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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Educația artistică – legătură între școală și comunitate 
 

 

Auzim adeseori expresia „școala – furnizor de servicii 

educaționale”. De  obicei, prima reacție este de respingere, ca un 

exemplu tipic de „limbă de lemn”. Ce pierdem însă atunci când ne 

limităm la a respinge? 

În primul rând, pierdem privilegiul de a observa că principala 

eroare provine din ruptura implicită dintre școală și comunitate, dintre 

școală și familiile copiilor aflați în ciclul școlar, între școală și oamenii din 

comunitate, statistic majoritatea foști elevi ai aceleiași școli de cartier. 

Dar mai există oare aceste comunități sau ne iluzionăm? 

În al doilea rând, ratăm prilejul de a pune adevărata întrebare. 

Cum poate redeveni școala un centru de referință al comunității, implicit 

al societății în întregul său? 

Răspunsul pare simplu: prin redefinirea școlii ca centru cultural, 

având ca activitate centrală educația, dar hrănind întreaga comunitate 

printr-un complex de activități culturale. Dezvoltarea instituțională ar 

trebui să urmeze trei direcții: pedagogică, socială și artistică. Două din 

ariile curriculare ale actualei structuri ar trebui să se adreseze întregii 

comunități: Om și societate, respectiv Arte. Fenomenul cultural/artistic cu 

obiectiv educațional nu confiscă dimensiunea pedagogică, ci o transferă 

și către comunitate, înțelegând prin cultură și artă cele mai largi definiții 

posibile, inclusiv prin prismă antropologică și sociologică. 

Tensiunea școlarizare vs. de-școlarizare este prezentă în 

dezbaterea publică actuală. Unii acuză școala, sistemul de învățământ în 

întregul său, de vetustețe și inadecvare. Între reforma școlii ca „furnizor 

de servicii educaționale” și home-schooling există însă spațiu pentru 

multe alte soluții. Una dintre ele, reconstrucția participării comunitare la 

viața mediului comunitar. 

Ce poate învăța școala de la cultură și artă? Mai întâi de toate, 

redescoperirea sărbătorii, a bucuriei și a plăcerii în spațiul privilegiat în 

care se pot întâlni învățarea și frumusețea, jocul și ficțiunea, lumile fictive 

și lumea reală. Școala este și locul în care învățăm construcția sensului 

prin experiențe simulate, ne imaginăm viitorul ca loc al lumilor posibile. 



Aducerea teatrului în școală înseamnă și descoperirea copilului-

spectator și a copilului-creator. Prea adeseori dimensiunea creativă este 

estompată de învățarea normativă, mai ales în dimensiune socială. 

Teatrul și dansul dezvoltă omul relațional, empatic, deschis spre relațiile 

cu ceilalți, spre dialog, abil și competent în rezolvarea unor probleme 

complexe de existență prin participare și strategii de grup. Educația 

contemporană trebuie să realizeze un echilibru între copilul-spectator și 

copilul-creator, în beneficiul adultului care va fi și al societății din care 

face parte. 

UNATC Junior este o parte din acest efort, atelierele 

demonstrative sunt laboratoare în care testăm strategii didactice pentru 

aducerea teatrului în școală. Presiunea nu vine dinspre noi, ci dinspre 

școli, cuprinzând elevii și cadrele didactice. Este un fenomen viu și 

percepția unei necesități. Înainte de a observa dificultatea ar trebui să ne 

gândim la un lucru: școala trebuie să fie o sărbătoare și o bucurie. 

 

 

 

Conf. univ. dr. Nicolae Mandea 

Rector al UNATC „I.L.Caragiale” București



CUPRINS 

 

ARGUMENT / 9 

I. LUCRUL ÎN ECHIPĂ / 11 

1. Grupurile sociale / 19 

a. Colectivitate. Grup. Clasă. Echipă / 19 

b. Structura grupului / 20 

c. Dezvoltare bio-psiho-socială în arealul 6-11 ani / 25 

2. Individualitate. EU SUNT – CINE SUNT EU? / 28 

3. Individualități în colectivitate. ARMONIZAREA GRUPULUI / 30 

4. Exerciții aplicate / 31 

a. Cine sunt eu? / 31 

Exercițiul Prezentare verbală / 31 

 Exercițiul Prezentare fizică / 32 

 Exercițiul Poziții corporale / 32 

 Exercițiul Locul meu frumos / 33 

b. Eu și grupul / 33 

 1. Grupări – regrupări: Exercițiul Mișcare Browniană, 

Exercițiul Ce fac eu să facă toți, Exercițiul Câte doi/trei/șase, 

Exercițiul 4,4,7, Exercițiul Încrederea (Pe cerc!, Prinde-mă!) / 33  

2. Sarcina comună: Exercițiul Tabloul, Exercițiul Ziarul, 

Exercițiul Cine conduce mișcarea? / 36 

5. Metode de lucru aplicate / 38 

6. Evaluare / 38 

 

II. OBSERVAREA / 39 

1. Observația și dezvoltarea individuală / 40 

2. Capacitatea de a observa la vârsta școlarului mic / 41 

3. Exerciții pentru dezvoltarea observației / 42 

a. Studiul individual al observației / 42 

b. Exerciții colective: 

Exercițiul Oglinda 1 / 43 

Exercițiul Oglinda 2 / 43 



Exercițiul Cum arată partenerul? / 43 

4. Metode de lucru aplicate / 44 

5. Evaluare / 44 

 

III. CONCENTRAREA ATENȚIEI / 45 

1. Despre atenție / 45 

2. Cercurile atenției (Stanislavski) / 48 

3. Punctul de concentrare (Viola Spolin) / 48 

4. Exerciții pentru dezvoltarea atenției / 49 

 Exercițiul Paharul cu apă / 49 

 Exercițiul Ha-he-hi-ho-hu-hă-hî cu explozie de mișcare și 

vocală / 49 

 Exercițiile Sticla, Sticla călătoare / 50 

 Exercițiul Prinde mingea! / 51 

5. Metode de lucru aplicate / 52 

6. Evaluare / 52 

 

IV. IMAGINAȚIA / 53 

1. Ce este imaginația? / 53 

2. Când ne folosim de imaginație și de ce? / 54 

3. Exerciții pentru dezvoltarea imaginației / 54 

 Exercițiul Ce-ar fi dacă? / 54 

 Exercițiul Ce-ar putea fi 1? / 55 

Exercițiul Ce-ar putea fi 2? / 55 

 Exercițiul Animalele / 55 

 Exercițiul Mingea imaginară / 56 

4. Metode de lucru aplicate / 56 

5. Evaluare / 57 

 

V. SIMȚURILE / 58 

1. Considerente psihologice / 58  

a. Senzațiile / 58 

b. Percepția / 59 

c. Reprezentările sau Cum văd eu lumea / 60 



2. INTUIȚIA – o constantă esențială a procesului de creație / 61 

3. Exerciții pentru dezvoltarea simțurilor / 63 

 Excercițiul Ascultă tot! / 64 

 Exercițiul Fructul / 65 

 Exercițiul Atinge obiectul și descrie-l! / 65 

 Exercițiul Găsește-ți partenerul/-ii / 65 

4. Metode de lucru aplicate / 66 

5. Evaluare / 66 

 

VI. SPONTANEITATEA / 67 

1. De ce este necesar să ne descoperim spontaneitatea? / 67 

2. Spontaneitatea la vârsta școlarului mic / 68 

3. Exerciții pentru declanșarea spontaneității / 68 

Exercițiul Improvizație pe o temă dată sau Prima și ultima 

replică / 68 

Exercițiul Prima și ultima replică / 69 

Exercițiul Dialog pe alfabet / 70 

4. Metode de lucru aplicate / 70 

5. Evaluare / 70 

 

VII. MEMORIA / 72 

1. De ce este necesar să ne dezvoltăm memoria? / 72 

2. Memoria școlarului mic / 72 

3. Exerciții pentru dezvoltarea memoriei / 72 

 Exercițiul Memorie pe cerc / 72 

4. Metode de lucru aplicate / 74 

5. Evaluare / 74 

 

VIII. SENTIMENTUL. EMOȚIA / 75 

1. Ce este sentimentul? Ce este emoția? Cum lucrăm cu 

acestea? / 75 

2. Viața afectivă a școlarului mic / 77 

3. Exerciții aplicate / 79 

Exercițiul Cea mai frumoasă întâmplare / 79 



Exercițiul Cel mai penibil moment / 79 

Exercițiul Locul meu frumos 2 / 80  

4. Metode de lucru aplicate / 80 

5. Evaluare / 80 

 

IX. CONFLICTUL / 81 

1. La baza oricărei scene este un conflict / 81 

2. Rezolvarea problemelor într-o scenă / 82 

3. Capacitatea de a susține și rezolva un conflict la vârsta 

școlarului mic / 83 

4. Exerciții aplicate pentru gestionarea conflictului / 83 

Exercițiul Vreau – Nu vreau / 83 

5. Metode de lucru aplicate / 85 

6. Evaluare / 85 

 

X. LIBERTATEA DE EXPRIMARE ÎN PUBLIC / 86 

1. Storytelling / 87 

2. Discurs / 87 

3. Monolog / 88 

4. Scenă în doi / 89 

5. Crearea unui spectacol / 91 

6. Metode de lucru aplicate / 91 

7. Evaluare / 91 

 

XI. SCOPURI GENERALE urmărite în cursurile de arta actorului 

la clasele 0 – IV / 92 

XII. CONȚINUTURI pentru clasele 0 – IV / 93 

BIBLIOGRAFIE (selectivă) / 97 

 

ADDENDA 

Educația teatrală pentru învățământul primar - Fundamente 

psihopedagogice (conf.univ.dr. Camelia Popa, cercetător Bogdan 

Ionescu) / 100 

BIBLIOGRAFIE ADDENDA/120 



9 

ARGUMENT 

 

 
Actoria este, fără îndoială, unul dintre mijloacele cele mai 

plăcute de a te dezvolta ca ființă socială și sociabilă, deoarece se 

bazează pe joc. Cu toții știm că cele mai mari progrese le înregistrează 

copiii care acționează cu plăcere în orice tip de activitate întreprinsă. 

Comunicarea lejeră și stabilirea de raporturi corecte și armonioase între 

semeni sunt esențiale. De aceea, propunerea noastră de educație prin 

teatru – manualul de actorie - vizează și acoperă aceste necesități. Într-o 

lume în continuă schimbare – tehnologică, economică – dinamica 

socială este foarte importantă. Alegerea relațiilor și a grupurilor sociale 

potrivite pentru copiii noștri - viitorii adulți - se poate îndruma și educa 

încă din copilărie. Descoperirea a ,,ceea ce vreau să fac/fiu când voi fi 

mare” va fi mai ușor de realizat dacă copilul va avea posibilitatea să se 

cunoască, să se exprime, să experimenteze situații sau profesii, așa 

cum se întâmplă prin jocul complex al actoriei.  

Jocuri Teatrale. Manual de actorie pentru clasele 0 - IV are 

ca finalitate educarea și dezvoltarea atenției, a spiritului de observație, a 

lucrului în echipă, a gândirii creatoare, a imaginației active, a limbii și 

vocabularului, a fizicalizării, precum și formarea și educarea ritmului, a 

vocii (pentru cântat și vorbit), a vorbirii (comunicării) în public, pe paliere 

de vârstă și interese/competențe. 

Cursurile de actorie propuse în acest manual îmbina armonios 

mai multe arte și competențe, astfel: mișcare (sport și dans), vorbire 

(dicție, limbă și literatură), cântat (impostație și muzică), imagine (desen, 

pictură, manufactură). Prin intermediul jocurilor și al exercițiilor propuse 

în cadrul cursurilor de actorie, urmărim să insuflăm copiilor respect și 

plăcere pentru (propria) muncă. Munca în cadrul cursului/atelierului de 

actorie înseamnă jocurile create împreună, decorurile și măștile 

construite împreună, spectacolele realizate împreună, cântecele și 

dansurile repetate și create împreună. Munca în echipă, formarea și 

dezvoltarea personalității fiecărui membru al echipei în cadrul 

cursurilor/atelierelor de actorie sunt esențiale pentru programul și 

propunerea noastră educațională. 
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Manualul de actorie pentru clasele 0 - IV este rezultatul muncii 

de două decenii în comunitățile de copii și tineri, unde am avut, pe rând, 

următoarele competențe: învățătoare, actriță, preparator universitar - 

specializarea Actorie și Vorbire, asistent universitar, lector universitar - 

specializarea Arta Actorului, doctor în Teatru, trainer de Actorie și 

Vorbire. 

Această lucrare este dedicată tuturor acelora care vor să fie 

parte activă a procesului de educație prin teatru (profesori, învățători, 

educatori, traineri), Jocuri teatrale. Manual de actorie pentru clasele 

O - IV adresându-se în mod special acestora. Educația prin teatru este o 

activitate 100% practică, iar manualul de față este un instrument folositor 

conducătorilor de atelier al artei actorului; el dezvoltă atât principiile 

filozofice, sociologice și psihologice, cât și cele teoretice, pedagogice, 

metodologice cuprinse în structura sa. 

La sfârșitul zilei, reușita unei clase de arta actorului (sau a 

oricărei clase) ține foarte mult de harul cu care profesorul 

(profesionalizat) coordonează activitatea de învățare (experimentarea) și 

de armonia care se creează între membrii acesteia (elevii/participanții la 

atelierul de arta actorului).  
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LUCRUL ÎN ECHIPĂ 

 

 
Teatrul există dintotdeauna. Originea lui este plasată în timpuri 

imemoriale și, până în prezent, el își urmează traiectoria, ființând 

prin(tre) oameni, atingând mulțimile. Teatrul este o artă socială, el s-a 

dezvoltat odată cu societatea. De la societatea descrisă de Platon în 

Republica și până în prezentul civilizației umane, teatrul a fost și este 

parte din viața semenilor săi, contribuția sa la dezvoltarea societății și 

civilizației rezidă în însuși faptul că teatrul ființează și azi.  

Teatrul presupune o comuniune de interese și nevoi, puse în 

practică în echipă. Lucrul în echipă stă la baza oricărei activități în teatru, 

este definitoriu pentru buna funcționare a acestuia și doar acest tip de 

lucru/muncă îi asigură existența, continuitatea. 

Fie că vorbim de instituție, fie că vorbim de școală sau de 

grupările și trupele de amatori, lucrul în echipă este acela care face ca 

roțile să învârtă acest angrenaj complex numit generic TEATRU și 

format din membrii acestuia: oameni specializați/în curs de specializare 

în acest domeniu. Așadar, ne referim la un grup de oameni, organizați 

într-o colectivitate consolidată în timp și care, prin acțiuni specifice, 

dezvoltă, transformă, modifică nevoile unei societăți oferind produse 

artistice din sfera artei teatrului. Teatrul a fost și este locul în care au 

circulat și circulă mereu ideile filosofice, sociologice, politice ale vremii, 

înșurubate în formă spectaculară. Cheia succesului în teatru este lucrul 

în echipă. Promovat, implementat și dezvoltat în mai toate mediile socio-

profesionale, lucrul în echipă este cea mai socială modalitate de a 

funcționa eficient în cadrul macro-grupurilor umane, socio-profesionale. 

Teatrul este o artă socială. Prin tehnicile sale, el conduce spre 

una dintre cele mai eficiente forme de educație: educația prin teatru. 

Acest tip de educație oferă  modalitatea directă, imediată, acum și aici, 

de a introduce individualitatea în colectivitate – mai ales în perioada 

inițierii educaționale – de a o susține și forma în spiritul respectului 

pentru aproapele său, al eficienței lucrului în echipă, al beneficiilor 

apartenenței la un grup socio-educațional sau profesional. Rolul oricărei 

școli este acela de a forma – sau cel puțin asta e de dorit – viitorii adulți 

capabili să funcționeze în societate, aducându-și aportul personal și unic 
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prin gândirea și acțiunile lor (fie că își vor desfășura activitatea în 

interiorul granițelor țării de baștină, fie în afara acesteia). Ori, educația 

prin teatru ușurează acest proces formativ, prin însăși forma sa de 

manifestare: se lucrează direct cu fiecare membru al gupului/clasei, se 

lucrează individual în colectiv și fiecare membru al colectivului are ocazia 

de a se exprima în public, tocmai prin natura  desfășurării unui curs de 

educație prin teatru. Cursurile de actorie (educație prin teatru) sunt 100% 

practice și au la bază COMUNICAREA între semeni. 

