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I. Preliminarii. 

 

Unitatea de curs ,,Scenaristica” este inclusă în curricula disciplinelor de specialitate 
conform planului de învăţământ. aprobat de Ministerul Culturii de pe data de 
31.10.2016, nr. de înregistrare 129 Ministerul Educaţiei 16/SC 31.10.2016 

 
Disciplina ,,Scenaristica” este un curs obligatoriu care presupune o aprofundare în 
domeniul culturii şi artelor ţinîn dcont de realizările teoretice ale scenaristicii, precum şi 
experienţa avansată a Căminelor Culturale, bibliotecilor, teatrelor, direcţiilor raionale 
de cultură şi a celor orăşeneşti din ţară. 

 
Convergenţa acestor abilităţi dirijate în mod adecvat conduc la formarea unei viziuni 
artistice. Pentru studierea acestui curs sunt necesare cunoştinţe acumulate de la 
alte discipline: ,,Arta vorbirii scenice”, ,,Limba şi literature română,, ,,Regia 
activităţilor publice”, ,,Istoria culturii şi a civilizaţiei universale”. 
În rezultatul studierii actualului modul absolvenţii trebuie să cunoască: 

- Stăpânirea limbajului cu termini de specialitate, 
- sistematizarea, analiza şi sinteza informațiilor documentare a materialui artistic, 
- orientarea în valorile culturii naționale, 
- elaborarea scenariilor, 
- competențe de realizare a activităților publice. 

 

 

II. Motivaţia, utilitatea modului pentru dezvoltarea personală. 

 

Modulul se adresează elevilor, opera cărora este un mare câmp de libertate şi creativitate în 
formarea reprezentărilor culturale, însuşirea unor tehnici şi metode de muncă intelectuală, 
demonstrarea capacităţilor de creare artistică în elaborarea programului de discotecă, serată 
tematică, compoziţia literar-muzicală, concurs, întocmirea planului de pregătire şi organizare a 
seratei profil, ţinînd cont de specificul scenariului. 

 
Performanţa elevilor trebuie să se sprijine pe competenţa şi cunoaşterea 
principiilor şi legilor generale de scriere a scenariilor . Modulul poartă un caracter 
aplicativ care se finalizează cu un examen în cadrul căruia sunt testate cunoştinţele 
teoretice şi abilităţile practice a fiecărui elev. 

 

III. Competenţe profesionale, specifice modulului. 
1. Interpretarea gândurilor, sentimentelor, faptelor pe cale orală şi scrisă.  
2. Acţionarea autonomă şi creativă în scrierea scenariului.  
3. Asimilarea noilor cunoştinţe şi deprinderi în seletarea 

materialului documentar şi artistic. 
 

4. Formarea deprinderilor de aplicare corectă a cunoştinţelor în 
activitatea practică.  

5. Perceperea angajărilor intelectuale la care obligă o perspectivă. 
6. Dramatizarea materialului literar. 
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          IV.  Administrarea modulului.     

                             

    Semestrul      Numărul de ore     Modalitate de N  umărul d e  
      Total     Contact direct   Lucrul     evaluare   credite  

                  indivi-           
         Prelegeri   Practică/   dual           

               Seminar              

   IV 60  15      15  30   Examen  2   

            V.Unităţi de învăţare.          

                    
    Unităţi de competenţă   Unităţi de conţinut       Abilităţi      

       1. Forme simple de manifestări publice.      

   UC1. Interiorizarea valorilor   1.1 Noţiune de formă simplă    A1. Explicarea noţiunilor  
   culturii naţionale şi general     în manifestare artistică.    şip roceselor în  

   umane.                  realizarea viziunii  

                       artistice .     

            1.2 Formele manifestărilor de    A2. Cunoaşterea  

              agrement . Program de    formelor şi genurilor  

              discotecă.       muzicale     

            1.3 Caracteristica formelor    A3. Exprimarea creative  
              noi : Program show, TVC,    a ideilor, experienţiilor  

              Miss – X       şi emoţiilor în diverse  

                       moduri.     

                       A4. Distingerea valorilor  
            4.Compoziţie literar-    cuvîntului poietic  

              muzicală.       ,publicistic dramatic .  

                       A5. Expunere a  

            5. Dramaturgia formei    evenimentelor  

              simple.             

