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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, ţinând cont 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 literatură română,, ,,Regia activităţilor 
publice”, ,,Istoria culturii şi a civilizaţiei universale”. 
În rezultatul studierii actualului curs absolvenţii trebuie să cunoască: 

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



II.   Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea personală. 

 

Modulul acesta este o “ispită” pentru elevi, ei încearcă să pătrundă în 
esenţa elaborării lucrării de diplomă prin efort şi cutezanţă, prin aplicarea 
corectă a cunoştinţelor însuşite anterior, exprimarea creativă a ideilor. 

 

III. Competenţe profesionale, specific modulului.  
CS1. Identifică şi utilizează surse corecte de informare. 

 
CS2. Asigurarea cerinţelor de calitate pentru evoluarea 
scenică. CS3. Valorificarea potenţialului personal. 

 
CS4. Internaţionarea constructivistă cu oamenii din jur pe bază de 
colaborare. CS5. Aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică. 
CS6. Utilizarea terminologiei de specialitate.  
CS7. Dobândirea informaţiilor inclusiv reţeaua internet. 

 

IV. Administrarea modulului. 
 

 

  Semestrul    Numărul de ore      Modalitate de    Numărul  

    Total  Contact direct   
Lucru

l  evaluare  de credite  
           indivi-          

      Prelegeri  Practică/   dual         

        Seminar             

 VI 60 15  15  30   Examen  1  
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V. Unităţi de învăţare  
 

Scenaristica VIII  
         

   Unităţi de  Unităţi de conţinut  Abilităţi  

   competenţă      

     1. Elaborarea lucrării de diplomă.  

   UC1. Elaborarea 1. Cerinţele lucrării de  A1. Aplicarea cunoştinţelor însuşite  
   scenariului lucrării diplomă  anterior în practică.  

   de diplomă,      

    2. Comentariul analitic.  A2. Analiză şi sinteză  

    3. Concepte cheie.  A3. Explicarea termenilor de  

       specialitate .  

    4. Momente  A4. Proiectarea momentelor  

    organizatorice.  organizatorice.  

       A5. Abordarea metodologică  

    5. Arhitectonica  arhitectonicii scenariului .  

    scenariului.    

         

2. Structura compoziţională.  

UC2. Formarea 6. Compoziţia scenariului A6. Compoziţie şi montare 
drepinderilor de a) expoziţia scenariului 
aplicare corectă a b) nodul acţiunii  

cunoştinţelor în c) desfăşurarea acţiunilor  

activitatea practică. d) punctul culminant  

 e) deznodământul  

 f) finalul  

 7. Conţinutul textual al A7. Exprimarea creativă a ideilor. 
 lucrării  

 8. Foaia de montare. A8. Utilizarea resurselor informatice 
   - digitale. 

 9. Bibliografie selectivă. A9. Identificarea corectă a 
   bibliografiei 

 10. Anexe. A10. Selectarea şi procesarea 
   materialului documentar şi artistic 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

  Nr.           Numărul de ore      
  crt.   Unităţi de învăţare      Contact direct      

             Prelegeri    

Practică
/   Lucrul  

         

Tota
l       seminar    individual   

            5  5   10   

 1   ELABORAREA LUCRĂRII DE DIPLOMĂ                 
                   

 2          10  10   20   

     STRUCTURA COMPOZIŢIONALĂ                 

 3   Total 60   15  15   30    
 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor. 
 

 Materii pentru studiul  Produse de  Modalităţi de    Termeni de 
 individual  elaborat  evaluare    realizare 
           

   1. Elaborarea lucrării de diplomă     

 Cerinţele lucrării de  Lucrarea de  Demonstrare  Săptămâna 1 
 diploma.  diplomă  power-point    

        

 Momentele organizatorice.  Grupul de montare  Aprecierea  Săptămâna 2 
     rezultatelor    

        

 Arhitectonica scenariului.  Plan de montare  Evaluarea planului  Săptămâna 3 
        

 Structura compoziţională  Descriere  Evaluarea structurii  Săptămâna 4 
     compoziţionale    

        
 Foaia de montare  Schiţă  Prezentarea foii de  Săptămâna 5 
     montare    

   2. Structura compoziţională     

 Conţinutul textual al  Scenariu  Citire în glas  Săptămâna 6-10 
 scenariului lucrării de          

 diplomă.          

