numărul de ore Modalitate
a de 

evaluare 
 

Numărul 
de credite 

 Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

 

VII 90 45 15 30 Examen 2 

 



6/11 

 

V. Unităţile de învăţare 
 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1.Rolul monologului  în arta vorbirii scenice 

UC1. Utilizarea diferitor mijloace 
informaționale în arta recitatorului. 

 
 

1. Cerinţe faţă de selectarea monologului din 
spectacol. 

 
2. Selecționarea monologului  din piesă. 

 
 

3. Creaţia dramaturgilor 
 

A1. Comentarea operelor de valoare autentică 
din dramaturgia naţională sau universală. 

 
A2. Aprecierea valorii artistice a materialului 

selectat. 
 

A3. Determinarea temelor abordate  în creaţia 
dramaturgilor. 

2. Analiza logică a monologului, textului dramatic. 

UC2. Argumentarea    
   analizei logice. 

 

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

 
5. Analiza logică; plasarea accentelor, melodiilor de 

ton, pauzelor. 

A4. Decodarea sensurilor  
       monologului analizat. 

 
A5. Aplicarea regulilor analizei  
       logice.  

 

3. Etape de realizare scenică a monologului textului dramatic. 

UC3. Descrierea etapelor de lucru asupra 
monologului din piesă.  

 

6. Caracterizarea personajelor, elaborarea 
imaginativă a personajului. 

 
7. Determinarea sarcinilor şi acţiunilor 

interpretative (ce fac? de ce fac?)  
 

8. Descoperirea liniei acţiunei verbale şi fizice, 
studiul-  singurul procedeu prin care ajungem la 
personaj. 
 

A6.  Analizarea, sintetizarea comportamentelor, 
evenimentelor, faptelor  personajului.  
 

A7. Modificarea  liniei de subiect introducând noi 
episoade în monolog. 

 
A8. Prezemtarea studiilor de caz. 
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9. Motivarea faptelor personajelor, descoperirea 
monologului interior și dialogului. 
 

 
10. Repartizarea monologului în epizoade, rolul 

acțiunii în întruchiparea personajului. 
 

11. Citirea expresivă a monologului, textului 
dramatic. 
 
 

12. Rolul punerii în scenă a monologului, textului 
dramatic, folosirea elementelor actoriceşti:  
atenţie, singurătate publică, fantezie, imaginaţie. 

 
 

13. Realizarea monologului în scenă, folosirea 
mijloacelor expresive tempou, ritm, intensitate 
de voce. 

 
14. Rolul decorului, muzicii, costumului, în redarea 

scenică a monologului textului dramatic. 

A9.Comentarea monologului interior şi faptelor 
personajelor actualizând problematica, 
evenimentele principale. 
 

A10. Reproducerea   textului din numele 
personajelor imaginare. 
 

A11.Stabilirea momentelor comune între 
monolog şi lecturile anterioare. 

 
 

A12.Manifestarea spiritului creativ, artistic în 
interpretarea monologului , textului dramatic. 

 
 
 

A13.Prezentarea studiilor: ,,Personajul în 
învoielile propuse”. 

 
 

A14.Prezentarea schiţelor de decor, costume, 
coloana muzicală. 
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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 
individua
l Prelegeri Practică/ 

Seminar 

1. Rolul monologului  în arta vorbirii scenice  9 3 4 

2. Analiza logică a monologului, textului 
dramatic. 

 6 2 6 

3. Etape de realizare scenică a monologului, 
textului dramatic. 

 30 10 20 

4. Total 90 45 15 30 

 
VII Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 
individual 

 

Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

1. Rolul monologului  în arta vorbirii scenice 

Caracteristica genurilor 
literare: drama, comedia, 
tragedia alte specii. 

 Rezumat oral. Conversaţie Săptămâna 1 

 Preoblemele stilului şi arta 
scenică. 

 Prelegere Relatare Săptămâna 2 

2. Analiza logică a monologului, textului dramatic. 

Personajul în cadrul 
conflictului dramatic. 

 Studiu de caz. Prezentare Săptămâna 3-4 

Tendinţele de dezvoltare a 
personajului, perspectiva 

Rezumat oral. Comunicare Săptămâna 5 

3. Etape de realizare scenică a monologului, textului dramatic. 

Aprecierea evenimentelor 
principale şi secundare în 
monolog, text dramatic. 

 Rezumat scris. Conversaţie de 
verificare. 