                       A6. Documentarea  

            6. Elementul informativ în    datelor şi faptelor  

             forma simplă de             

             activitate publică             

                             
 

2. Serată tematică. 
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UC2. Utilizarea mijloacelor 7. Serata tematică. Rolul ei A7. Creativitate şi 
artistice de exprimare în instruirea publicului. aptitudini de 

  organizare a 
  publicului 

 8. Specificul dramaturgiei A8. Stimularea 
 seratei. creativităţii artistice 
  . 

 9. Tema-problemă, condiţie A9. Definirea temei, 
 primordială. ideii, concepţiei 
  morale şi sociale a 
  autorului . 

 10. Actualitatea şi acuitatea A10. Expunerea şirului 
 temei. evenimentelor 

  A11. Distingerea 
 11. Serata profil (omagiere, conceptului de 
 memoriam). serată profil 

  A12. Evidenţierea 
 12. Specificul elaborării izvoarelor creaţiei 
 scenariului. regizorale şi 
  scenaristice 
   

 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare. 
 
 
 

 Nr.       Numărul de ore      

 crt.       Contact direct      

      Total            Lucrul 
   Unităţi de învăţare     Prelegeri    Practică/     individual  
            seminar       
                 

                    

 1  FORME SIMPLE DE MANIFESTĂRI    6  6    15  

   PUBLICE                 
               

 2  SERATA TEMATICĂ    9  9    15  

 3.  Total 60 15  15    30  
 

 

VII.Studiu individual ghidat de profesor. 
 

 Materii pentru studiul    Produse de elaborat Modalităţi de  Termeni de 
 individual     evaluare  realizat 
  1. Forme simple de manifestări publice   

 Program de discotecă   Aplicarea tehnicii de Evaluare după  Săptămâna 1-2 
    selectare criterii   
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 Probele concursului Plan scenariu Evoluare Săptămâna 3-5 
 ,,Miss Regie”      

       

 Selectarea materialului Mijloace artistice După cerinţele de Săptămâna 6 
 pentru compoziţia literar-  elaborare   

 muzicală      

       

  2. Serata tematică    

 Clasificarea seratelor Schiţă Analiză Săptămâna 7 
 tematice      

     

 Selectarea materialului Aplicarea tehnicii de Analiză Săptămâna 8 
 documentar. selectare a datelor şi     

  faptelor.     

 Selectarea celor mai Interviu Prezentare Săptămâna 9 
 actuale teme ce frâmâtă      

 lumea.      

     
 Serata profil. Selectarea Portofoliu Prezentare Săptămâna 10 
 materialului documentar.      

     

 Pregătirea surprizelor. Surpriza Dramaturgia Săptămâna 11 
   emoţională   

 Întâlniri neaşteptate. Invitaţia oaspeţilor Prezentare orală Săptămâna 12 
     

 Descoperirea Chestionar Criterii de Săptămâna 13 
 necunoscutului.  evaluare   

     

 Crearea show-lui prin Implementarea Modalităţi de Săptămâna 14 
 mijloace artistice, tehnice. IT-ului în activitate. recunoaştere a   

   stărilor afective   

 Elaborarea scenariului. Scenariu După cerinţele de Săptămâna 15 
   elaborare.   

       
 
 

 

VIII. Lucrări practice recomandate. 
 

1. Prelucrarea probelor de concurs ,,Miss X”  
2. Selectarea materialului documentar pentru serată-profil ,,Memoriam”  
3. Scrierea partiţiei muzicale la compoziţia literar-muzicală ,,Părinţii” 

 

IX. Sugestii metodologice. 

 

Prin subiectele propuse modulul va asigura progresul constant şi individualizat al elevilor. Crearea 

unui climat de colaborare profesor-elev-profesor şi vor folosi tehnici de implementarea 

obligatorie şi la alegere cu documentarea în probleme de istorie, literatură, expunerea 

evenimentelor şi distingerea conceptelor. Se va determina esenţa socială, estetică ,pedagogică a 

activităţii publice. Elevii vor elabora scenariu utilizând metoda teatralizării şi 
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ilustrării înţelegând rolul şi importanţa conflictului şi a liniei de subiect cunoscând 
principiile construirii acţiunii teatralizate . 

 
      

Metodele de învăţare recomandate       
   

Unitatea de învăţare 
         

 Nr.          

 crt.     

Prelegeri 
  Practică   Individual 

          

            

             

1.  Forme simple de  Lucrul cu sursele  Explorarea   Descoperirea. 

   manifestări publice. 


bibliografice.  



textelor.   Observația 
    Disputa  Asaltul de    
         idei.    

