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I.Preliminarii 

Modulul Rpactica de specialitate III are drept obiectiv –de a altoi tinerii generaţii  dragostea faţă de 
profesia aleasă ,formând şi evidenţiind  valorile personale ,integrarea specialistului  în condiţiile reale  
ale societăţii  mereu în chimbare.În realizarea standardului profesional  absolventul model  trebue să 
beneficieze de următoarele achiziţii finale 

 Operarea cu limbajul de specialitate  specific domeniului 

 Aplicarea cunoştinţelor  manageriale  specifice  regiei activităţilor artistice publice 

 Practicarea lucrului în echipă în vederea conducerii  activităţii colectivelor artistice 

 Reproducerea capacităţilor  de modelare fluentă  a capacităţilor culturale 

 Planificarea propriei activităţi  pentru stabilirea priorităţilor  în activitatea proprie 

 Asigurarea performanţelor artistice  şi realizarea activităţilor  de pregătire pentru evoluarea în 
scenă. 

 Selectarea şi alcătuirea scenariilor. 

Practica de specialitate III are  la bază unităţile de curs de orientare fundamentală şi de 
specialitate,opţionale şi la libera alegere. 

F.08.O.022.Arta vorbirii scenice VIII.; 
F.08.O.014.Managementul.; 
S.08.O.031.Regia activităţilor artistice publice.; 
S.08.O.039.Scenaristica.; 
S.08.OA.054.Istoria culturii naţionale.; 
S.08.OA.056.Scenografia.; 
S.08.L.060.Psihologia.   
 

II.Motivaţia,utilitatea stagiului de practică  pentru  dezvoltarea profesională 

Practica de specialitate III formează abilităţi  de  apreciere a importanţei  exprimării  creative a 
ideilor,expresiilor emoţiilor, formează  deprinderi practice de moderare a  diferitor activităţi 
culturale.Elevul practicant va beneficia de  un învăţământ modernizat cu următoarele achiziţii finale 

 Cunoaşterea artei comunicării 

 Realizarea unui management  artistic 

 Proiectarea unui scenariu 

 Montarea unei activităţi artistice 

 Iniţierea unui climat  moral-psihologic  adecvat în colectiv 

 Folosirea valorilor culturale naţionale 

 Producera uverturii scenografice. 

III.Competeţe  specifice stagiului de practică 

CS.1.Utilizarea unui comportament şi conduită profesională. 
CS.2.Demonstrarea capacităţilor de comunicare. 
CS.3.Proiectarea scenariului activităţii artistice publice modulul practic a Examenului de 
absolvire. 
CS.4.Rezolvarea uverturii scenografice. 
CS.5.Explicaţia partiţiei  regiei  sonore. 
CS.6.Mediatizarea evenimentului. 
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IV.Administrarea modulului. 

Codul 
stagiului 

de 
practică 

Denumirea 
stagiului de 

practică 
Semestrul 

Numărul 
de 

săptămâni 

Numărul 
de ore 

Perioada 
Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de 

credite 

 Practica de  
specialitate II 

VIII 15 30 Pe 
parcursul 

semestrului 

Susținerea 
raportului 

stagiului de 
practică 

1 

 

V.Descrierea procesului de desfăşurare a stagiului de practică. 

Activităţi,sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de evaluare Durata 
de 
realizare 

Etapa Initiala a stagiului de practica 

1.Etica profesională Codul eticii 
profesionale 

Comunicare 2 

2.Demonstrarea abilităţilor de 
comunicare. 

Mesaj Prezentarea 2 

Baza teoretică a stagiului de practică 

1.Manifestarea cunoştinţelor în 
domeniul scenaristicii 

Scenariu Comunicare 2 

2.Selectarea ,procesarea şi 
analiza formelor activităţii 
artistice publice. 

Produs finit Prezentare 2 

3.Asumarea responsabilităţii 
pentru organizarea  publicului. 

Modele Argumentare 2 
 

                                                         Aprofundarea  deprinderilor practice 

1.Scrierea scenariului –baza 
lucrării de diplomă. 

Scenariu Prezentare 2 

2.Elaborarea structurii 
compoziţionale 

Structura 
compoziţională 

Prezentare 2 

3.Modelarea nodului acţiunii Proiect individual Comunicare 2 

4.Construirea acţiunilor de bază. Şir de acţiuni Derularea acţiunilor 2 

5.Realizarea conflictului. Model Prezentare 2 

6.Ilustrarea punctului  culminant. Model Prezentare 2 

7.Iniţierea deznodământului 
 

Proiect individual Prezentare 2 
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8.Descrierea finalului. 
 