Săptămâna 6 

Calităţile voinţei. Educarea şi 
autoeducarea voinţei. 

Programa de 
dezvoltare a propriei 
voinţe. 

Prezentarea 
programului. 

Săptămâna 7 

Comunicarea scenică. Studiu de caz. Prezentarea 
studiilor 

Săptămâna 8-9 

 Întruchiparea scenică. Studiu de caz. Prezentarea 
studiilor 

Săptămâna 10-11 

 Inprovizaţia scenică  Studiu de caz. Elemente 
actoriceşti 

Săptămâna 12-13 
 

Elaborarea schiţelor de 
costum. 

Schiţe de costum Demonstrarea 
schiţelor de 
costum. 

Săptămâna 14-15 

 
VIII. Lucrările practice recomandate 

                            
1. Personajul în cadrul conflictului dramatic (studiu de caz). 
2. Aprecierea evenimentelor principale şi secundare în monolog, text dramatic(rezumat scris). 
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3. Calităţile voinţei. Educarea şi autoeducarea voinţei (Programa de dezvoltare a propriei 
voinţe.) 
4. Comunicarea scenică (studiu de caz). 
5. Întruchiparea scenică (studiu de caz). 
6. Inprovizaţia scenică (studiu de caz). 
7. Schiţe de costum. 
8. Realizarea în scenă a monologului din piesă. 
 
 

IX. Sugestii metodologice 
                                        
Orientarea metodologică a procesului de învățare a modulului ,,Monolog din piesă” ,,Text 
dramatic ” presupune înzestrarea elevilor cu cunoștințe în domeniul artei actoricești îmbinate 
cu tehnici de muncă intelectuală, alcătuind împreună structuri complexe și deschise de 
cunoaștere, adaptabile unei învățări permanente.  
 Accentul se va pune pe înzestrarea cu metode și tehnici de învățare și de muncă intelectuală, 
pe folosirea tehnologiilor moderne de regăsire și utilizare a informațiilor, de analiză și sinteză a 
acestora. 
Profesorul va selecta metodele de învățare specifice conținuturilor și tehnicilor de muncă 
intelectuală, orientându-se mai mult după cele activ-participative.Va acorda atenție formării 
de atitudini și orientări valorice, corelând afectivitatea cu starea de motivare, căutând să 
stimuleze în permanență libertatea de inițiativă și creativitate. 
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.  Rolul monologului  în arta 
vorbirii scenice 

 Conversație 
euristică 

 

 Expunere 
didactică 

 Lucrare 
practică. 

 Munca cu 
manualul 

 Învățare prin 
descoperire. 

2.  Analiza logică a monologului, 
textului dramatic. 

 Povestire 

 Explicație 

 

 Discuție 
colectivă 

 Problematizarea 

 Explicația 

 Descoperirea 

3.  Etape de realizare scenică a 
monologului, textului dramatic. 

 Descriere 

 Explicație 

 

 Conversație 
didactică 

 Demonstrație 
cu acțiuni 

 Învățare prin 
descoperire 

 Joc de rol 

 
 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale  
 
Evaluarea vizează esența învățământului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate și 
rezultatele obținute de către elevi în activitatea de învățare. Ea se va realiza de către profesor 
pe parcursul tuturor activităților didactice și în toate etapele acestor activități și va viza nu 
numai cunoștințele în termeni de informație, ci și competențe, capacități și aptitudini. 
 
În cadrul demersului didactic se va recurge la următoarele forme de evaluare: 
1.Inițială 
2.Formativă 
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3.Examen (elevii vor prezenta public monologurile din spectacol) 
 
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. 

 

Monolog din piesă 

 

 

 Actualitatea temei 

 Originalitatea 

 Mesajul artistic 

2. Rezumat scris  Expune tematica lucrării în cauză. 

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

 Textul rezumatului este conchis și structurat 
logic. 

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. 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. 

5. Argumentare orală  Corespunderea formulărilor temei. 

 Selectarea și structurarea logică a argumentelor 
în corespundere cu tezele pus eîn discuție. 

 Apelarea la propria experiență în argumentarea 
tezelor puse în discuție. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat ți bogat, 
respectarea normelor literare. 

6. Realizare în scenă a 
monologului 

 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. 
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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” 
,,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”  Editura  ,,Prosveschenie” 
Moscova  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.  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://trm.md/ro/arhiva-emisiuni-
actualitati/ 

Internet  - 

 