 Bibliografie selectivă.  Bibliografia  Demonstrare  Săptămâna 11-12 
 Selectarea şi aranjarea          

 surselor de informare          

 Prelucrarea anexelor,  Foto, album, disc,  Prezentare video  Săptămâna 13-15 
 lucrării de diplomă  video casetă,        

   baner, bilet de        

   invitaţie şi anunţ.        
 

 

VIII. Lucrări practice recomandate 
 

1. Proiectarea momentelor organizatorice în elaborarea lucrării de diplomă.  
2. Scrierea comentariul analitic al lucrării de diplomă.  
3. Scrierea foii de montare a lucrării de diplomă.  
4. Prelucrarea anexelor lucrării de diplomă. 
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IX. Sugestii metodologice 
 

 

Scenaristica permite elevului să aibă o imagine de ansamblu conturată şi profundă. 
Elaborarea lucrării de diplomă cere aplicarea cunoştinţelor însuşite anterior în practică, 

scrierea comentariului analitic, proiectarea momentelor organizatorice, selectarea 
surselor bibliografice, prelucrarea anexelor, care duc la realizarea concepţiei 
scenaristico- regizorale a activităţii artistice publice, fiind o sinteză a activităţii 
dramaturgului, regizorului, pictorului, compozitorului şi organizatorului. 

 
      

Metodele de învăţare recomandate  Nr.  Unitatea de învăţare   
          
 

crt. 
          

     Prelegeri  Practică   Individual 
            

 1.  Elaborarea lucrării de   Explicația  Asaltul de   Elaborarea de 

   diplomă.   Demonstrația 


idei. 


proiect 
      Expunerea Studiu de caz Problematizarea 
     


  


 

       Lucru în  Montarea power- 
        echipă   point-ului 

        Ilustrare   Montare video. 

        Teatralizare    
            

 2.  Structura   Explicația  Stimulare   Elaborare de 

   compozițională.   Demonstrația 


creativă  



proiect 
      Expunerea Conversație  Lucru individual 
        


 

          Bibliotecă 
           electronică 

           Portofoliu 
            

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 

1. La finele cursului elevul va utiliza cunoştinţele teoretice şi 
aptitudinile practice în scenaristică.  

2. La finele cursului elevul va realiza scenariul unei activităţi artistice publice. 
 

3. Va aplica practic competenţe digitale în domeniul tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţionale. 

 

Pe parcursul şi la finele cursului elevul va manifesta atitudini faţă de cele studiate 
şi va aprecia utilitatea scenaristicii în stimularea şi dirijarea activităţii artistice publice, 
folosind tactul, erudiţia, fantezia, gândirea abstractă. 

 

Învăţarea înseamnă o atitudine atît faţă de cunoaştere cît şi faţă de viaţă care 
pune accent pe iniţiativa omului. Termenul de învăţare presupune achiziţionarea şi 
practicarea de noi metodologii, noi perceperi, noi atitudini şi valori necesare pentru a 
trăi într-o lume în continuă schimbare. 