Pentru a înțelege importanța pe care o are exprimarea în public 

a individualității (creatoare), trebuie să spunem, mai întâi, că această 

libertate și modalitate de conviețuire în social a fost cu greu câștigată, 

de-a lungul evoluției civilizației nostre. Acestă poziție/posibilitate merită 

cercetată, marcată și conștientizată de formatorii din educație. O scurtă 

privire sociologică asupra fenomenului este necesară acum. 

Preocuparea pentru om, pentru locul și rolul lui în societate au 

fost dezvoltate de-a lungul istoriei de mințile luminate ale civilizației 

noastre. 

În Antichitate, Platon1 propunea ca oamenii să se organizeze 

astfel încât „nici unul să nu posede avere proprie, afară de strictul 

necesar”... și femeile „să aparțină, toate, în comun, acestor bărbați, iar 

nimeni să nu trăiască separat cu vreuna; și nici ca părintele să nu-și 

cunoască copilul său, nici copilul – părintele”2. 

Aristotel3 respinge propunerea lui Platon în legătură cu 

posesiunea în comun a bunurilor, femeilor și copiilor. El crede că omul 

este un animal politic și că menirea lui este de a trăi printre oameni, în 

social. În societatea ideală a lui Aristotel nu este acceptată egalitatea de 

sexe, nu se condamnă sclavia, iar oamenii sunt ierarhizați în: inferiori și 

superiori. Familia, locul nașterii și, mai apoi, educația sunt esențiale în 

definirea și poziționarea fiecărui membru al societății. Cu plusurile și 

neajunsurile de rigoare, Etica și Politica sunt două cărți esențiale pentru 

istoria umanității și pentru evoluția civilizației.  

                                                           
1 Platon (427 î.H. – 347 î.H.) a fost filozof al Greciei Antice, el a pus bazele Academiei din 
Atena, precum și bazele filozofice ale culturii occidentale; a fost  discipolul lui Socrate și 
profesorul lui Aristotel. 
2 Platon, Republica, Cartea a III-a, p. 417 și Cartea a V-a, p. 457, traducerea: Andrei 
Cornea 
3 Aristotel (384 î.H. – 322 î.H.) a fost filozof  al Greciei Antice, fondatorul școlii peripatetice, 
întemeietorul științei politice și autorul unor cărți esențiale pentru cultura și civilizația 
universală. 
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Dacă în Evul Mediu omul nu se distinge în mulțime, iar mulțimea 

se supune celor două mari forțe recunoscute și acceptate - Biserica și 

Regele4, Umanismul Renașterii recalibrează raportul dintre om și 

societate, preocuparea pentru om și dezvoltarea sa fiind primordiale 

acum. Secolul al XVII-lea descrie evoluția spre raționalism și 

individualism5, iar filosofi și gânditori precum Bacon6, Spinoza7, 

Descartes8 sau, mai târziu, Thomas Hobbes și John Locke dezvoltă 

principii de funcționare a individului într-o societate în care acesta să fie 

protejat de convențiile umane, nu de cele teologice. Apar și se dezvoltă, 

din Renaștere și până în Epoca Luminilor, teorii îmbunătățite ale 

contractului social: „Demonstrația lui Grotius9, în primul rând, se sprijină 

pe un postulat simplu : oamenii, născuți independenți și egali, se află la 

originea suveranității și sunt înzestrați în chip natural cu o formă de 

sociabilitate care îi determină, din considerație pentru celălalt, să încheie 

un contract pentru formarea unei societăți. Contractul, încheiat între 

cetățeni, îi angajează pe aceștia la respectarea drepturilor celuilalt, 

precum și la supunere față de statul-societate. Pufendorf10 va 

îmbunătăți întrucâtva această schemă și deosebește două contracte 

                                                           
4 „Din doctrina augustiniană derivă spre exemplu teoria numită „a celor două spade”. 
Susținută de papa Grigore cel Mare (540-604), această teorie recunoaște existența pe 
Pământ a două tipuri de putere autorizate de Dumnezeu: una, spirituală, este încredințată 
autorităților ecleziastice care dispun de toată influența în domeniul religios; cealaltă, 
temporală, îi revine regelui care o exercită așa cum crede de cuviință asupra supușilor săi”. 
– Lallement, Michel: Istoria ideilor sociologice, Vol. I. De la origini până la Weber, 
traducerea: Marius Conceatu, Editura ANTET, Oradea, 1997, p. 21. 
5 „Epoca clasică înseamnă afirmarea individului ca subiect autonom. Autonomia s-a 
câștigat în registre diverse, cum ar fi adevărul, frumosul sau dreptatea. Din acest moment, 
noțiunile capătă sens numai prin referire la puterea de înțelegere, la sensibilitatea sau la 
convențiile oamenilor, și nu se mai judecă prin raportarea la o entitate divină” -  Lallement, 
Michel: Istoria ideilor sociologice, Vol. I. De la origini până la Weber, traducerea: Marius 
Conceatu, Editura ANTET, p. 31. 
6 Francis Bacon (1561-1626) a fost un filozof englez, creatorul empirismului și autorul 
lucrării Novum Organum (în care pune bazele metodei inductive) și al lucrării despre o 
societate utopică: Noua Atlantidă. 
7 Benedictus de Spinoza (1632-1677) a fost un filozof olandez raționalist, panteist. Este 
autorul lucrării Etica demostrată după metoda geometrică și împărțită în cinci părți. Pentru 
el Dumnezeu este natura, este universul, este substanță metafizică. 
8 Renee Descartes (1596-1650) a fost un filozof și matematician francez, el a introdus 
utilizarea calcului algebric și a fondat geometria analitică. Este considerat părintele 
filozofiei moderne: Gândesc, deci exist (Cogito, ergo sum) scrie Descartes în lucrarea 
Discurs despre metodă. 
9 Hugo Grotius (1583-1645) este un jurist danez renascentist, el a pus bazele legilor 
internaționale, pornind de la legea naturală. 
10 Samuel von Pufendorf (1632-1694) este un jurist și economist german, filozof și istoric, 
el a continuat teoria legii naturale inițiate de Hobbes și Grotius. 
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esențiale. În urma primului (pactum societatis), oamenii părăsesc starea 

de natură pentru a intra în societate. Prin cel de-al doilea (pactum 

subjectionis), guvernații se angajează să se supună conducătorilor, 

guvernanților a căror misiune este să lucreze spre binele comun... 

Hobbes11 afirmă că starea de natură corespunde momentului de 

deconstrucție a socialului. Pentru el, natura...e văzută ca o stare de 

război al tuturor contra tuturor, stare ce se impune a fi depășită pentru ca 

societatea să poată fi construită... Și, pentru a beneficia de dreptul lor 

natural la viață, indivizii încheie contract în profitul unei a treia părți 

neimplicate în convenție. Această a treia parte este statul” 12.  

Idei despre legea naturală (eng. natural law, lat. ius naturale/lex 

naturalis) se regăsesc în textele vechi budiste, în Legea Romană 

(Cicero) sau în lucrările filozofilor Greciei antice (Platon și Aristotel), în 

preocupările sfântului Toma  de Aquino13, ele evoluând de-a lungul 

Epocii Luminilor, când filozoful și gânditorul englez John Locke14 și-a 

dezvoltat teoriile privind contractul social, legea naturală, valoarea  

proprietății și a banului, dar și lucrările de importanță în domeniul 

pedagogiei și al psihologiei: vezi teoria sa despre mintea umană (la 

început mintea copilului este tabula rasa15). 

Epoca Luminilor este străbătută de teoriile lui Newton16 și 

Kepler17, de lucrările lui Diderot18, Voltaire19 și ale lui Rousseau20, de 

principiile filozofice ale lui Kant21, rațiunea și progresul fiind două 

                                                           
11 Thomas Hobbes (1588-1679) este un matematician, filozof și economist englez, autorul 
Leviatanului (lucrare prin care se fondează una dintre cele mai importante teorii politice ale 
Epocii Luminilor: teoria contractului social). 
12 Lallement, Michel: Istoria ideilor sociologice, Vol. I, De la origini până la Weber, 
traducerea: Marius Conceatu, Editura ANTET, Oradea, 1997, pp. 31, 33. 
13 Toma de Áquino (1225-1274) a fost călugăr dominicam, filozof, teolog, autorul unor 
lucrări teologice, filozofice importante (Summa Theologiae). 
14 John Locke (1632-1704) este un filozof și om politic englez, inițiatorul empirismului 
modern și un important contribuitor la teoria contractului social. 
15 Tabula rasa este o expresie utilizată de empiriști și dezvoltată de John Loke. Ea susține 
că la naștere, mintea umană este o tablă goală pe care se vor așeza cunoștințele viitoare. 
16 Isaac Newton (1643-1727) este un om de știință englez și unul dintre cei mai importanți 
fizicieni ai omenirii; a descoperit și formulat Legea atracției universale. 
17 Johhanes Kepler (1571-1630) este un matematician și astronom german, autorul Legilor 
lui Kepler (despre mișcarea planetelor). 
18 Denis Diderot (1713-1784) este scriitor și filozof francez, autorul lucrării Paradox despre 
actor. 
19 Voltaire (1694-1778) este un scriitor și filozof iluminist francez; 
20 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) este un gânditor iluminist francez. 
21 Immanuel Kant (1724-1804) este un gânditor și filozof iluminist german, a influențat 
scriitori și filozofi (Kleist, Schiller, Goethe, Fichte, Hegel, Schelling). 
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coordonate în jurul cărora se cristalizează discursurile filozofice, 

matematice, filologice și sociologice ale epocii. Promovarea empirismului 

în contrabalans cu teoriile raționalismului cartezian diriguiesc societatea 

umană spre definirea cât mai completă și aplicarea cât mai eficientă a 

contractului social, reglează locul familiei în societate, redefinind 

raportarea individului în/la societate. 

Informațiile vehiculate aici au menirea de a pune în lumină o 

particularitate a educației: ea se produce într-o complementaritate de 

științe și cunoștințe științifice și empirice. Studiul matematicii presupune 

studierea filozofiei, istoriei, psihologiei, așa cum studiul muzicii 

presupune studierea implicită a matematicii, a istoriei filozofiei și culturii, 

ș.a.m.d. Studierea actoriei sau educația prin teatru presupune o 

încrengătură de științe, teorii și obiecte de studiu complementare care se 

activează implicit pentru a funcționa specific. Studiul și predarea actoriei 

presupun studiul comportamentului uman. Așadar, educația prin teatru 

implică studiul psihologiei, psihanalizei, biologiei și anatomiei, dar și 

studiul filozofiei, al sociologiei, al istoriei artelor, al literaturii și 

dramaturgiei, al dansului și al muzicii, etc. 

Specialistul/formatorul (profesorul sau trainerul de actorie, în 

cazul de față) este acela care își cultivă meseria îmbunătățindu-și 

cunoștiințele, deprinderile și capacitățile pe tot parcursul vieții sale. O 

replică savuroasă - care atrage atenția asupra riscului de a te plafona 

sau de a te deprofesionaliza ca dascăl – o formulează Mihail Sebastian22 

în piesa Steaua fără nume. Aici, Domnișoara Cucu (o profesoară de 

fizico-chimice) îl apostrofează pe Marin Miroiu (profesorul de astronomie 

și matematici) că stă prea mult cu nasul în cărți, studiind despre stele și 

comete. Răspunsul profesorului vine simplu, sincer: „Studiez”. Reacția 

Domișoarei Cucu este, în schimb, antologică: „Studiezi?! De-asta ești 

dumneata profesor, ca să studiezi?” 

Studiul naturii și omului sunt esențiale pentru evoluția noastră. 

Progresul (creșterea nivelului de trai) nu simplifică viața oamenilor, nici 

nu oprește pierderea vieților omenești în războaie, dar încearcă să 

diminueze numărul victimelor, să păstreze planeta viabilă. Preocuparea 

pentru Om, pentru Libertate, Egalitate, Fraternitate – concepte câștigate 

                                                           
22 Mihail Sebastian (1907-1945) a fost om de litere, publicist și critic muzical român, 
cunoscut pentru piesele sale de teatru: Steaua fără nume, Jocul de-a vacanța, Ultima oră, 
Insula, dar și pentru Jurnalul său.  
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prin sânge, în revoluții, au condus spre o nouă perioadă istorică, 

filozofică și politică, odată cu intrarea în secolul al XIX-lea. 

O figură emblematică a acestui secol și o personalitate care a 

modificat generații întregi prin lucrările sale (Capitalul este una din cărțile 

esențiale ale omenirii) este filozoful, sociologul și inițiatorul marxismului, 

germanul Karl Marx (1818 – 1883). Acesta definea societatea ca rezultat 

al luptei de clasă. Marxismul23 a prezis și susținut socialismul24, 

degenerând în fascism25 și, mai apoi, în comunism26. Raportul individului 

cu statul s-a modificat ireversibil, pe de o parte datorită avansului 

tehnologic și al industrializării, pe de altă parte din cauza mișcărilor 

politice și a curentelor filozofice și culturale ale epocii. Dacă în secolul al 

XIX-lea războaiele erau duse cu flinte și puști, începutul secolului XX 

aduce arme și aparate de război noi și performante. Pericolul iminent al 

autodistrugerii ca specie (prin lansarea bombelor atomice) sunt de-acum 

o realitate posibilă (vezi conflagrația de la Hiroshima și Nagasaki) și 

probabilă.  

Herbert Marcuse27 a cercetat și exploatat, pe de o parte, 

raporturile omului cu societatea contemporană, analizând impactul și 

imixtiunea economicului și a politicului în viața societății, respectiv a 

individului, iar pe de altă parte, a integrat în scrierile sale contribuția 

majoră a vârfurilor din domeniul psihologiei, sociologiei, filosofiei, 

antropologiei și a lingvisticii. Astfel, Marcuse a dezvoltat teorii și metode 

de funcționare a individualităților în colectivitățile umane contemporane 

dezvoltând Omul unidimensional, respectiv societatea unidimensională. 

În Paralizia criticii: o societate fără opoziție Herbert Marcuse 

atrage atenția asupra primejdiei majore care pune în pericol specia 

umană: societatea umană este conștientă că evoluția tehnologiei a 

condus la posibilitatea nimicirii speciei umane prin folosirea bombei 

atomice și vine în întâmpinarea acestei posibilități creând tehnologie din 

                                                           
23 Marxismul este o teorie economico-socială a secolului al XIX-lea bazată pe lucrările 
filozofului și economistului german de origine evreiască Karl Marx. 
24 Socialismul este, într-o definiție generală, o ideologie care pledează pentru o societate 
lipsită de clase sociale.  
25 Fascismul este o ideologie radicală și autoritară, apărută după Primul Război Mondial și 
care susține crearea unui stat totalitar, cu un singur partid și, de asemenea, susține 
crearea omului nou. 
26 Comunismul este, într-o definiție generală, o ideologie care susține o societate egalitară 
(toți membrii ei sunt egali, nu au bunuri în proprietate, toate aparținând tuturor). 
27 Herbert Marcuse (1898 – 1979) este un filozof și sociolog german și reprezentantul de 
bază al neo-marxismului. 
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ce în ce mai performantă, dezvoltând, pe mai departe, arme nucleare și 

ridicând gradul de periculozitate și posibilitatea nimicirii totale: „Dacă 

încercăm să stabilim o legătură între cauzele pericolului și modul în care 

societatea este organizată și-i organizează pe membrii ei, constatăm de 

îndată faptul că societatea industrială avansată devine mai bogată, mai 

vastă și mai plăcută întreținând pericolul. Economia adaptată cerințelor 

militare ușurează viața unui număr tot mai mare de persoane și extinde 

stăpânirea omului asupra naturii. În astfel de condiții, mijloacele de 

informare în masă pot, fără dificultăți, să travestească interese 

particulare în interese comune tutror oamenilor cu bun-simț. Nevoile 

politice ale societății devin nevoi și aspirații individuale, satisfacerea lor 

înlesnește afacerile și binele public, iar ansamblul pare a fi întruchiparea 

însăși a rațiunii.  

Și totuși, în ansamblul ei, societatea este irațională. 

Productivitatea ei distruge dezvoltarea liberă a nevoilor și a facultăților 

umane, pacea ei este menținută numai datorită veșnicei amenințări cu 

războiul, iar creșterea ei depinde de reprimarea posibilităților reale de 

pacificare a luptei pentru existența individuală, națională și 

internațională...Capacitățile (intelectuale și materiale) ale societății 

contemporane sunt infinit mai mari decât au fost vreodată, ceea ce 

înseamnă că dominația societății asupra individului este infinit mai mare 

ca oricând”28. 