             

2.  Serată tematică.   Demonstrația.   Stimularea   Selectarea 

      Explicația   imaginației.   conținuturilor 

      Expunerea   Elaborarea de   informaționale. 
       

proiect. 
   

            

             
 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale. 
 
 

 

Pe parcursul semestrului elevii vor manifesta atitudini faţă de cele studiate şi vor 
aprecia utilitatea scenaristicii în stimularea şi dirijarea activităţii artistice publice 
folosind tactul, erudiţia, fantezia, gîndirea abstractă în realizarea structurii 
compoziţionale şi prezentarea scenariului în baza reperelor conceptuale : 

 

 

- Cunoașterea semnificaţiei evenimentului , documentului în scenariu  
- Distingerea principiilor selectării materialului documentar şi artistic  
- Caracteristica formelor noi – program show , TVC , Miss X  
- Tehnica organizării şi desfăşurării jocurilor distractive în manifestările publice  
- Utilizarea eficientă a bibliografiei ,  
- Modelarea ideilor. 

 

 

O modalitate de înregistrare a performanţelor elevilor pe o anumită perioadă de timp 
este şi portofoliul ca instrument de evaluare flexibil, complex şi integrator. 

 

  Nr.   Produse pentru măsurarea   
Criterii de evaluare a produselor 

 
  

crt. 
  

competenței 
   

        

 1.   Scenariul seratei tematice.    Elaborarea și structura proiectului- 
        acuratețea. 

        Caracteristica grupului țintă și formele de 
        inplicare a publicului. 

 2.   Scenariul seratei profil.    Analiza în detaliu a fiecărei surse de 
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  Nr.  Produse pentru măsurarea    
Criterii de evaluare a produselor 

  
  

crt. 
 

competenței 
     

         

        documentare.  

        Creativitatea - gradul de noutate pe care-l  

        aduce proiectul in abordarea temei sau în  

        soluționarea problemei.  

        Abilități de ordin tehnic și practic.  
    Repere metodice de      

 3.  organizare a seratelor de  
 Corectitudinea folosirii metodelor și  

  

odihnă. 
  

      mijloacelor tehnice și artistice  
         

    Scenariul compoziției literar-  
  Documentarea în vederea identificării temei și 

 
 4.  muzicale.   
    

ideii. 
 

         

        Semnificația datelor colectate.  

    Coloană sonoră.   Corectitudinea includerii și excluderii  

 5.      fondalului muzical.  
 

 Bogăția și varietatea surselor de informare.
 

 Costume și recuzită.  

6.  Aprecierea critică. 
  

  Crearea costumelor după viziunele proprii. 

  Autenticul costumului. 

  Abilitatea practică în confecționarea 

  costumului și recuzitei.  
 
 
 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii. 

 

Sălile de clasă să corespundă cerinţelor actuale ale învăţământului de 
calitate, dotate cu proiector, ecran, boxe, calculator. 

 
Fiecare elev să dețină acces liber la reţeaua de internet pentru consultarea în timpul 
orei a surselor bibliografice. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elvilor. 
 

Nr. Denumirea resursei Locul în care poate fi Numărul de 
crt.  consultată/ accesată/ exemplare 

  procurată resursa. disponibile. 
    

1. MAŞEC V. ,,Arta de a fi spectator” Biblioteca  

 Meridiana, Bucureşti 1986  4 
2. PETRESCU C. ,,Modalitatea estetică Biblioteca  

 a teatrului”, Bucureşti , 1971  3 
3. Literatură artistică Biblioteca  

4. Revistă de etnografie, folclor şi Biblioteca  

 cultură contemporană ,, Realităţi  4 seturi 
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 culturale”   

5. Seturi de scenarii model. La catedră. 50 
6. АФРОС А. ,,Репетиция-любовь” Biblioteca 5 

 моя,Moscova, 1975   

    

7. ГЕНКИН Д. ,,Сценарное Biblioteca 12 
 мастерство” КПР, Москва,1984   

8. ЧЕЧЁТИН A. ,,Основы драматургии Biblioteca 12 
 театрализованных представлений”   

 Москва, 1981   

9. http://trm.md/ro/concerte-si- Internet - 
 transmisiuni-in-direct/   

10. https://www.noroc.tv/emisiuni/acas Internet - 
 a_la_noroc/arhiva/1/   

11. https://www.privesc.eu/arhiva/categ Internet - 
 orii/Romania,Concerte   
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