 
Evaluarea se realizează sub formă de răspunsuri orale, scrise, probe practice, 
examene. Evaluarea lucrărilor practice se face pe tape pe parcursul lucrului practic:  

- Proiecte  
- Scenariu  
- Portofoliul  

Evaluarea finală se realizează prin prezentarea lucrărilor şi aprecierea lor. 
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Cerinţele lucrării de diploma 

 

I.Comentariu analitic al lucrării de diplomă 
 

II.Momentele organizatorice 
 

III.Arhitectonica scenariului  
IV.Structura compoziţională 

 
1.Expoziţia  
2.Nodul acţiunii 

 
3.Coliziul dramatic  
4.Desfăşurarea acţiunilor 

 
5.Punctul culminant 

 
6.Deznodământul  
7.Finalul 

 
IV. Explicaţia regizorală  
1.Tema 

 
2.Ideea 

 
3.Genericul  
4.Suprasarcina  
5.Forma  
6.Metoda 

 
a)teatralizării 

 
b)ilustrării  
7.Auditoriul 

 
8.Simbolul  
9.Mijloace artistice 

 
10.Mijloace tehnice 

 
V.Conţinutul textual al scenariului  
VI.Foaia de montare a lucrării 

 
VII. Anexe (invitaţie, anunţ, foto, video-film)  
VIII.Bibliografia selectivă 

 
IX.Prezentarea lucrării de diplomă  
Autorul prezintă: 

 
1.Lucrarea de diplomă - modulul practic/teoretic 

 
2.Anexele  
3.Album foto  
4.Film video  
5.Mass-media 

 
 

 

  Nr.   Produse pentru    Criterii de evaluare a produselor  
  

crt. 
  

măsurarea competenței 
     

          

 1.   Arhitectonica scenariului.     Argumentarea ideei de bază.  

 2.   
Materialul documentar, 

  
  Lucru individual. 

 
        

     factologic, artistic      

     selectat.      
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  Nr.   Produse pentru    
Criterii de evaluare a produselor 

 
  

crt. 
  

măsurarea competenței 
     

          

 3.   Structura compozițională.    Interpretarea originală a lucrării.  

 4.   Conținutul textual al    Cunoașterea versată a literaturii de specialitate  
     lucrării.      

 5.   Schiță scenografică.   
 Elaborarea și structura scenografiei. 

 
          

 6.   Partiția luminii și muzicii.    Gradul de abordare a temei.  

 7.   Bibliografie selectivă.   
 Expunerea tematică a bibliografiei. 

 
          

 8.   Anexe la lucrarea de   
 Calitatea. 

 
     diplomă    
          

 9.   Prezentarea modulului   



  
   

practic. 
  

Interpretarea originală a lucrării. 
 

        

            
 

 

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 aibă acces liber la reţeaua de internet pentru consultarea în timpul orei a 
unei surse bibliografice. Modulul practice se va realiza în afara instituției de învățământ 
. 

 
 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor. 
 

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

   accesată/ procurată disponibile 
   resursa  
     

1. ARTAUD A. ,,Teatrul şi întoarcerea la  Biblioteca 4 

 origini” Iaşi, 2004    

     

2. BĂIEŞU N. ,,Folclorul ritualic şi viaţa”  Biblioteca 10 
 Chişinău, 1981    
     

3. BÎTCA M. ,,Graiul veşmîntului popular de  Biblioteca 3 

 sărbătoare” Editura ,,Fondaţia Culturală    
 Ethnos” România, 1998    
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4. FILIP.I ,,Miracolul scenei în arta populară” Biblioteca 4 

 Editura ,,Profesional Service” Chişinău,   
 2011   
    

5. Literatură artistică Biblioteca - 

    

6. Lucrări de diplomă model Biblioteca 50 

    

7. Revistă de etnografie folclor şi cultură Biblioteca 4 seturi 
 contemporană „Realităţi culturale”   

    

8. АФРОШ А. ,,Репетиция-любовь моя” Biblioteca 5 

 Moscova, 1975   

    

9. ГЕНКИН Д. ,,Массовые праздники” Biblioteca 8 

 Moscova, 1975   

    

10. ГЕНКИН Д. ,,Сценарное мастерство” Biblioteca 12 

 Москва, 1984   

    

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

 Москва, 1981   
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