Istoria umanității prin filosofii și gânditorii ei au reglat raporturile 

individului cu societatea, au dezvoltat și dezvoltă seturi de legi care 

reglementează buna conviețuire a semenilor în societate. Apartenența la 

un grup sau altul, conștientizarea funcționării în social, principiile de 

funcționare în stat, structurile de conducere și raportul individului în 

societate, toate acestea sunt etape de cunoaștere pe care individul le 

parcurge la nivel formal și informal. Încă de la începutul vieții sale, viitorul 

adult intră în sistemul organizat al grupurilor umane, de la familie spre 

școală și societate. Aici ȘCOALA prin formatorii săi (educatori, învățători, 

profesori, inspectori) are datoria de a studia și de a fi la curent cu cele 

mai recente descoperiri, cercetări și lucrări în domeniul educației 

(pedagogie, psihologie), al filozofiei, sociologiei, etc. ȘCOALA prin 

reprezentanții săi – DASCĂLII – se face responsabilă de educarea 

                                                           
28 Mancuse, Herbert, Scrieri filozofice, traducere de Ion Herdan, Sorin Vieru, Vasile Dem. 
Zamfirescu, Editura Politică, București, 1977, pp. 295-296. 
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tinerilor, primordială fiind dezvoltarea capacității de a gândi. Ori, atâta 

vreme cât tinerii nu sunt îndrumați spre a reflecta asupra existenței și 

rolului fiecăruia dintre semeni în social, atâta vreme cât termeni precum 

individ, societate, grup, colectivitate, nu sunt bine definiți și clar asimilați 

de către tânăra generație, dar și de generația maturilor, sistemul 

educativ nu va produce (și) executori/minți, ci doar executanți, iar 

evoluția societăților și viitorul omenirii se vor derula în consecință.  

De-a lungul formării sale, viitorul adult este parte din echipe de 

lucru, în cadrul micro-grupurilor pe care le accesează cu o ocazie sau 

alta, de-a lungul formării și dezvoltării sale. El descoperă, astfel, pe 

propria piele ce este o echipă, care este structura ei și ce 

importanță/impact au acestea asupra dezvoltării individuale. El va 

descoperi lumea și sistemul în care este angrenat, pas cu pas. Dacă 

sistemul este unul bazat pe egalitate de șanse, gândire liberă, formarea 

și conștientizarea locului și a rolului individului în societate, acestea vor fi 

conținute de sistemul educațional, social, politic al societății respective. 

Dacă preocuparea politicului pentru educație este minoră, oferta 

educațională va ține de domeniul întâmplătorului: Omul sfințește locul e 

o sintagmă care își găsește valențele și se poate aplica, în acest caz. 

De ce este imperios necesar să dezvoltăm capacitatea 

copilului/tânărului/adultului de a lucra în echipă, dar și dorința/nevoia de 

a aparține uneia? Pentru că numai în mulțime se disting individualitățile/ 

personalitățile și doar echipa/mulțimea/grupul/societatea susține/asigură 

evoluția și supraviețuirea: „Modul în care o societate organizează 

existența membrilor săi implică o alegere inițială între alternative istorice, 

care sunt determinate de nivelul moștenit al culturii materiale și 

intelectuale. Opțiunea însăși rezultă din jocul intereselor predominante. 

Ea anticipează moduri specifice de a transforma și folosi omul și natura 

și respinge altele. Ea este un proiect de realizat printre altele. Odată ce 

acest proiect a devenit operativ la nivelul instituțiilor și relațiilor 

fundamentale, el tinde să devină exclusiv și să determine evoluția 

societății în totalitatea ei. Fiind un univers tehnologic, societatea 

industrială avansată este un univers politic – stadiul ultim în realizarea 

unui proiect istoric specific: anume cunoașterea, transformarea și 

organizarea naturii, ca simplă substanță a dominației”29.  

                                                           
29 Mancuse, Herbert, Idei contemporane. Scrieri filozofice, Editura Politică, București, 1977, 
p. 302; 
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1. Grupurile sociale 

a. Colectivitate. Grup. Clasă. Echipă 

 

Studiul și analiza acestor categorii30 socio-umane ne ajută în a 

realiza importanța și impactul acestora în viața de toate zilele a 

oamenilor (adulți și copii). A fi conștient și a cunoaște regulile de 

funcționare a grupurilor în care activezi, de rolul și locul tău în fiecare 

dintre aceste grupuri, conduce la a fi funcțional, a activa eficient în cadrul 

acestora și chiar la a te manifesta la maximul potențialului tău, ca adult. 

Ca părinte, ai datoria de a-ți pregăti copilului în legătură cu introducerea 

acestuia în noi colectivități, grupuri, clase. 

Activarea în cadrul grupurilor socio-umane este esențială pentru 

formarea și dezvoltarea capacității de a funcționa în social a copilului, 

viitorul adult. A fi conștient de raportul individului în colectivitate, de 

impactul grupului asupra traiectoriei fiecăruia în social, a cunoaște 

principiile de funcționare a grupurilor umane, acestea sunt capacități 

importante pe care copiii, tinerii și adulții le exersează de-a lungul vieții. 

Copiii sunt, sigur, cei care le vor descoperi și experimenta direct, 

imediat, pe măsură ce accesează un grup uman sau altul, de-a lungul 

dezvoltării lor. O îndrumare prealabilă din partea familiei și a educatorilor 

este întotdeauna necesară și binevenită.  

Când ești copil, îți dorești tare să aparții cuiva. Să aparții 

înseamnă să fii îngrijit, crescut, hrănit, îndrumat, pe scurt, iubit de familia 

ta. Și, dacă ai noroc, aparții familiei care te-a adus pe lume: mama și tata 

sunt stâlpii tăi de încredere, afecțiune, forță. Ei sunt modelele tale și tot 

ei sunt lumea ta, mai ales în primii ani de viață. Cu cât părinții întrețin o 

atmosferă caldă, activă în preajma copilului lor, cu atâta dezvoltarea 

afectivă și cognitivă a copilului se va desfășura în parametrii bunei 

creșteri și a sociabilității. Părinții care se preocupă ca micuțul lor să 

                                                           
30 Definiții DEX: „Colectivitate: Grup de oameni care trăiesc în comun, care duc o viață 
colectivă. 
Grup: Ansamblu de persoane reunite (în mod stabil sau temporar) pe baza unei comunități 
de interese, de concepții, etc. 
Clasă: Colectiv de elevi, de obicei de aceeași vârstă și cu aceeași pregătire, care învață 
împreună în cursul unui an școlar, după aceeași programă de învățământ; unitate 
organizatorică într-un institut de artă, care cuprinde toți elevii unui profesor, indiferent în ce 
an de studii se află. 
Echipă: Grup de oameni care, sub conducerea unui șef, îndeplinesc în același timp o 
muncă sau o acțiune comună.” 
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decopere locuri și împrejurări benefice dezvoltării sale ca viitor adult, vor 

dezvolta în aceștia uneltele necesare socializării. Intrarea celui mic în 

diferite colectivități sau grupuri umane adecvate vârstei acestuia duce la 

formarea sa armonioasă ca parte activă în social. 

Fricile, temerile părinților sau lipsa de informare a acestora se 

răsfrâng asupra formării copilului - viitorul adult - și îl blochează sau îl 

întârzie pe acesta din dezvoltarea sa. Întâlnesc des părinți care se 

scuză: „Băiețelul meu e cam timid! Așa e el!” sau: „Fetiței mele nu îi 

place să socializeze. Îi trebuie un timp de acomodare și pe urmă e foarte 

activă și comunicativă.” Părinții sau cei care cresc, îngrijesc copilul în 

primii ani de viață sunt, totodată, primele modele ale acestuia. Dacă 

mama e singură, copilul preia fricile, angoasele acesteia, deoarece 

legătura dintre aceștia este indestructibilă. Dacă bunicul/bunica e 

singur/ă și crește bebelușul nepot, copilul va împrumuta modelul 

comportamental și afectiv al celui care îl crește și îngrijește.  

Intrarea în colectivitate – grădinița, în marea majoritate a 

cazurilor, în viața unui copil – este un moment important în dezvoltarea 

emoțională și cognitivă a acestuia. Familia cu protecția ei se deschide 

spre social – grădinița cu noutățile ei: un sistem social și educațional la 

care familia urmează să se integreze, adapteze: copilul, în mod direct – 

interacționând cu alți copii de vârsta lui, cu educatoarele, îngrijitoarele, 

bucătăresele, asistenta medicală a grădiniței, profesori de tot felul – dar 

și părinții și bunicii, îndirect, aceștia trecând prin același proces de 

adaptare la noul grup social ce se desfășoară în timp și spațiu: mersul la 

grădiniță și funcționarea în acest mediu a copilului/nepotului lor. 

Urmează, apoi, trecerea de la grădiniță la școală. În cadrul școlii, 

copilul (și familia acestuia, indirect) face trecerea de la un ciclu de 

dezvoltare la celălalt, parcurgând școala primară, gimnaziul, liceul și 

facultatea.  

Descrierea aceasta are menirea de a explica importanța și 

scopul cursurilor de actorie în dezvoltarea educațională a copilului, de la 

anii școlarului mic până la absolvirea facultății și integrarea socio-

profesională. 

 

b. Structura grupului 
 

Fie că vorbim de colectivitate, grup, clasă, echipă toate aceste 

categorii se reunesc în jurul termenului grup. Structura grupului și 
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funcțiile îndeplinite de fiecare într-un grup sunt informații de bază atât de 

folositoare copilului. Copilul are nevoie să știe unde va merge și pe cine 

va întâlni, ce va face și de ce va fi parte a acelui grup. Această pregătire 

e importantă, părinții fiind cei în măsură să asigure informarea inițială. 

Educatorul este cel de-al doilea pilon important în educarea și 

îndrumarea copilului. Cu cât temerile, fricile inițiale sunt eliminate, cu atât 

părinții și educatorii se vor putea concentra pe educație și reglarea 

următoarelor sarcini apărute în procesul educațional.  

 Micro-grupul de la grădiniță și școală reflectă, la scară mică, 

societatea în care copilul se formează. Multe din rezistențele copilului 

față de colectivitate se activează acum, dacă intrarea în colectivitate este 

făcută fără pregătirea atât de necesară copilului, fără suportul afectiv și 

informațional aferent. 

Adulții au nevoie, atunci când accesează un grup socio-

profesional nou, să se informeze și să se pregătească în legătură cu 

această experință. În același fel, copilul are nevoie de această pregătire, 

doar că el nu are instrumentele formate pentru această cercetare. De 

aceea, suportul familiei este esențial. În absența familiei, cel mic se va 

descurca pe cont propriu, confruntându-se cu rezolvarea unor 

problematici solicitante și pentru un adult, darămite pentru un copil. 

Când vorbim despre suportul familiei, despre grija și afecțiunea 

investite de părinți în procesul de adaptare a copilului lor la noile sarcini 

apărute odată cu intrarea în grădiniță/școală, vorbim despre o situație 

ideală. În mod ideal, părinții manageriază această adaptare cu grijă, 

afecțiune, tact, se pregătesc la rândul lor pentru această etapă a vieții 

copilului lor și, a familiei lor. În realitate, acest proces este divers, 

implicarea familiei în educarea copilului fiind o experiență mai mult sau 

mai puțin benefică sau traumatizantă pentru copil, în funcție de calitatea 

prezenței sau de absența părinților în viața copiilor. E de reflectat asupra 

acestei teme: tot ce se petrece în preajma copilului îi influențează 

acestuia dezvoltarea ulterioară, chiar opțiunile personale și profesionale.  

Idealul este familia armonioasă. Realitatea fiecărei familii, însă, 

este diferită de idealul menționat aici. Sunt familii în care mama și tatăl 

formează un cuplu stabil, echilibrat și fericit – atunci copilul are șanse 

bune de a fi îngrijit și îndrumat cu bine în acest demers. Dar sunt familii 

în care mama și tatăl nu formează un cuplu stabil, dar socialmente sunt 

încă o familie – oameni căsătoriți. Toate tensiunile și agresiunile de orice 



22 

fel (verbale, emoționale, fizice) apărute între soți afectează direct și 

puternic copilul/copiii acelei familii, producând traume cu care micuții vor 

păși în viața lor și pe care, mai devreme sau mai târziu, se vor vedea 

nevoiți să și le rezolve. Traume diverse se produc în viața copiilor și 

atunci când vorbim de lipsa/absența/abandonul/pierderea unuia dintre 

părinți sau a amândurora (în urma decesului sau a divorțului), de traiul 

alături de bunici sau rude sau de traiul în comunitățile caselor de copii (în 

cazul copiilor abandonați și preluați de sistemul de protecție a copilului 

prin instituțiile căminelor de copii). Familia, împreună cu școala (prin 

dascălii săi) și psihologi ar trebui să conlucreze și să ofere cele mai bune 

condiții pentru creșterea, formarea și educarea copiilor. Și, atunci când 

una dintre aceste componente deraiază sau eșuează, să compenseze 

prin prezență și competență celelalte componente implicate în procesul 

educativ al copiilor.  

 Orice exagerare își lasă amprenta în acest demers. Extremele 

sunt la fel de agresante sau dăunătoare procesului educațional: lipsa 

susținerii emoționale sau informaționale din partea părinților, dar și o 

prezență prea puternică în informarea sau susținerea emoțională 

dezechilibrează mediul și lumea interioară a copilului. (Văd părinți/bunici 

care, după ce își lasă copilul/nepotul la școală, rămân agățați efectiv de 

ferestrele claselor, privindu-i și chiar comunicând cu ei prin geam, la 

începutul orei de curs, la școala primară; sunt părinți/bunici care îi 

îmbracă, îi hrănesc și îi spală - la propriu - pe copii, deși aceștia știu și 

pot să îndeplinească aceste sarcini și singuri, etc.). 

 În clasa de la grădiniță/școală structura grupului este definită 

astfel: educatorul/învățătorul îndrumă un număr de copii, de vârste 

apropiate, în procesul educațional. Relația ce se stabilește între aceștia 

este de dorit a fi cea a respectului și bunei conduite profesionale din 

partea adulților implicați în acest proces. Nu de puține ori, din păcate, cei 

care conduc procesul educațional fac abuz de funcția lor, copiii 

suportând, de multe ori, agresiuni verbale sau emoționale, uneori chiar 

fizice, din partea acestora. Acestea sunt complet de neacceptat din 

partea unui educator/învățător/profesor în cadrul orelor de curs la 

grădiniță și în școală sau în cadrul oricărui curs de dezvoltare personală. 

 O să fac o paranteză acum, din nevoia de a atrage atenția 

asupra unor experiențe trecute care au influențat generații de adulți la 

noi. În prezent, în România activează în sistemul de învățământ dascăli 
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și profesori ajunși în prag de pensionare (aceștia erau în plină forță și 

tinerețe în regimul comunist), alături de generațiile de dascăli și profesori 

formați după revoluția din decembrie 1989 (generații formate parte în 

comunism, parte în capitalismul românesc post-decembrist, dar și 

generații formate exclusiv după căderea istorică a comunismului la noi). 

În regimul trecut (comunist) sistemul de învățământ românesc 

era unul performant, competitiv, iar metodele de lucru cu elevii erau 

diverse. Diversitatea ținea de locul unde se petrecea actul educațional 

(în mediul rural sau urban), de notorietatea școlilor/liceelor, de 

disponibilitățile pedagogice ale profesorilor, dar și de planul pe care 

trebuiau să îl îndeplinească profesorii în privința olimpicilor și a 

premianților din rândurile elevilor lor. 

Agresiunea (psihică, comportamentală și fizică) era o constantă 

a sistemului educațional din regimul trecut. Corecțiile fizice, abuzurile 

emoționale, denigrarea și umilirea publică a elevilor care nu se 

supuneau regulilor școlii sau temperamentului profesorilor care 

conduceau clasele, toate acestea erau normalitate în ultimele decenii ale 

secolului XX, în România. Nu înseamnă că regimul este singurul 

răspunzător de aceste abuzuri; abuzurile chiar erau întreținute într-o 

epocă în care nu aveai libertatea de a te exprima, iar cetățenii (adulți și 

copii) participau la spectacolele de preamărire a conducătorului iubit și a 

soției acestuia. 

Generația mea de elevi (anii '80) a fost o generație care suporta, 

fără să își cunoască drepturile, abordări educaționale mai mult sau mai 

puțin pedagogice, din partea profesorilor ei. Profesorii - mulți dintre ei 

buni cunoscători ai domeniului în care aveau expertiză profesorală - 

aveau lacune când venea vorba despre pedagogia materiei pe care o 

predau. Mulți dintre ei nici nu realizau că prin acțiunile lor încalcă o parte 

din drepturile elevului și, în cele din urmă, pe cele ale copilului. Bătaia 

era ruptă din rai și chiar o parte din părinți susțineau și continuau acasă 

„modelul educațional” al unora dintre profesori. 