Proiect individual Prezentare 2 

Perfectarea documentației pentru susținerea raportului stagiului de practică 

    

17.Susţinerea raportului stagiului 
de practică  

Portofoliu cu scenario 
format 

Prezentarea şi susţinerea  
scenariului  în faţa comisiei de 
evaluare 

2 ore 

18.Elaborarea portofoliului 
stagiului de practică. 

Prezentare Argumentare 2 ore 

 

VI.Sugestii metodologice 

La Practica de specialitate III este necesar să motivăm elevul –practicant de a-şi satisface abilităţile 
practice dobîndite în cadrul orelor de Regia activităţilor artistice publice, Scenaristica, Arta vorbirii 
scenice, Istoria culturii naţionale, Scenografia, Psihologia. 

Elevul practicant este pregătit pentru 

 A lucra cu colectivele artistice de amatori 

 A manifesta calităţile organizatorice, capacitatea de a comunica cu oamenii, tactul erudiţia, 
fantezia, gândirea abstractă.   

 A aplica în mod practic mijloacele audiovizuale moderne. 

 A contribui la formarea opiniei publice referitor la necesitatea dezvoltării cultural şi spiritual 
a populaţiei. 

În cadrul acestei practici se lucrează asupra conţinutului textual al lucrării de diplomă, care precede 
probele de absolvire.   

Nr.crt Unităţi de învăţare Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

I. Etapa inițiala a stagiului 
de practică 

Explicaţie, 
Conversaţie, 

Instructaj 

Experienţe  

Exerciţii 

Conspectare 

II. Baza teoretică a 
stagiului de practica 

Explicaţia  

 

Instruirea în 
producere 

Experienţe 

 

Alcătuirea 
proiectului. 

III. Aprofundarea 
deprinderilor practice 

 Exerciţii 
Experienţe 
Machete 
Modele 

Exerciţii la 
calculator 
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IV. Perfectarea 
documentaţiei pentru 
susţinerea raportului 
stagiului de practică 

 Derulare de 
modele power-
point 

Concluzii 

Opinii 

 

VII.Sugestii de evaluare 

Varietatea obiectivelor vizate în Practica  de specialitate III,şi a căror realizare constitue obiectul 
acţiunilor evaluative,face necesară  folosirea  unei game bogate şi nuanţate  de forme ,metode şi tehnici 
de  evaluare. 

Nr. crt. Categorii de produs Criterii de evaluare a produsului 

1. Codul eticii profesionale  Corectitudinea  formulării ipotezelor.; 

 Înelegerea problemelor; 

 Coerenţa şi logica expunerii.; 

2. Mesaj  Nivelul de erudiţie.; 

3. Scenariul activităţii  Expunerea tematicii 

 Structurarea logică. 

 Creativitate.; 

 Limbaj bogat ,adecvat tematicii 

 Gradul de originalitate.; 

 Structura  logică.; 

4. 

 

Raport  Respectarea cerinţelor.; 

 Conţinutul surselor primare.; 

 Nivelul de erudiţie 

 

VIII.Cerinţele faţă de locul de practică. 

Sala de festivităţi înzestrată cu mijloace  tehnice, iluminare artistică. 

IX.Resurse didactice recomandate elevilor. 

Nr. 
crt 

Denumirea sursei bibliografice Locul în care poate fi 
consultată,procurată,accesată. 

1. Codul muncii al Republicii Moldova  http://lex.justice.md 

2. Personalități notorii ale culturii naționale și 
universale 

www.wikipedia.org 

3. Legea Culturii Nr.413-XIV 27.05.1999 http://lex.justice.md 

4. Alexei Palii ,, Cultura comunicării’’Editura  
,,Epigraf’’,2000 

Biblioteca 

6. Д М Генкин Массовые праздники М 1985 Biblioteca 

7. Организация и методика клубной работы М 
1975 

Biblioteca 

8. Procacci G.Istoria italienilor,Editura politică 1975 
 

Biblioteca 

9. Selevestr V.Metode de dezvoltare a aptitudinilor La catedră 

http://lex.justice.md/
http://www.wikipedia.org/
http://lex.justice.md/
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de comunicare nonverbale în educaţia pentru 
arte 

10. Selevestr V.  Ghid pentru elevii Catedrei. La catedră 

11. www.unibuc.ro>prof>pavel-d-o>...  Internet 

12. www.univ.danubius.ro>noutăţi> d... Internet 

13. www.fspub.unibuc.ro.>student-fsp..    Internet 

14. 5fan.ro.>wienjob.сценография/худ 
.декорацион. оформление 

Internet 

15. https://desconiline.ro>intrare>scen... Internet 

 