Odată cu schimbarea regimului, lumea românească s-a deschis 

spre occident și i-a împrumutat sau copiat modelele educaționale, însă 

tarele sistemului de învățământ din trecut sunt încă vizibile în atitudinea 

sau abordarea actului educațional de către o parte a profesorilor de azi. 

Grija și atenția acordate copiilor de către o mare parte a 

părinților de azi sunt un răspuns (și o compensație) la minusurile pe care 
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aceștia le-au suportat în perioada formării lor educaționale, atât din 

partea școlii, cât și a familiei. Sistemul educațional trecut te făcea să te 

simți vinovat pentru cine ești și pentru ce ai obținut ca performanță 

școlară, dacă aceasta nu era de nota 10. Era o competiție între elevi și 

aceștia erau îndrumați să se dezvolte nu pentru ei, ci pentru a satisface 

nevoile sau orgoliile profesionale ale unor profesori sau părinți. Mulți 

dintre cei din generația mea de elevi (eu am intrat la liceu exact în 1990) 

au ales licee și, mai apoi, universități care să îi satisfacă pe părinții sau 

profesorii acestora, iar nu pe ei, pe colegii mei de generație. Aceste 

comportamente sociale la care au fost și mai sunt prezenți elevii 

afectează dezvoltarea ulterioare a viitorilor adulți. Eu sunt de formație 

pedagog și opțiunea de a lucra cu oamenii (copii, tineri și adulți) s-a 

format în opoziție cu agresiunile sistemului pe care l-am parcurs ca elev. 

Nu a fost o poziție conștientă, o bună parte a formării mele educaționale, 

nici chiar când am optat pentru Școala Normală – secția învățători. Eu 

îmi doream să devin actriță pentru că aveam o supra-energie cu care nu 

știam ce să fac și pe care simțeam nevoia să o consum; apoi îmi doream 

să devin actriță pentru a-mi depăși fricile și traumele dobândite de-a 

lungul formării mele socio-profesionale și psiho-emoționale, atât în 

cadrul familiei, cât și al școlii; îmi doream să devin actriță pentru că 

intuiam funcția terapeutică și educațională a teatrului. Abia după 

absolvirea liceului și apoi a facultății, calitatea de pedagog mi-a ușurat 

munca, pe mai departe, atunci când am devenit tânără învățătoare și, 

mai apoi, preparator al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică 

„I.L.Caragiale” din București. Pentru a putea lucra cu semenii trebuie, 

mai întâi, să știi și să poți lucra cu tine. 

 Încheind paranteza, revin la ideea care rezidă dincolo de 

parantezele anunțate: copilul este cel mai sensibil membru al societății, 

el trebuie protejat pentru că este și cel mai important membru al ei: el 

este viitorul. Cursurile de educație prin teatru – actorie – protejează 

această comoară, ele formează și dezvoltă viitorii adulți sociabili, 

individualități în formare, creativi și liberi să se exprime în public, capabili 

să își genereze propria muncă în colectivitate, prin produsele create în 

cadrul cursurilor de actorie. Acestea sunt dezvoltate și concepute ținând 

cont de vârsta și dezvoltarea psiho-emoțională și cognitivă a copiilor și 

au un caracter profund umanist.  
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 De aceea, cursurile de educație prin teatru ar trebui să fie 

susținute de către cadre profesionalizate – absolvenți de Arta Actorului 

specializați în Pedagogia Artei Actorului sau absolvenți ai Masterului de 

Pedagogie Teatrală. 

Cursurile de Arta Actorului au menirea de a veni în întâmpinarea 

nevoilor emoționale și educaționale ale copiilor. Principala formă de 

funcționare în cadrul clasei de actorie este JOCUL.  

 De la naștere și până la majorat – conform cercetărilor 

psihologului Jean Piaget – copilul trece prin câteva faze ale JOCULUI, 

astfel: jocul de exercițiu (o formă de început, reprezentată de nivelul 

senzorio-motor de dezvotare, între 0 și 2 ani), jocul simbolic (între 2 și 

6 ani), jocurile cu reguli (între 7-12 ani, odată cu adaptarea copilului la 

social) și jocurile de construcție.  

 

c. Dezvoltare bio-psiho-socială în arealul 6-11 ani 

 

La șase ani, copilul închide cercul vârstei de aur a copilăriei, 

care debutează la 3 ani și atinge apogeul în jurul vârstei de 6 ani. 

Între 3 și 6 ani – în perioada preșcolară – copilul experimentează 

intrarea în grădiniță. Acum este intrarea într-o colectivitate ce se supune 

unor reguli cu care micuții se familiarizează pe parcursul celor trei ani de 

grădiniță. Acum se face adaptarea de la familie la un mediu nou, activ, 

divers. Acum micuțul realizează că fiecare copil e altfel decât el, că 

persoanele mari sunt altfel decât părinții și/sau bunicii săi. Perioada 

aceasta este foarte importantă pentru dezvoltarea emoțională și 

intelectuală a acestora. Atât cei care experimentează sistemul 

educațional al grădinițelor, cât și cei care nu frecventează grădinița trec 

prin acomodarea cu persoane noi (bunici, bone sau educatoare). Frica 

abandonului odată cu desprinderea de prezența protectoare a mamei 

experimentată între 1 și 3 ani se poate prelungi și în această perioadă de 

dezvoltare emoțională și cognitivă (frică demontată în timp, dacă cei care 

au responsabilitatea copilului își îndeplinesc datoria de părinte și 

educator). 

Tot între 3 și 6 ani se face trecerea de la gândirea concretă la 

gândirea simbolică, dezvoltarea și utilizarea limbajului fiind esențiale în 

dezvoltarea imaginației copilului. 
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Cu cât copilul simte grija, afecțiunea, respectul părinților 

responsabili și atenți la nevoile copilului lor, cu atâta frica de abandon, 

neîncrederea sau întârzierea dezvoltării afective și cognitive nu se 

instalează în sfera de experiențe ale copilului. Cu cât copilul este integrat 

în social (cluburi pentru copii, cursuri pentru copii, dansuri, jocuri, 

sporturi) cu atât dezvoltarea sa psiho-emoțională și cognitivă se 

desfășoară în parametri optimi acestuia. Cu cât copilului i se vorbește 

mai des, mai clar, cu atât limbajul său se va îmbogăți și va începe să 

prindă valoare. 

Cursurile de actorie împlinesc eficient nevoile emoționale, 

integrarea plăcută în social a copilului, încă de la vârsta primei copilării. 

Multe din fricile și angoasele copiilor sunt declanșate încă din primele 

luni de viață, dacă bebelușul nu primește afecțiunea și grija de care are 

nevoie. Părinții sunt, în unele cazuri, nepregătiți pentru a fi părinte și, 

fără să vrea/ fără să cunoască, întârzie sau blochează dezvoltarea 

emoțională și cognitivă a copilului lor. 

Educația prin teatru face ușoară integrarea în colectivități, poate 

începe de la cele mai fragede vârste (când micuții sunt însoțiți de unul 

sau ambii părinți și participă la jocuri alături de alți micuți însoțiți de 

părinții lor), de cele mai multe ori reglează anumite frici și dau încredere 

copiilor. Educația prin teatru se face exclusiv prin joc, este dinamică, 

activă, directă (copiii socializează, se exprimă în grupuri de copii, 

interacționează cu adulți specializați în educația prin teatru). Prin 

educația prin teatru, copilul are ocazia de a trece de la joacă la joc, mai 

ales că jocul teatral se aseamănă jocurilor copilăriei: acestea au reguli 

pe care copilul trebuie și acceptă să le respecte, în absența regulilor 

jocul destrămându-se. De multe ori copiii propun reguli noi, reguli care 

să le servească nevoilor sau dorințelor lor. Odată cu înaintarea în vârstă 

și cu precădere la jocurile teatrale, copiii învață că regulile sunt fixe și ele 

trebuie respectate tocmai ca jocul să poată continua. Joaca are reguli 

modificate sau nu are reguli, însă jocul are întotdeauna reguli, iar copiii 

învață să își asume poziția de jucător.   

 Așadar, între 3 și 6 ani copilul se dezvoltă fizic, emoțional și 

cognitiv, dezvoltându-și limbajul, capacitatea de a se exprima simbolic, 

personalitatea  sa se face cunoscută sau se observă atunci când intră în 

relație cu seamănul/semenii. Carențele educației sale se vor observa cu 

ușurință: părinții autoritari, produc frustrare, agresiune, neliniște sau 
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închiderea în sine pentru copiii lor, părinții atenți, non-invazivi, care 

permit copilului lor să se dezvolte pentru cine se conturează a fi, iar nu 

pentru cine ar vrea părintele să devină copilul lor, părinții care își acceptă 

copiii și le stimulează dezvoltarea în ritmul și necesitățile cerute de 

copilul lor, aceștia au copii veseli, încrezători, deschiși spre a 

experimenta jocuri noi și de a se integra în colectivități de copii cu 

diverse preocupări.  

Între 6 și 11 ani vorbim de perioada școlarului mic – acum 

sistemul educațional în România propune studiul pe cinci clase: clasa 0, 

respectiv I, II, III și IV. Este o perioadă bogată în experiențe și acumulări: 

acum se formează și se dezvoltă la următorul nivel: observația, atenția, 

memoria, imaginația, simțurile (reprezentările). 

Atenția voluntară nu este dezvoltată la 6-7 ani. Abia acum 

începe să capete forță. De aceea, exercițiile de atenție propuse la cursul 

de actorie sunt binevenite. Tot acum asistăm la dezvoltarea limbajului și 

întărirea memoriei. Memoria se sprijină pe concret, iar imaginația este, 

pentru școlarul mic, un instrument de cunoaștere.  

Dezvoltarea personalității este strâns legată de relaționarea cu 

ceilalți și de experimentarea unor situații noi de viață. Relația copil-

părinte este esențială în dezvoltarea psiho-emoțională, cognitivă a 

copilului, iar învățătorul este un model. Acum se leagă prietenii și colegii 

sunt importanți pentru școlarul mic. 

 Dacă vrem să analizăm fiecare etapă de dezvoltare în funcție de 

vârsta copilului31 vom observa că această analiză este generală, dar nu 

se aplică tuturor. Dezvoltarea psihică și fizică a fiecărui copil se produce 

unic și diferit, chiar dacă putem formula particularități psihologice de 

vârstă: 

„În adevăr, în unitatea dialectică a procesului dezvoltării 

distingem o diversitate structurală de funcții și însușiri psihice 

caracteristice fiecărei perioade de vârstă. După unii psihologi, stadiile ar 

reprezenta diferite momente ale dezvoltării, caracterizate printr-un 

ansamblu de trăsături coerente și structurate. Aceste trăsături constituie 

o fizionomie globală tipică pentru fiecare perioadă de vârstă, care este 

                                                           
31 Psihologia a formulat următoarele perioade de vârstă în dezvoltarea psihicului copilului: 
vârsta sugarului (0-12/14 luni), vârsta antepreșcolarului (1-3 ani), vârsta preșcolarului (3-
6/7 ani) și vârsta școlarului (7-18 ani), împărțită și ea în: vărsta școlarului mic (7-11 ani), 
vârsta școlarului mijlociu sau a preadolescentului (11-15 ani) și vârsta școlarului mare sau 
a adolescentului (15-18 ani). 
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însă trecătoare (P. Osterrieth, J. Piaget, R de Saussure, J.M. Tanner, H. 

Wallon și R. Zazzo). 

......... 

 Din acest motiv, considerată în ansamblul ei, copilăria nu e 

deloc omogenă. 

 ........ 

 Cu alte cuvinte, la un anumit nivel de dezvoltare a proceselor de 

cunoaștere (percepții, memorie, limbaj, gândire, etc.) observăm un nivel 

corespunzător de dezvoltare a proceselor afective, a celor volitive, a 

trăsăturilor caracteriale și invers”32. 

 

2. Individualitate. EU SUNT – CINE SUNT EU? 

 

Descoperirea lui Cine sunt eu? presupune o cercetare care se 

desfășoară pe tot parcursul vieții fiecăruia dintre semeni. De-a lungul 

dezvoltării bio-psiho-sociale, fiecare trece prin stadii de conștientizare, 

definitivare, căutare, recunoaștere a lui Cine sunt eu: eu intuiesc cine 

sunt, știu cine sunt, apoi descopăr cine sunt, cercetez, caut, redefinesc 

cine sunt. Este un proces continuu în care fiecare dintre noi își definește 

cine este în raport cu sine și, mai ales, își redefinește cine este în raport 

cu ceilalți, în  momentul în care interacționează cu semenii.  

 Redefinirea lui Cine sunt eu? se produce indiferent de vârstă și 

suportă modificări, nuanțe, înțelegeri noi. Pentru că suntem un nou eu 

continuu, cu fiecare zi de viață parcursă, cu fiecare experiență de viață 

trăită. Freud33 și, într-o măsură aparte, Jung34 – părinții psihanalizei - și-

                                                           
32 Chircev, Anatole, Mare, Valer, Popescu-Neveanu, Paul, Radu, Ion, Roșca, Al., Tucicov,  
Ana, Zorgo, Beniamin, Psihologie generală, E.D.P., București, 1966, p. 138. 
33 Sigmund Freud (1856-1939) este un medic evreu austriac, fondatorul psihanalizei. 
„Freud este părintele psihanalizei, cercetătorul și primul care a tradus comportamentele 
umane prin prisma sexualității manifestate încă din stadiul de nou-născut al ființei umane. 
A face cunoștință cu vasta operă freudiană presupune familiarizarea cu conceptul de 
psihanaliză, un concept original, dezvoltat și impus în medicina și psihologia universală de 
către marele medic vienez al sfârșitului de secol al XIX-lea și al începutului de secol XX, 
Sigmund Freud. Acesta reprezintă pentru medicină și psihologie ceea ce a reprezentat 
Stanislavski pentru arta actorului: creatorul unui sistem. În cazul lui Freud vorbim despre 
un sistem de analiză a psihicului uman, despre care a formulat, de-a lungul existenței și 
devenirii sale profesionale, două topici. Dacă prima topică freudiană s-a cristalizat în: 
Conștient, Preconștient și Inconștient, cea de-a doua topică distinge și analizează: Eul, 
Sinele (SE) și Supraeul. Din perspectiva freudiană, maturizarea psihică vine odată cu 
identificarea, conștientizarea și depășirea unor frustrări, temeri sau reziduuri de natură 
sexuală, pe care individul le ,,aruncă”, le ,,ascunde” sau le ,,descarcă”, de-a lungul 
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au petrecut întreaga viață cercetând, experimetând coordonatele lui Cine 

sunt eu?, punctele critice, posibilele căi de urmat terapeutice ale 

recuperării lui Cine sunt eu?, atunci când experiențele mai mult sau mai 

puțin traumatizante suportate de individ au modificat echilibrul interior al 

acestuia. Lui Sigmund Freud și lui Carl Jung le datorăm neobosita 

preocupare în domeniul psihologiei și a tratării corespunzătoare a 

individului afectat de frici, angoase, depresii, de boli ale sistemului 

nervos, deviații comportamentale rezultate din expunerea la medii și 

condiții nepotrivite de trai pentru indivizi de vârste diverse și experiențe. 

Dacă, până la Freud și Jung, oamenii nu primeau niciun fel de tratament 

sau consiliere psihologică post-traumatică (anamneza cazului fiind 

inexistentă atunci când individul acuza sau prezenta semne de traumă 

psihică: surmenare, angoasă, depresie, boală), de la Freud și Jung și 

până azi psihanaliza, terapiile și tratamentele psihologice și psihiatrice 

au devenit (re)cunoscute, respectate și puse în practică în lumea 

medicală a începutului de secol XX și până în prezent. Asta nu 

înseamnă că toți adulții (sau copiii) merg la psiholog, de exemplu, pentru 

a se păstra într-o relație sănătoasă cu sine și cu ceilalți, însă majoritatea 

                                                                                                                                  
existenței sale, în complexul lui Oedip și în complexul castrării. De asemenea, Freud 
este primul care a analizat visele, dându-le o explicație științifică. Pentru Freud, visele sunt 
depozitarele produsului psihic rezultat din confruntarea individului cu realitatea. Ele sunt un 
rezultat al disconfortului în cultură și presupun rezolvarea nocturnă a problemelor pe 
care individul le acumulează diurn. Tot lui Freud îi datorăm explicarea actelor ratate, 
precum și anamneza și tratarea corespunzătoare a psihozelor, a nevrozelor sau a 
schizofreniei, cea din urmă fiind o afecțiune netratată la vremea respectivă”. (Extras din 
Concept, Vol. 6/nr.1/2013, Rotaru, Dana – Actorul-motor sau actorul-piesă de schimb?, 
pag. 105). 
34 Carl Gustav Jung (1875-1961) este medic psihiatru și psiholog elvețian, „este creatorul 
psihologiei analitice. S-a format profesional tratând bolnavii de schizofrenie. A contribuit la 
evoluția psihologiei, a analizei psihologice și a psihiatriei, prin dezvoltarea și formularea 
tipurilor psihologice, a complexelor, a arhetipurilor, a inconștientului colectiv și a procesului 
de individuație ca proces central al devenirii ființei. În volumul autobiografic Amintiri, vise,  
reflecții descoperim în persoana lui Jung o personalitate pasionată de cultură, ezoterism, 
ocultism și astrologie. Nu împărtășește poziția lui Freud în legătură cu sexualitatea, dar nici 
nu-i neagă importanța și impactul în formarea și dezvoltarea individului. Are un mare 
respect în legătură cu descifrarea viselor din perspectiva freudiană. Visele au fost pentru 
Jung un mijloc valoros de a descifra informații din inconștient, prin activarea arhetipurilor. 
Primul pacient al lui Jung a fost Jung însuși. Pentru Jung totul are legătură cu propria 
experiență și propria evoluție spirituală, dincolo de cea psiho-fizică. Prima etapă prin care 
trece un analizand este realizarea propriei sale psihanalize. Tot astfel, omul-actor trece mai 
întâi prin etapa de auto-psihanalizare, ca mai apoi să poată analiza, cunoaște și crea un 
rol”. (Extras din Concept, Vol. 6/nr.1/2013, Rotaru, Dana – Actorul-motor sau actorul-piesă 
de schimb?, pag. 106). 
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știu că există această posibilitate, că există instrumente și tratamente 

care urmăresc, cercetează și reglează trauma psihică.  

 La vârsta de 6 ani, copilul își manifestă individualitatea în forță. 

El se tratează pe sine ca centrul universului, el și nevoile sale sunt cele 

mai importante. El va încerca să modifice grupul uman în care intră, 

astfel încât acesta să se supună dorințelor și nevoilor lui. 

   

3. Individualități în colectivitate. ARMONIZAREA GRUPULUI 

 

Sarcina profesorului (învățătorului) este aceea de a armoniza 

grupul de copii astfel încât fiecare dintre aceștia să se dezvolte maxim 

pe datele sale naturale, să se exprime coerent și cu încredere atunci 

când le vine sarcina de a conduce un exercițiu sau de a vorbi/susține 

ceva în public. Fiecare membru al clasei învață, astfel, rolul pe care îl 

joacă fiecărui membru al clasei în dezvoltarea personală. Respectul 

pentru muncă și aprecierea aportului fiecărui copil și al profesorului în 

procesul educativ, acestea sunt sarcini obligatorii de conștientizat și de 

aplicat în perioada de formare școlară. 

Exercițiile de actorie care urmăresc armonizarea grupului au 

scopul de a-i face pe copii să descopere pe propria piele ce înseamnă 

calitatea/poziția de conducător de grup și ce înseamnă calitatea/poziția 

de membru al grupului. Într-o echipă există întotdeauna un conducător 

(leader) și restul membrilor care îndeplinesc roluri de executanți ai 

proiectului la care lucrează echipa. Membrii, pe rând, devin conducători 

pe sarcini scurte și precise, sarcini care urmăresc îndeplinirea 

obiectivului general și atingerea scopului urmărit într-un proiect de lucru. 

Într-o distribuție de teatru, de exemplu, există roluri principale, 

roluri secundare, roluri episodice și/sau rolul de personaj colectiv (COR, 

chorus). Nu poți juca un rol principal fără susținerea rolurilor secundare 

sau a personajului colectiv, și invers.  

În teatru se cere respectarea regulilor de funcționare a echipei și 

ca fiecare membru să își îndeplinească sarcinile (toți membrii echipei au 

drepturi și îndatoriri). Echipa de creație respectă autoritatea regizorului. 

El este responsabil de aducerea la rampă a unei producții teatrale. 

Munca este una de echipă, dar coordonatorul este întotdeauna regizorul. 

Spectacolul începe să se clădească pe concepția sa, iar ceilalți creatori 

(scenograful, pictorul de costume, coregraful, maestrul de lumini, 
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specialistul în light-design, actorii) se mulează pe propunerea regizorului. 

Când regia este semnată de un colectiv, atunci există o înțelegere a 

părților asupra spectacolului și aceștia se pun de acord asupra unui set 

de reguli pe care să îl respecte, pentru ducerea la bun sfârșit a 

spectacolului. Spectacolul ieșit la public este (întotdeauna) produsul 

muncii întregii echipe de creație și este susținută de echipa de 

management și promovare și de cea tehnică, acolo unde există aceste 

echipe (PR, director de producție, regizor tehnic, mașiniști, cabiniere, 

costumiere etc.). 

 

4. Exerciții pentru dezvoltarea capacității de lucru în echipă 

 

a. Cine sunt eu? 

Exercițiul Prezentare verbală 

Este foarte important pentru copil să se poată exprima atunci 

când este în public, în situații diverse. Atunci când intră într-un grup nou, 

copilul se va acomoda și va încerca să se armonizeze cu grupul. Apoi, 

când este parte a unui grup, copilul își va dezvolta capacitățile de 

socializare și exprimare în cadrul grupului. Exercițiul Prezentare verbală 

îl pune în situația de a exersa exprimarea și ființarea în cadrul grupului. 

Așadar, copiii se dispun într-un cerc și, pe rând, se prezintă 

(nume și prenume), își spun vârsta și formulează/transmit celorlalți într-o 

propoziție sau frază informații despre: 1. activitatea preferată; 2. jucăria 

preferată; 3. mâncarea preferată; 4. personajul de desene animat cel 

mai iubit; etc. 

Odată cu înaintarea în vârstă, prezentarea liberă pe un topic 

(clasa O, I) se va înlocui cu discursul oral  pe un topic dat, cu limită de 

timp (clasa II, III). Discursul oral va fi formulat și în scris (clasa III, IV). 

Copiii vor învăța, în timp, care este structura unui discurs35 public și își 

vor exersa capacitatea de a vorbi în public pe un topic dat/ales. 

Următoarea etapă e exercițiului Prezentare verbală este 

reformularea lui Cine sunt eu și ce îmi place, dar se modifică dispoziția 

grupului în spațiu: auditoriul poate fi dispersat, în coloane sau pe 

diagonală, în semicerc, etc. Reglarea vocală și fizică a vorbitorului 

(copilul) la diverse așezări în spațiu ale grupului (ceilalți copii) exersează 

                                                           
35 Vezi capitolul  „Libertatea de exprimare în public”. 
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capacitatea copilului de a se adapta mulțimii/grupului și de a se face 

auzit, cunoscut acesteia/acestuia.  

 

Exercițiul Prezentare fizică  

Copiii sunt invitați să exprime fizic o mișcare, o poziție, o 

atitudine care îi caracterizează, care le place, care li se potrivește sau pe 

care ar vrea să o experimenteze în fața celorlalți, astfel: 

- în primă fază exercițiul se lucrează din poziția stând pe cerc. 

Pe rând, fiecare copil propune: 1. o poziție corporală; 2. o mișcare; 3. o 

serie de mișcări care dezvoltă o poveste. 

- în faza superioară a exercițiului, se experimentează/probează 

fizic sarcinile exercițiului, de data aceasta pe muzică.  

- o altă fază e exercițiului este aceea de a lucra la sarcinile 

cerute, pe muzică, dispuși pe perechi, iar pozițiile corporale să se 

schimbe în funcție de partener și de schimbarea temei muzicale; 

 

Exercițiul Poziții corporale 

Se exersează poziții corporale și se analizează semnificația lor. 

Copiii sunt familiarizați, astfel, cu limbajului trupului și cu traducerea 

verbală a acestuia. Limbajul trupului ține de sfera comunicării non-

verbale și acest tip de limbaj încifrează reacția pe care o persoană o are 

în legătură cu o situație experimentată în public sau nu, sau în relație cu 

o altă persoană, cu un grup de persoane sau cu un obiect sau o clasă de 

obiecte. 

„Majoritatea cercetătorilor sunt, în general, de acord cu 

constatarea potrivit căreia comunicarea verbală este utilizată cu 

precădere pentru transmiterea informațiilor, în timp ce canalul non-verbal 

este folosit pentru exprimarea atitudinii interpersonale, iar, în anumite 

cazuri, pentru a înlocui mesajele verbale. 

....... 

Omul este rareori conștient de faptul că mișcările și gesturile 

sale pot transmite o anumită poveste, în timp ce vocea sa poate să 

spună cu totul altceva”36.  

 

 

                                                           
36 Pease, Allan, Limbajul trupului, Polimark, București, 1993, traducerea Alexandru Szabo, 
p. 13. 
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Exercițiul Locul meu frumos 

Se pornește de la crearea acelui spațiu (poate fi de dimensiunea 

unei cărți, mese sau clase) în care fiecare copil aduce ceva din ceea ce 

îi place (poate aduce jucăria preferată, schițe de desene sau picturi 

proprii, cărți sau albume preferate, colaje importante pentru el, poezii 

sau scrieri proprii) sau pe care copilul îl folosește cum dorește pentru a 

se exprima în fața celorlalți (poate cânta din voce sau la un instrument, 

poate dansa, poate construi un puzzle sau poate pregăti o salată, etc). 

În faza superioară, exercițiul dezvoltă un moment spectacular, în 

care copilul creează propriul său spectacol (acolo el este actor, regizor, 

scenograf, coregraf, luminist) și urmărește să exprime cine este el și ce îi 

place sau ce își dorește să exprime prin mijloacele spectaculare pe care 

acesta le are la îndemână.  

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 

 

b. Eu și grupul 

1. Grupări-regrupări 

Exercițiul Mișcare Browniană 

Dezvoltă capacitatea copilului de a funcționa într-un grup, 

respectând regulile exercițiului: mișcarea este continuă, fiecare are 

sarcina de a acoperi spațiul sălii, fără să se lovească de ceilalți, iar 

atunci când se întâmplă accidente să rezolve problemele ivite pe 

parcurs. La această mișcare se adaugă teme noi, care dezvoltă 
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exercițiul la următorul nivel. Copiii sunt conduși de profesorul de actorie, 

acesta putând: 

1. să dea stop mișcării: atunci copiii se opresc exact în poziția în care se 

aflau la primirea comenzii; 

2. să schimbe ritmul mișcării; 

3. să adauge cuvinte sau fraze, semne sau poziții corporale, dezvoltând 

alte exerciții.  

 Exercițiul se oprește atunci când profesorul observă că grupul 

reacționează eficient la sarcinile cerute, funcționând în mișcarea 

browniană propusă și respectând regulile enunțate. 

 

Exercițiul Ce fac eu să facă toți  

Pe rând, fiecare copil propune o mișcare pe care toți ceilalți copii 

o preiau cât mai exact și o reproduc/repetă până când mișcarea este 

înlocuită cu una nouă. 

Exercițiul se face, în etapa sa superioară, pe muzică, pe diferite 

ritmuri sau teme muzicale. 

Este un exercițiu de echipă și el încetează atunci când fiecare 

membru a propus o mișcare care a fost preluată, mai apoi, de întregul 

grup.  

Se va observa că exercițiul Ce fac eu să facă toți produce 

bucurie participanților. Aceștia se simt bine să preia și să execute 

imediat și corect mișcările propuse de fiecare membru al grupului, pe 

rând. Se creează între membrii grupului o comuniune, un spirit de 

echipă, iar mișcările propuse de un membru al echipei sau de altul vor 

veni spontan, nu vor fi căutate, ci vor fi experimentate în energia și 

entuziasmul grupului. Important e ca cel care propune mișcarea să se 

elibereze de ea, pornind de la un impuls care îi vine pe moment. Asta 

înseamnă că fiecare copil va genera o mișcare creată de el aici și acum, 

preluată imediat de tot grupul aici și acum, experimentată și consumată 

până în maximul ei de expresie.  

 

Exercițiul Câte doi/trei/șase 

La comanda profesorului, copiii se grupează (din mișcare 

browniană) în grupuri de câte doi, într-un timp dat, apoi revin în mișcare 

browniană și continuă regruparea în grupuri de câte trei, și tot așa până 

la finalul exercițiului. 
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Exercițiul se oprește atunci când profesorul observă că 

participanții reacționează rapid, rezolvând cu ușurință sarcina cerută. 

Exemplu: „Până număr la 3, vă grupați câte doi: 1, 2, 3!”; „Până 

număr la cinci vă grupați câte 4: 1, 2, 3, 4, 5.” 

Pe rând, într-o etapă superioară, fiecare copil poate fi 

conducătorul grupului; el are sarcina de a livra regulile exercițiului și de a 

conduce exercițiul. 

Dacă membrii grupului nu reușesc să se grupeze în timp util câte 

trei sau cinci, conducătorul exercițiului are sarcina de a îmbărbăta echipa 

și de a reface exercițiul până se reușește gruparea în timpii anunțați ca 

regulă.  

A se evita pe cât posibil pedepsirea grupului sau a celor care nu 

au reușit să se grupeze în timp. Exercițiul este despre capacitatea de a 

rezolva o problemă în echipă și de a face o echipă fără a se crea o 

competitivitate agresivă. Se dezvoltă aici viteza de reacție, capacitatea 

de a rezolva o sarcină respectând regulile jocului.  

Pentru a se sublinia rolul fiecăruia în echipă, dacă unul dintre 

membri nu reușește să respecte timpii de rezolvare, ceilalți să îl susțină 

și să refacă exercițiul până la funcționarea lui. Sigur că la un moment dat 

unul/ii dintre ei va/vor rămâne fără pereche din cauza diverselor grupări; 

Se trece mai departe la o nouă regrupare, pentru că așa e și normal să 

se întâmple dacă cerem să se grupeze 10 jucători în grupuri de câte trei, 

de exemplu. Întotdeauna va rămâne unul fără grupare. 

Făcut la clasa O, I, exercițiul este o oportunitate de a opera cu 

mulțimi, de a face calcule, de a vedea în spațiu mulțimile și dispoziția lor. 

Această experiență trebuie punctată, chiar refăcută de profesor și de 

învățător, atunci când se ajunge la predarea mulțimilor la matematică. 

 

Exercițiul 4,4,7 

Se lucrează pe trei planuri: plan întreg, plan mediu și plan 

restrâns, astfel: copiii propun o poziție corporală în plan întreg (de 

exemplu: în picioare cu pamele întinse deasupra capului), una în plan 

mediu (de exemplu: cumpăna pe un picior) și una în plan restrâns (de 

exemplu: șezut în fund). Poziția brațelor sau a picioarelor poate fi oricare 

– o poziție cât mai clară și expresivă este de dorit; după ce fiecare 

membru al echipei (copil) a exersat cele trei poziții propuse, urmează 

desfășurarea exercițiului. 
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Se pornește de la mișcare browniană și profesorul dă comanda: 

4, 4, 7! După ce a auzit comanda sa, grupul trebuie să adopte cele trei 

poziții corporale stabilite astfel încât: 4 dintre ei să adopte o poziție dintre 

cele trei posibile, alți 4 să adopte altă poziție și alți 7 să o adopte pe cea 

de-a treia și ultima poziție. Copiii au libertatea de a alege câți vor fi în 

poziție mediană, câți în poziție restrânsă și câți în poziție înaltă, exact în 

momentul în care primesc comanda. De altfel, ei nu se pun de acord, 

reacționează și reglează astfel încât să fie 4, 4, 7. Pot fi 2, 5, 3 sau 1, 8, 

4, în funcție de numărul de participanți la joc. Scopul execițiului este 

acela de a lucra în echipă și de a rezolva accidentele, astfel încât să se 

respecte regula exercițiului. 

Exercițiul se sfârșește atunci când grupările (de 4, 4, 7) se 

realizează rapid, exact, cu reglări în timp scurt. 

  

Exercițiul Încrederea  

1. Încredere pe cerc: Copiii se poziționează în cerc și trec, pe 

rând, în centrul cercului. Acolo se mențin la punct fix și se lasă 

manevrați dreapta, stânga sau pe toată circumferința cercului 

descris de partenerii de joc, având încredere că partenerii nu îl 

vor scăpa pe jos. 

2. Prinde-mă!: Copiii se grupează și unul dintre ei se lasă în 

cădere liberă și este prins de grup, înainte ca acesta să atingă 

podeaua.  

3. Prinde-mă! – etapa superioară: Copiii sunt în mișcare 

browniană. Profesorul anunță regulile jocului: se trec în revistă 

toți membrii grupului și fiecare anunță în ce lună este născut. 

Apoi profesorul strigă o lună a anului. Cei care sunt născuți în 

acea lună se vor lăsa în cădere liberă pe podea, ceilalți din 

imediata vecinătate având obligația de a-i prinde (sprijini) ca să 

nu ajungă la podea. Exercițiul și-a atins ținta când grupul aplică 

și fructifică regulile. 

 

2. Sarcina comună  

Exercițiul Ziarul 

 O pagină de ziar se va rupe în bucăți și se va împrăștia pe 

podea. Sarcina grupului este aceea de a lucra în echipă și de reface 

pagina de ziar, într-un timp dat. (de exemplu, în 5 minute). 
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Exercițiul se încheie atunci când echipa a reușit să poziționeze 

toate bucățelele la locul lor în geografia paginii de ziar. Exercițiul se 

poate reface de două sau trei ori, de-a lungul unui an de studiu, de 

fiecare dată folosind o altă pagină de ziar, și se va urmări, astfel, evoluția 

lor în timp. 

Toate rezultatele se notează de către profesor, pentru a putea 

ține o evidență a rezultatelor obținute în timp.  

 Lucrând în echipă, rezolvând împreună sarcina, copiii învață să 

gestioneze cu răbdare, atenție, grijă o problemă și să o ducă la bun 

sfârșit, respectând dead-line-ul anunțat. 

 

Exercițiul Tabloul 

Este un exercițiu de grup. Grupul primește sarcina de a crea un 

tablou cu titlu dat (de exemplu: În recreație sau În curtea școlii sau În 

seara de Crăciun). 

Tabloul se realizează prin poziționarea tuturor copiilor în spațiul 

tabloului. Ceea ce se va obține va fi un tablou 3D, în care persoanele 

sunt chiar copiii, așezați în stop cadru.  

Profesorul anunță timpul de lucru și acesta trebuie respectat (la 

început, să zicem că le cere să realizeze exercițiul în 10 minute). De-a 

lungul unui an de studiu, exercițiul Tabloul va mai fi lucrat de cel puțin 

două ori, cu altă temă și cu micșorarea timpului de lucru. 

De asemenea, li se acordă libertatea de a-și manageria singuri 

rolurile în cadrul grupului care lucrează la sarcina Tabloul. Vor descoperi 

că este nevoie să își împartă sarcinile, să aibă un plan, să știe fiecare ce 

are de făcut și ce poziție corporală a adoptat.  

După ce Tabloul e gata se face poza tabloului, apoi se revine în 

mișcare browniană și, la comanda profesorului, grupul va trebui să 

refacă imaginea exactă a tabloului într-un minut, apoi în 30 de secunde, 

apoi în 10 secunde. 

Exercițiul se încheie când grupul a reușit să refacă Tabloul exact 

în 10 secunde. (Se poate verifica corectitudinea pozițiilor în Tablou, 

verificându-se poza inițială a tabloului 3D). 

 

Exercițiul Cine conduce mișcarea 

Grupul se angajează în mișcare browniană și unul dintre membri 

iese din spațiul clasei și așteaptă un minut afară, apoi reintră.  
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În timpul acelui minut, se desemnează dintre cei rămași în sală, 

un membru al grupului care va genera, de fiecare dată, o mișcare 

continuă. Grupul trebuie să preia această mișcare și să îl protejeze pe 

cel care conduce mișcarea, pentru a nu fi depistat de cel care a așteptat 

afară.  

Jocul se sfârșește atunci când cel care a reintrat îl descoperă pe 

cel care conduce mișcarea preluată de întreg grupul. 

 

4. Metode de lucru aplicate  

Observația, Experimentul, Conversația verbală și non-verbală, 

Explicația, Analiza, Demonstrația. 

 

5. Evaluare 

1. Care sunt cele două mari grupuri care influențează dezvoltarea 

copilului ajuns la vârsta școlarului mic? 

2. Ce este lucrul în echipă și cum influențează acesta dezvoltarea 

școlarul mic? 

3. Care sunt exercițiile de bază pentru lucrul în echipă? De ce este 

important exercițiul Mișcare Browniană? 

4. Ce este limbajul trupului? Și la ce folosesc exercițiile de 

experimentare a limbajului trupului? 

5. Ce înseamnă INDIVIDUALITATE și cum se definește ea în raport cu 

COLECTIVITATEA? 
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OBSERVAREA 

 

 
Dacă observația este una din principalele metode de cercetare 

în psihologie, în studiul artei actorului ea este metoda de bază - aș numi-

o metoda clasică de studiu. Odată experimentată, observația devine 

metoda pe viață a oricărui actor. O numesc metoda pe viață pentru că se 

desfășoară de-a lungul întregii vieți (profesionale și biologice), fie că 

actorul o face conștient și constant, ca parte a meseriei sale, fie că i se 

întâmplă sau o aplică sporadic în lucrul la rol sau în rezolvarea diferitelor 

problematici din viața sa cotidiană. 

Un lucru e cert: actorul se surprinde pe sine studiind toată viața 

deoarece obiectul său de studiu este omul și omenescul. Psihologii, 

sociologii, psihanaliștii studiază, de asemenea, continuu, deoarece 

obiectul studiului lor este OMUL, iar omul este unic, complex, viu, trăind 

în social și adaptându-se continuu descoperirilor și tehnologiei 

prezentului.  

Arta actorului se bazează pe descoperirea omului aflat în acțiune 

și care experimentează o întreagă gamă de trăiri, senzații, emoții. 

Actoria se apropie foarte mult de psihologie, călcând, de cele mai multe 

ori, pe aceleași urme. Dacă „psihologia este știința care se ocupă cu 

studierea legilor fenomenelor psihice, ale activităților psihice”37, arta 

actorului este știința de a impersona sau de a reda caractere sau de a 

juca teatru într-una dintre modalitățile  profesioniste. Și, pentru a 

impersona sau pentru a te dedubla, pentru a reda caractere, pentru a 

juca teatru parcurgi, în mod firesc, etapele cercetate de psihologie. 

Ceea ce le deosebște pe una de cealaltă este finalitatea. Dacă 

în cazul psihologiei, finalitatea acestei științe se măsoară în conținutul 

teoretic formulat între coperțile manualelor și ale tratatelor, dar și în 

metodele și procedeele aplicate în tratamentele psihanalitice, 

terapeutice, curative, dar și în educație, în cazul actoriei finalitatea este 

exhibarea actorului într-un act spectacular (care poate implica și acte 

terapeutice sau educative, în particular), el devenind parte integrantă a 

acestuia - și implicit al fenomenului pe care noi îl numim TEATRU. 

                                                           
37 Chircev, Anatole, Mare, Valer, Popescu-Neveanu, Paul, Radu, Ion, Roșca, Al., Tucicov,  
Ana, Zorgo, Beniamin, Psihologie generală, E.D.P., București, 1966, p. 16. 
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Când actoria este materie de studiu, ea face legătura între 

psihologie și teatru, având un caracter educativ, dar și unul mai profund, 

ce vizează cunoașterea de sine.   

„Unii autori au încercat să exprime grafic locul psihologiei în 

sistemul științelor, prin situarea ei într-un triunghi echilateral, ale cărui 

vârfuri ar reprezenta științele naturii, științele sociale și filozofia. 

Așezarea printr-un punct convențional a psihologiei mai aproape de unul 

din vârfuri ar indica înrudirea mai mare cu acel sistem de discipline. 

Această reprezentare s-ar putea face însă și printr-un pătrat sau printr-

un tetraedru, care, în afară de cele trei vârfuri amintite, ar mai avea unul, 

care ar reprezenta științele antropologice, în sistemul cărora psihologia 

se încadrează în mare măsură”.38 

În același spirit al exprimării grafice a locului actoriei în sistemul 

științelor, aceasta se poate apropia de unul dintre vârfurile descrise de o 

figură geometrică în care găsim psihologia, psihanaliza, sociologia, 

filozofia, antropologia, literatura, muzica, dansul, cântul... 

Observația este una dintre metodele de cercetare a naturii 

imediate (mediul înconjurător) și a naturii umane (celălalt, ceilalți, eu). 

„Observația este o formă superioară a percepției, o percepție 

premeditată, dirijată, planificată și selectivă, întreprinsă cu un anumit 

scop. Observarea înseamnă cercetarea și studierea obiectului perceput”. 
39 

A observa, însă, depășește definiția dată de psihologie acestui 

termen. Observarea este o activitate complexă, care pune în funcțiune 

întreg organismul (spirit și materie, deopotrivă).  

 

1. Observația și dezvoltarea individuală 

 

 În primul rând observația este un mijoc de cunoaștere, un 

instrument de învățare eficient pentru orice vârstă. Prin actul observării, 

se dezvoltă și/sau se reactivează procesele gândirii, limbajul, imaginația. 

Observarea mediului înconjurător conduce spre descoperirea 

unor arii de cunoaștere noi. Apoi, observarea oamenilor în diverse locuri 

și situații de viață îl antrenează pe școlarul mic în a-l înțelege mai bine 

                                                           
38 Chircev, Anatole, Mare, Valer, Popescu-Neveanu, Paul, Radu, Ion, Roșca, Al., Tucicov,  
Ana, Zorgo, Beniamin, Psihologie generală, E.D.P., București, 1966, p.  15. 
39 Chircev, Anatole, Mare, Valer, Popescu-Neveanu, Paul, Radu, Ion, Roșca, Al., Tucicov,  
Ana, Zorgo, Beniamin, Psihologie generală, E.D.P., București, 1966, p.  213. 
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pe aproapele său. Spiritul său de observație se dezvoltă, conducând 

viitorul adult spre explorarea unei zone de cunoaștere sau a alteia. 

Auto-observația este un instrument de cunoaștere prin 

intermediul căruia copilul se antrenează pe sine40, dezvoltându-și 

mobilitatea interioară.  

În actorie, observația este un instrument obligatoriu. Profesorul 

are datoria de a urmări/conduce cu grijă exercițiile experimentate în 

cadrul cursurilor/atelierelor de educație prin teatru. Preocuparea sa 

pentru cunoaștere trebuie să fie permanentă. El însuși trebuie să 

experimenteze exercițiile popuse. Experiența și experimentarea sunt 

obligatorii pentru profesorul care conduce un atelier de actorie.  

 

2. Capacitatea de a observa la vârsta școlarului mic 

 

 Școlarul mic este curios. Tot ceea ce îl înconjoară este un 

potențial partener de joacă; lumea și mediul înconjurător sunt bogate în 

informație și propuneri. Jocurile copilăriei, locurile de joacă, petrecerile 

pentru copii, cursurile de dezvoltare personală, pe de o parte, și 

tehnologia care le pune la dispoziție jocuri de construcție și dezvoltare a 

atenției, filme educative, pe de cealaltă parte, toate acestea îi 

capacitează pe copii, le consumă energia. Important este ca adulții să 

armonizeze aceste activități, astfel încât copiii să beneficieze de 

experiențe utile pentru dezvoltarea cognitivă și psiho-afectivă a acestora. 

La această vârstă ne interesează să canalizăm observația 

copiilor spre teme care să le îmbăgățească cunoștințele, să le dezvolte 

gustul pentru frumos, să le dezvolte imaginația. Insuflată de profesor, 

observația conștientă dezvoltă în școlarul mic apetență pentru studiu, 

înțelegerea nevoii de a respecta regulile locului în care își desfășoară 

activitatea (regulile jocului social), pune bazele învățării (în această 

perioadă de dezvoltare psiho-fizică și afectivă), conduce la capacitatea 

copilului de a imagina și de a empatiza cu aproapele. 

                                                           
40 „Cele mai cunoscute metode de cunoaștere a sinelui sunt: introspecția și individuarea. 
Mai puțin convenționale și acceptate cu rezervă de psihologia științifică în mediile 
academice sunt: a). Meditația și concentrarea din psihologiile orientale; b). Autoanaliza; c). 
Psihosinteza; d). Asceza isihastă; e). Metodele transpersonale; f). Selfremembering din „a 
patra cale” a lui G. Gurdjiev și P. Ouspenski.” – Ion Mânzat, Psihologia sinelui. Un pelerinaj 
spre centrul ființei, Ed. Eminescu, Buc., 2000, p. 133-34. 
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 Consider că observația este baza de la care se dezvoltă 

capacitatea de a imagina și, mai apoi, de a empatiza cu celălalt. 

 

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 

 

3. Exerciții pentru dezvoltarea observației 

a. Studiul individual al observației 

Cel mai eficient exercițiu de dezvoltare a capacității de a observa 

este acela de a privi întâmplări din natură/societate sau de a-i urmări pe 

ceilalți la lucru. Înveți foarte multe atunci când aplici tu, dar înveți foarte 

multe dacă îmbini practica cu observarea. 

Calitatea de observator este la îndemâna oricui. Tot ceea ce 

trebuie să faci este să îți propui asta. În perioada antepreșcolară și 

preșcolară, copiii privesc lumea și oamenii și, prin imitație, memorează o 

sumă de informații, transformându-le, mai apoi, în deprinderi și 

capacități.  

Teme de observație pentru școlarul mic: Cum îmi petrec 

dimineața?, Cum arată strada pe care merg la școală?, Cum arată 

natura în anotimpul pe care îl traversez acum?, Cum gătește 

mama?, Cum se joacă pisica?, etc. 

Studiul individual al observației se împlinește prin formularea 

orală a cercetării întreprinse de școlar. Tema observată poate fi 

povestită (storytellig), desenată sau pictată (o activitate complementară 

care îl îmbogățește pe copil), dansată sau exprimată în mișcare. 
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Profesorul trebuie să exploateze toate aceste posibilități de finalizare a 

observației conștiente ca temă de studiu. 

 

b. Exerciții colective 

Exercițiul Oglinda 1 

Copiii se grupează câte doi, față în față. Unul dintre ei propune și 

conduce o mișcare, iar celălalt o preia în oglindă (ca și cum acesta ar fi 

reflectarea celulilalt într-o oglindă). 

La comanda profesorului, cel care a preluat mișcarea va 

conduce, iar celalalt va prelua mișcarea partenerului.  

Următoarea etapă constă în conducerea de voie a exercițiului 

Oglinda: schimbarea conducătorului mișcării se face de către cei doi 

parteneri, atunci când consideră unul dintre aceștia. Fără a se pune de 

acord asupra momentului, se preia conducerea exercițiului, iar celălalt se 

mulează pe ceea ce primește de la partener. 

Exercițiul Oglinda 2 

Copiii se grupează în triunghi și pe rând, unul este 

conducătorul/inițiatorul mișcării, iar ceilalți doi respectă 

propunerea/traseul conducătorului. Cel care conduce întinde palmele în 

față. Cu una din palme îl conduce/pasează pe unul dintre parteneri, cu 

cealaltă palmă îl conduce pe celălalt partener. Se deplasează în spațiu 

fiind urmat de cei doi. La un moment dat profesorul cere să se schimbe 

conducătorul din triunghi și se procedează astfel până când fiecare 

membru devine conducător al mișcării.  

 Etapa superioară a exercițiului presupune preluarea conducerii 

fără a fi anunțați din exterior (de către profesor) și trecerea pe nesimțite 

de la un conducător la celălalt, respectiv de la un statut la celălalt 

(conducător, condus). 

 

Exercițiul Cum arată partenerul? 

 Din mișcare browniană, copiii se opresc, pe rând, unul în fața 

celuilalt și se cercetează reciproc pentru a reține cât mai multe date 

fizice și vestimentare despre celălalt. Apoi, se revine în mișcare 

browniană. Profesorul cere ca toți copiii să închidă ochii și pe rând, să 

descrie datele fizice (culoarea părului, a ochilor, mai târziu înălțime, 

greutate) și vestimentare ale fiecărui participant la joc. Se evaluaeză 
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capacitatea fiecăruia de a descrie cu lux de amanunte, într-un timp dat, 

ceea ce au avut de observat. 

 Exercițiul se poate face în fiecare an de studiu și este un 

barometru pentru profesor în legătură cu prezența și atenția acordate de 

școlar temei de lucru. 

 

4. Metode de lucru aplicate 

Experimentul, Comunicarea verbală și non-verbală, Conversația, 

Povestirea. 

 

5. Evaluare 

1. De ce este important să dezvoltăm capacitatea de observație a 

școlarului mic? 

2. La ce se referă studiul individual în dezvoltarea capacității de a 

observa? 

3. Descrieți legătura între capacitatea de a observa și dezvoltarea 

limbajului (verbal, non-verbal) la vârsta școlarului mic 
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CONCENTRAREA ATENȚIEI 

 

 
1. Despre atenție 

 

„Atenția constă, așadar, în orientarea și concentrarea activității 

psihice asupra unor obiecte sau fenomene, ceea ce are ca efect 

reflectarea lor mai clară și mai completă, precum și creșterea eficienței 

activității.”41 

Atenția este clasificată de psihologie în atenție involuntară și 

voluntară. Atenția involuntară este de scurtă durată deoarece ea este 

direct proporțională cu noutatea stimulilor la care este supus subiectul: 

„În general, atrag atenția toți acei stimuli care au o influență fie pozitivă, 

fie negativă asupra integrității organismului, cei care au o legătură cu 

interesele și preocupările permanente ale unei persoane, cu activitatea 

sa actuală sau de perspectivă”.42 

Atenția voluntară presupune o intenție de a fi atent și un efort 

de voință pentru a face asta.  

Calitățile atenției sunt: stabilitatea (un obiect sau subiect privit 

din mai multe unghiuri poate păstra atenția trează 15-20 de minute, de 

asemenea mișcarea și viteza pot menține trează atenția unui individ), 

volumul (se referă la cantitatea de obiecte sau fenomene pe care un 

individ le poate asimilia, înregistra în câmpul său vizual/de cunoaștere), 

flexibilitatea (se referă la schimbarea punctului de concentrare de pe un 

obiect sau fenomen pe altul și este întotdeauna vorba de o schimbare 

voluntară), distribuția (se referă la capacitatea individului de a executa 

două sau mai multe activități simultan sau alternativ). 

La vârsta intrării în clasa zero, copiii sunt diverși ca dezvoltare 

fizică, emoțională, cognitivă. Sigur că există tronsoane cu limitele 

normalității în ceea ce privește evoluția și dezvoltarea copilului la vârsta 

școlarului mic. Pierderea atenției sau concentrarea atenției pe durate 

scurte sunt semne pe care învățătorul le traduce prin deficit de atenție și 

încearcă să regleze acest deficit conlucrând cu psihologul și cu părinții. 

                                                           
41 Chircev, Anatole, Mare, Valer, Popescu-Neveanu, Paul, Radu, Ion, Roșca, Al., Tucicov,  
Ana, Zorgo, Beniamin - Psihologie generală, E.D.P., București, 1966, p. 324. 
42 Chircev, Anatole, Mare, Valer, Popescu-Neveanu, Paul, Radu, Ion, Roșca, Al., Tucicov,  
Ana, Zorgo, Beniamin - Psihologie generală, E.D.P., București, 1966, p. 326. 
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Înainte de a cataloga un comportament sau altul deficitar din punct de 

vedere al atenției, primul pas al învățătorului este acela de a concentra 

atenția grupului de elevi pe ceea ce este de rezolvat în activitatea 

școlară aflată în desfășurare (activitatea școlară propusă de învățător). 

Nu există un parcurs fix sau exact pe care elevii trebuie să îl urmeze 

atunci când rezolvă o sarcină școalară, sunt n parcursuri posibile, iar 

componența grupului va modifica timpul în care se rezolvă acea sarcină, 

dar și modalitățile de rezolvare, în funcție de subiecții implicați (elevii). 

Cu alte cuvinte, activitatea de învățare se produce acum și aici, 

și modalitățile, procedeele accesate de învățător trebuie schimbate, 

adaptate de acesta, în funcție de nevoile și conformația grupului. 

Sunt învățători care se blochează sau sunt intrigați dacă, în 

timpul orei de dezvoltarea vocabularului, de exemplu, atunci când grupul 

de elevi desparte în silabe un anumit cuvânt, unul sau câțiva dintre 

subiecți (elevi) se preocupă de altceva, deși sarcina a fost clar anunțată 

și înțeleasă de aceștia. Unul/-ii elevi chiar renunță de a mai participa 

activ la rezolvarea sarcinii propuse și aflate în desfășurare și se 

angajează într-o cu totul altă activitate, aparent independentă de 

activitatea grupului (clasei). În acel moment, învățătorul ia aminte și 

cataloghează reacția celui/-or care s-au angajat în altă activitate ca fiind 

deficit de atenție. Urmează, de obicei, reglarea situației de către 

învățător (unii îi mustră pe cei care au renunțat la sarcina școlară, 

întrerupând activitatea întregului grup, alții nu întrerup activitatea 

grupului, dar includ mustrarea în activitate, ridicând vocea și 

amendându-i pe cei care au renunțat la rezolvarea sarcinii școlare, alții 

doar înregistrează că unul/-ii dintre elevi și-au mutat atenția pe altă 

sarcină sau activitate, alta decât cea a grupului, dar nu întrerup ora, 

lucrând pe mai departe cu restul grupului – majoritar, de obicei, până la 

rezolvarea sarcinii școlare, și exemplele pot continua).  

Este adevărat că la această vârstă se formează atenția 

voluntară.  

Atenția elevului mic este limitată în timp și ea crește pe măsură 

ce acesta înaintează în vârstă. La 6, 7 ani, copilul se poate concentra, în 

medie, timp de 10-15 minute pe o sarcină, apoi atenția sa scade. Atunci 

învățătorul propune un joc care să îi capteze atenția, să îl odihnească, 

ca mai apoi să se revină la sarcina dinainte, atunci când este nevoie de 

asta. Astfel se mărește capacitatea elevului de a se concentra pe o 
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sarcină și se dezvoltă atenția voluntară. A nu se uita că fiecare dintre 

subiecți e unic, iar atenția are limite în funcție de dezvoltarea fiecărui 

copil în parte.  

De asemenea, este important să observăm dacă e vorba de 

diminuarea atenției sau de mutarea centrului de atenție de pe o 

problemă de rezolvat pe o alta. Copiii din 2016 sunt antrenați să lucreze 

cu mai multe puncte de atenție de timpuriu. Tehnologia de care se 

înconjoară/ cu care sunt înconjurați – de la televizoare, la calculatoare, 

lap-topuri, tablete, telefoane performante – le este cunoscută și 

prietenoasă. Nu de multe ori adultul este surprins să observe că 

micuțul/-a lor lucrează pe două, trei până la patru, chiar cinci puncte de 

concentrare, alternativ și uneori, concomitent. Copiii de azi pot să 

urmărească desene la televizor și, în paralel, să se joace pe o aplicație 

de pe tabletă, să butoneze o a doua aplicație pe telefon, să asculte 

muzică și să cântă sau să vorbească în tot acest timp. Dacă întrerupi 

unul dintre aceste device-uri, copilul te atenționează că l-ai deranjat sau 

întrerupt din activități.  

Acest mod de a funcționa al copilului aflat în prezența 

tehnologiei duce la deficit de atenție pe termen lung? Concentrarea 

atenției în mai multe puncte alternativ dezvoltă o hiper-atenție? 

Învățătorul/formatorul trebuie să țină cont de viteza cu care cei 

mici acesează informație și să pornească de aici în demersul de a le 

dezvolta atenția voluntară. Aici este binevenită intervenția jocurilor de 

concentrare și dezvoltare a atenției popuse la cursurile de actorie. Ei vor 

putea, astfel, să se concentreze pe rezolvarea unei sarcini principale, 

mutând punctul de concentrare de pe o problematică pe alta, pentru a 

duce la îndeplinire sarcina mare (sarcina principală).  
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2. Cercurile atenției (Stanislavski43) 

 

Stanislavski descrie în Munca actorului cu sine însuși trei 

cercuri ale atenției: cercul mic al atenției este spațiul ce se descrie în 

jurul persoanei (actorului) și se referă la spațiul său intim (este vorba de 

cercul imaginar pe care actorul îl descrie întinzând brațele în fața sau 

deasupra sau în jurul său); cercul mediu al atenției se referă la spațiul 

în care activează actorul (spațiul scenic sau scena cu tot ce conține ea) 

și cercul mare al atenției (sala de spectacol sau cât cuprinde actorul cu 

privirea).  

Conștientizarea celor trei cercuri ale atenției și lucrul în aceste 

cercuri îl ajută pe actor să ființeze scenic, să funcționeze în adevărul său 

scenic și să transmită chiar și cele mai mici intenții până la spectatorul 

din ultimul rând al sălii. Cele trei cercuri ale atenției devin, astfel, un 

exercițiu eficient cu ajutorul căruia se formează și se dezvoltă atenția 

distributivă. 

Tot astfel, în cadrul atelierului de actorie, copiii vor realiza că pot 

rezolva o temă/ o sarcină (scenică) dacă își concentrează atenția în 

cercul mic, apoi în cercul mijlociu, mutându-și punctul de concentrare de 

pe un spațiu pe altul, de pe o temă pe alta. 

 

3. Punctul de concentrare (Viola Spolin44) 

 

PDC–ul sau punctul de concentrare este contribuția majoră a 

profesoarei Viola Spolin în domeniul artei actorului și “acționează ca un 

catalizator între actor și actor, ca și între actor și problemă”.45 

                                                           
43 K.S. Stanislavski (1863-1938) este actor și regizor rus, autorul abecedarului actorului: 
Munca actorului cu sine însuși, în care a dezvoltat Sistemul de lucru al actorului 
profesionist. Este considerat părintele pedagogiei teatrale. “El a schimbat raportul dintre 
actor și rol. Noutatea pe care Stanislavski o aduce raportului actor-rol, neatinsă de ceilalți 
oameni de teatru dinaintea sa, constă în două elemente: primul element este pedagogul, 
iar al doilea vizează munca pedagogului cu actorul și consecințele ei. Noutatea absolută 
din munca pedagogului-Stanislavski cu actorul se referă la îndrumarea actorului spre zona 
de implicare personală în întruchiparea personajului-rol. Pentru a ajunge la această 
implicare, Stanislavski propune o serie de principii care, o dată respectate și puse în 
practică de actor, îl fac pe acesta să funcționeze plenar în scenă”. (Extras din Rotaru, 
Dana - Actorul în evoluția spectacologiei ultimelor decenii ale secolului XX, (teză de 
doctorat), p. 28, Biblioteca UNATC). 
44 Viola Spolin (1906-1994) este o profesoară americană de actorie, autoarea cărții 
Improvizație pentru actori. 
45 Spolin, Viola, Improvizație pentru teatru, Ed. UNATC Press, Buc., 2008, p. 70. 
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Astfel, lucrând cu punctul de concentrare oricine poate învăța să 

rezolve o problemă, să lucreze în echipă, să dezvolte un exercițiu, o 

scenă, un spectacol. Punctul de concentrare asigură disciplina într-un 

colectiv, activează intuiția, asigură libertate de creație participanților: 

„Prin PDC teatrul, cea mai complexă formă de artă, poate fi predat 

copiilor, bătrânilor, instalatorilor, profesorilor, fizicienilor sau 

gospodinelor. Le dă tuturor libertatea de a participa la o aventură 

creativă și astfel dă sens teatrului în comunitate, în cartier sau acasă”46. 

 Exercițiile descrise de Viola Spolin urmăresc și explică 

următoarele: tema de lucru, punctul de concentrare, indicațiile pe 

parcurs, evaluarea, observațiile. Parcurgând aceste etape (descrise în 

volumul Improvizație pentru teatru), un profesor poate să coordoneze 

(cel puțin corect) un exercițiu de improvizație, în cadrul unui atelier de 

arta actorului.  

 

4. Exerciții pentru dezvoltarea atenției 

 

Exercițiul Paharul cu apă 

Fiecare participant parcurge un traseu dat, ținând în mână un 

pahar plin cu apă. Punctul pe concentrare este pe paharul cu apă. 

Scopul este de a ajunge dintr-un capăt al altuia al traseului cu paharul 

intact – fără să fi pierdut niciun strop de apă.  

În etapa sa superioară, se lucrează cu obiect imaginar (acesta 

este un exercițiu pentru dezvoltarea imaginației47). 

 

Exercițiul Ha-He-Hi-Ho-Hu-Hă-Hî cu explozie de mișcare și vocală  

Se pornește de la stând pe cerc. Se pasează prin bătaie din 

palme spre dreapta sau spre stânga, spunându-se pe fiecare bătaie din 

palme (pasă) una dintre silabele: ha, he, hi, ho, hu, hă, hî, în această 

ordine, continuu, până se dă stop joc. Scopul exercițiului este să se 

păstreze același ritm al mișcării și al vorbirii; pasa trebuie să funcționeze 

trecând pe la fiecare membru al echipei. Se dezvoltă astfel atenția 

distributivă și viteza de reacția la diferiți stimuli (auditivi, vizuali, vocali). 

                                                           
46 Idem  
47 Descrierea exercițiului Lucrul cu obiectul imaginar (Paharul imaginar) se află în capitolul 
„Imaginația”. 
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În etapa superioară același exercițiu se face din mișcare 

browniană. Atunci când ritmul se pierde sau silabele se rostesc greșit, 

cel care a provocat întreruperea exercițiului propune o explozie vocală și 

de mișcare, pe care, ami apoi o preiau în oglindă toți membrii echipei. 

Aceasta reglează grupul, copiii învață că o echipă câștigă împreună, dar 

și pierde împreună și că fiecare membru al echipei este foarte important: 

fiecare contează pentru buna desfășurare a sarcinii de rezolvat. 

 

 
               Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 

 

Exercițiul Sticla 

 Copiii se grupează câte doi, față în față. Fiecare are o sticlă de 

plastic plină cu apă, închisă cu dopul. Sticla se ține în mâna dreaptă și 

exercițiul începe cu pasarea sticlelor de la unul la celălalt. Sticla se 

aruncă cu boltă și de îndată ce ajunge în mâna stângă a partenerului din 

față, acesta își pasează singur sticla în mâna dreaptă; același lucru face 

și perechea sa. Mișcarea sticlelor este continuă. Scopul este de a pasa 

sticla de la unul la celălalt, fără a fi scăpată pe jos, fără a se pierde ritmul 

mișcării. 

În faza superioară, după ce mișcarea funcționează, pe pasarea 

sticlei de poate dezvolta o povestire (fiecare partener spune o 

propoziție/frază până la epuizarea subiectului) sau un dialog 

(improvizație verbală). 
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O altă variantă a exercițiului introduce, pe lângă sticle, ouă 

adevărate. Pentru a funcționa exercițiul, pasarea ouălelor se face cu o 

atenție și grijă sporită față de obiectul manevrat. Crește, brusc, 

responsabilitatea față de joc (actul în desfășurare).  

O altă variantă este Sticle călătoare. Copiii sunt poziționați în 

cerc. Fiecare are o sticlă în mâna dreaptă și, în același timp, trebuie să 

paseze sticla spre dreapta, în timp ce primesc sticlă din stânga. Tranziția 

de face trecând sticla din mâna stângă în mâna dreaptă pentru a începe 

o nouă aruncare a sticlei. Exercițiul dezvoltă capacitatea de a lucra cu 

obiectul, în echipă, păstrând ritmul grupului. 

 

Exercițiul Prinde mingea 

Copiii se poziționează în cerc și se introduc pe rând mingi de 

tenis în joc. Se pasează o minge pe diagonală de la un partener la altul, 

până când se epuizează partenerii de pe cerc. Asta înseamnă că fiecare 

știe la cine a pasat mingea și de la cine o primește. De fiecare dată va 

pasa la același partener și va primi mingea de la același partener. După 

ce mingea este pasata cu succes de la unul la altul, se introduce în joc o 

a doua minge, pe același traseu; apoi o a treia, a patra, etc. Ideal este ca 

cei care participă la joc să fie cel puțin zece. Jocul și-a atins scopul 

atunci când mingile sunt pasate în același ritm, trecând pe la aceiași 

parteneri, în timpi diferiți, fără să se piardă mingile (pasele).  
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Proiectul UNATC Junior (foto: Ionuț Dumitrașcu) 

 

5. Metode de lucru aplicate 

Observația, Punct de concentrare, Experimentul, Conversația. 

 

6. Evaluare 

1. Care sunt cele trei cercuri ale atenției și ce presupune lucrul cu fiecare 

dintre acestea? 

2. Ce este Punctul de Concentrare (PDC-ul)? 

3. Ce este atenția voluntară? 

4. Ce este atenția involuntară? 

5. Ce este atenția distributivă și ce rol are în rezolvarea exercițiilor de 

actorie? 
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IMAGINAȚIA 

 

 
1. Ce este imaginația? 

 

„Procesul de prelucrare a reprezentărilor și de creare a unor 

imagini noi pe baza experienței cognitive anterior formate îl numim 

imaginație”48. 

Imaginația reproductivă se referă la capacitatea individului de 

a reproduce în imaginație sa (de a crea interior imagini) o realitate a 

lumii cunoscute. Imaginația creatoare se referă la capacitatea 

individului de a crea imagini noi, care nu există în realitatea lumii 

cunoscute de acesta. 

Tot ceea ce realizează un actor pe scenă este rezultatul unui 

proces imaginativ. Chiar și atunci când devine cabotin, el activează în 

imaginația sa o situație de joc pe care o rezolvă scenic, cu mijloacele 

sale, ajutat de celalalte componente ale teatralității. 

Prin activarea imaginației, așadar, oricine poate să recreeze lumi 

cunoscute sau să creeze noi realități, să dea viață unor posibilități, să 

rezolve, într-un fel sau altul, o problemă, temă, sarcină, în mod propriu, 

original.  

De-a lungul vremii, oamenii de teatru au dezvoltat metode de 

lucru diverse, din dorința de a dezvolta forme noi de exprimare 

spectaculară. De la Stanislavski și până în prezent, creatorii de teatru s-

au preocupat să ofere posibilități de exprimare noi. Artaud49 a propus să 

se facă un teatru al nervilor, în care spectatorii să stea în centrul sălii și 

să se joace în cele patru colțuri, iar limbajul să fie unul unic, o combinație 

de euritmie cu fizicalizare; Craig50 a propus Supra-marioneta, Meyerhold 

a dezvoltat un limbaj fizic care să combine cuvântul cu mișcarea, 

Grotowski51 a propus un antrenament al actorului care, mai apoi, să 

                                                           
48 Chircev, Anatole, Mare, Valer, Popescu-Neveanu, Paul, Radu, Ion, Roșca, Al., Tucicov,  
Ana, Zorgo, Beniamin, Psihologie generală, E.D.P., București, 1966, p. 308. 
49 Antonin Artaud (1896-1948) este actor, dramaturg, eseist și teoretician al artei actorului. 
50 Edward Gordon Craig (1872-1966) este actor, regizor și teoretician-practician al artei 
actorului. 
51 Jerzy Grotowski (1933-1999) este regizor, teoretician-practician polonez, autorul 
volumului Spre un teatru sărac. 
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reușească să exprime totul fără artificii de costum, lumini, etc. Peter 

Brook52 a propus un teatru gol, în care actorul este centrul și elementul 

cheie, etc.  

 

2. Când ne folosim de imaginație și de ce? 

 

În viață ne folosim de imaginație ori de câte ori rezolvarea unei 

probleme nu se împlinește doar aplicând soluții cunoscute. Imaginația 

devine, astfel, un instrument care măsoară capacitatea noastră 

individuală de a face față solicitărilor diverse (fie că ne referim la 

probleme exterioare nouă – cum să reparăm o ușă în lipsa instrucțiunilor 

sau a meșterului - , fie că ne referim la probleme care țin de interior – 

cum să depășim un moment greu din viața noastră: ne-a trădat un 

prieten, ne-a rănit un profesor, ne-a șocat un străin, etc.). 

În cadrul atelierului de arta actorului, ne folosim de imaginație ori 

de câte ori reproducem ceva sau dezvoltăm expresii noi, jocuri noi, 

rezolvăm problemele ivite într-un exercițiu de improvizație. Imaginația 

este și aici un instrument de cunoaștere și un barometru. Ea ne testează 

capacitatea noastră de a ne descurca în situații de criză sau în situații 

extreme. 

Imaginația trebuie momită, ea nu vine fără un efort de 

cunoaștere, fără preocupare, fără exercițiu. Imaginația se activează 

după ce toți ceilalți pași au fost făcuți: studiu, exercițiu, exersare, apoi 

imaginația se activează și creează rezolvarea, atingând soluția. Dar 

soluția vine doar ca finalitate a unui proces de căutare.  

 

     3. Exerciții pentru dezvoltarea imaginației 

 

Exercițiul Ce-ar fi dacă? 

 Magicul dacă propus de Stanislavski este motorul în 

dezvoltarea imaginației creatoare. Stanislavski îl numește magic 

deoarece, odată activat de un actor, acest dacă generează o serie de 

posibilități care pot deveni realitate scenică, produsul unic și autentic al 

celui care răspunde cu toată ființa lui la ce-ar fi dacă? 

                                                           
52 Peter Brook (1925) este un om de teatru și regizor englez, autorul volumului Spațiul gol. 
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 Se pornește de la exercițiile simple: „Ce-ar fi dacă ai fi o plantă, 

o culoare, un fel de mâncare, un instrument muzical, o formă de relief, 

un animal”, etc.  

 Pe principiul lui Ce-ar fi dacă? se lucrează o serie întreagă de 

exerciții de improvizație (vezi exercițiile Violei Spolin din Improvizație 

pentru teatru sau cele ale lui Michael Cehov din Către actori) și se aplică 

și în scenele scrise (dramaturgie). 

 

Exercițiul Ce-ar putea fi 1? 

 Copiii sunt așezați în cerc. Un creion trece pe la fiecare. De 

fiecare dată când ating creionul, fiecare dintre copii trebuie să îi 

găsească o întrebuințare (alta decât cea reală), de exemplu: un copil își 

trece creionul prin păr ca și cum s-ar pieptăna și spune: Ar putea să fie 

un pieptăn!; alt copil ar apăsa pe creion ca să vadă în fața sa și anunță: 

Ar putea să fie o lanternă; etc. 

 

Exercițiul Ce-ar putea fi 2? 

 În spațiu este un scaun. Fiecare se așează pe rând, pe scaun, și 

acționează astfel încât să se înțeleagă ce spațiu definește acel scaun 

(de exemplu: scaun de dentist, bancă în parc, toaletă, etc.). 

 

 Exercițiul Animalele 

Etapa 1: Toți copiii se așează pe podea sau pe scaune, dispuși 

într-un cerc. Profesorul le cere să se privească pe rând și să spună 

fiecare despre celălalt Ce-ar fi dacă...ar fi un animal. 

Etapa 2: Fiecare copil spune ce animal ar dori să fie, dacă ar fi 

să fie un animal / ce animal crede că este, dacă ar fi să fie un animal. 

Etapa 3: Fiecare copil se informează despre animalul ales (din 

media sau cărți). 

Etapa 4: Fiecare copil încearcă să se deplaseze, să privească, 

să acționeze precum animalul ales pentru studiu.  
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Proiectul UNATC Junior (foto: Ionuț Dmitrașcu) 

 

Exercițiul Mingea imaginară 

 Copiii sunt așezați pe podea, dispuși în cerc. Unul dintre copii 

aruncă o minge imaginară și anunță o culoare (ROȘU, de exemplu). 

Această minge imaginară este aruncată de la un partener la celălalt pe 

cerc. Toți copiii trebuie să realizeze dimensiunea și greutatea acelei 

mingi (mare și ușoară, mică și grea, etc) și să rostească: ROȘU la 

fiecare aruncare. 

După ce mingea roșie a trecut pe la fiecare copil, ea rămâne să 

fie pasată în timp ce se introduce o nouă minge (care are altă 

dimensiune, altă greutate și altă culoare). 

Se intorduc astfel cât mai multe mingi (rostindu-se, de fiecare 

dată, culoarea și reținându-se caracteristicile). 

 

4. Metode de lucru aplicate 

Observația; Exercițiul; Conversația, Comunicarea verbală și non-verbală; 

Joc de rol. 
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5. Evaluare 

1. Ce este imaginația reproductivă? 

2. Ce este imaginația creatoare? 

3. Când ne folosim de imaginație și de ce? 
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SIMȚURILE 

 

 
 Modalitatea prin care copilul cunoaște mediul înconjurător și se 

descoperă pe sine este prin explorarea și exploatarea simțurilor. Văzul, 

auzul, gustul, mirosul, pipăitul și simțul chinestezic sunt cele șase simțuri 

de bază ale omului. Ele generează nenumărate posibilități de 

experimentare. Prin intermediul simțurilor, ființa umană experimentează 

o serie de senzații și percepții, transformându-le, la nevoie sau la cerere, 

în reprezentări. Senzațiile, percepțiile și reprezentările sunt procese 

psihice esențiale cunoașterii și evoluției.  

 

1. CONSIDERENTE PSIHOLOGICE 

 

a. SENZAȚIILE 

 

„Senzațiile sunt modalități de reflectare în creierul omului a 

însușirilor obiectelor și fenomenelor lumii reale, care acționează 

nemijlocit asupra receptorilor. Astfel de însușiri ale obiectelor sunt 

greutatea, culoarea, gustul, mirosul, temperatura, etc.  

Spre deosebire de percepție, care este procesul psihic de 

reflectare a obiectelor în complexitatea însușirilor lor, senzațiile reflectă 

însușirile obiectelor. Ele sunt cele mai simple procese psihice care ne 

semnalează ceea ce se întâmplă în jurul nostru sau în propriul nostru 

organism”53. 

Dacă profesorul Alexandru Roșca face referire la senzații și la 

percepție ca fiind greu de diferențiat în practică, ambele caracterizându-

se printr-o „reflectare senzorială a lumii materiale care acționează 

nemijlocit asupra analizatorilor”54, psihologul Alfred Binet55 se preocupă 

de definirea senzației din perspectiva binomului spirit-materie, spunând 

că „termenul senzație este doar numele intermediarului așezat între 

                                                           
53 Chircev, Anatole, Mare, Valer, Popescu-Neveanu, Paul, Radu, Ion, Roșca, Al., Tucicov,  
Ana, Zorgo, Beniamin, Psihologie generală, E.D.P., București, 1966, p. 147. 
54 Ibidem. 
55 Alferd Binet (1857 – 1911) a fost un psiholog francez, el a pus bazele testului de 
inteligență, împreună cu Theodore Simone; 
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obiect și facultatea noastră de cunoaștere”56, că „senzația este de natură 

mixtă: psihică, în măsura în care ea implică un act de conștiință, și fizică 

în rest”57 și că senzația este un „fenomen ce se compune, deci, din două 

părți: o acțiune exercitată din afară, de un corp oarecare, asupra 

substanței noastre nervoase; apoi faptul de a simți această acțiune”58. 

Senzațiile sunt, așadar, rezultatul acțiunii stimulilor asupra 

analizatorilor și se caracterizează prin „intensitatea, calitatea, durata și 

tonalitatea afectivă asociată ei. Atunci când vorbim despre intensitate 

ne referim la stimul și penetranța lui, dar și la acuitatea subiectului (o 

stare generală de oboseală, de scădere a relației cu mediul datorată 

consumului de alcool, ori a substanțelor chimice, pot slăbi puterea de 

reacție la stimuli). Calitatea senzației este dată de specificitatea 

semnalului și de caracteristica proprie a  fiecărui individ în parte 

specializat pe acea categorie de simțuri. Durata senzațiilor este dată, în 

mod normal, de durata de acțiune a stimulului; numai că s-a constatat că 

existtă fenomene de post-acțiune, în care senzația rămâne la fel de 

puternică și după încetarea stimulului. Foarte interesantă este 

tonalitatea afectivă care reprezintă ecoul afectiv pe care îl dau 

senzațiile ca urmare a experiențelor personale avute cu acea categorie 

de stimuli care le determină”59. 

 

b. PERCEPȚIA 

 

Profesorul Al. Roșca definește percepția ca fiind „reflectarea 

obiectelor și fenomenelor în momentul acțiunii nemijlocite asupra 

receptorilor”60, în vreme ce profesorii Popescu-Neveanu, Zlate și Crețu 

tratează percepțiile ca pe „procese senzoriale complexe și totodată, 

imagini primare, conținând totalitatea informațiilor despre însușirile 

concrete ale obiectelor și fenomenelor în condițiile acțiunii directe a 

acestora asupra analizatorilor” 61. 

 

                                                           
56 Binet, Alfred, Sufletul și corpul, Editura IRI, București, 1996, p. 21. 
57 Binet, Alfred. Sufletul și corpul, Editura IRI, București, 1996, p. 53. 
58 Binet, Alfred, Sufletul și corpul, Editura IRI, București, 1996, p. 51. 
59 Darie, Bogdana, Curs de Arta Actorului. Improvizația, UNATC Press, București, 2015, p. 
73. 
60 Chircev, Anatole, Mare, Valer, Popescu-Neveanu, Paul, Radu, Ion, Roșca, Al., Tucicov,  
Ana, Zorgo, Beniamin, Psihologie generală, E.D.P., Bucurști, 1966, p. 189. 
61 Popescu-Neveanu; Paul Zlate; Tinca Crețu, Psihologie, EDP, București, 1997, p. 34. 
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c. REPREZENTĂRILE sau CUM VĂD EU LUMEA 

 

 Felul în care vedem lumea are legătură cu experiențele pe care 

le-am trăit și cu procesele cognitive și emoționale pe care le-am parcurs 

în existența noastră. „Orice reprezentare, ca proces psihic, se constituie 

pe baza perceperii anterioare a obiectelor sau ca rezultat al îmbinării 

elementelor parțiale ale altor percepții pe care le-am avut. Pot fi 

reprezentate în conștiința noastră: mărimea, forma, culoarea, poziția în 

spațiu, etc. ale obiectelor concrete; desfășurarea vie a unor fenomene 

ale naturii; înfățișarea și chiar vocea unor persoane; sunetele muzicale și 

combinații ale sunetelor dintr-o melodie cunoscută; figuri geometrice 

plane și în spațiu, etc.”62. 

 Grație capacității de a ne reprezenta lumea (celorlalți și a 

noastră), noi, oamenii, ajungem în punctul de a o reproduce, de a o 

reface în produse economice sau artistice diverse: spectacole de teatru, 

operă, operetă, concerte, balete, opere de artă, etc. 

Teoreticienii-practicieni preocupați de arta actorului au dezvoltat, 

de-a lungul vremii, exerciții în care au urmărit să reactiveze sau să 

formeze reprezentări (Stanislavski, Viola Spolin, Michael Cehov, etc.). 

Exercițiile dezvoltate de aceștia au menirea de a antrena actorii/viitorii 

actori pentru a fi funcționali și a-și împlini scopurile scenice urmărite. 

Lucrul cu reprezentările este o practică uzuală în cadrul 

cursurilor de arta actorului. Antrenarea simțurilor este atât de importantă 

în procesul educativ. La cursurile de actorie, ele îmbină cu succes jocul 

(experimentarea) cu observarea și analizarea datelor obținute prin 

experimentare. 

Din acest punct de vedere simțurile, prin explorarea și 

actualizarea lor sunt, în opinia Bogdanei Darie63, „determinante pentru 

actorul ce va deveni, prin natura convenției, operă de artă în sine. O 

operă ce trebuie să trăiască, cu fiecare fibră în existența propusă, să 

respire prin toți porii într-un permanent contact cu lumea aflată în 

cercurile sale de atenție și să reușească să se compună și recompună, 

                                                           
62 Chircev, Anatole, Mare, Valer, Popescu-Neveanu, Paul, Radu, Ion, Roșca, Al., Tucicov,  
Ana, Zorgo, Beniamin, Psihologie generală, E.D.P., București, 1966, p. 215. 
63 Bogdana Darie (n. 1972) este actriță și lect.univ.dr. al Facultății de Teatru a UNATC, este 
autoarea cărților Personajul extins (teză de doctorat), Curs de Arta Actorului. Improvizația, 
Tamara Buciuceanu. O viață închinată scenei, dar și a volumului de piese scurte Duminică 
liniștită. 
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clipă de clipă, seară de seară, sub imperiul atât de vast al organicității 

creatoare”64. 

În cartea sa - Curs de arta actorului. Improvizația - Bogdana 

Darie se oprește asupra importanței funcțiilor reprezentărilor, subliniind 

patru funcții esențiale: „simbolizarea (crearea de imagini care ajută 

procesul de cunoaștere); intuiția (stimulează gândirea și imaginația); 

controlul (cel care face posibilă verificarea informațiilor noi cu scheme 

perceptive deținute deja); dar și funcția cathartică (care contribuie la 

diminuarea tensiunii afective, prin evocarea unor reprezentări plăcute din 

trecut sau viitor)”65. 

 

2. INTUIȚIA – o constantă esențială a procesului de creație 

   

„Se consideră deseori că intuiția este un dar sau o forță mistică 

de care se bucură numai cei înzestrați. Totuși, fiecare dintre noi a 

cunoscut momente în care răspunsul just “ne-a venit acum” sau am făcut 

„exact ceea ce trebuia fără să ne gândim”. Uneori, în asemenea 

momente, de obicei generate de crize, pericole, șocuri, persoana 

obișnuită a reușit să depășească limitele cunoscutului, să intre curajos în 

domeniul necunoscutului și să declanșeze, în sine, geniul de moment. 

Când reația la o experiență se produce la acest nivel intuitiv, când 

individul depășește restrânsul plan intelectual, inteligența sa este 

eliberată.  

 Intuiția se poate manifesta numai într-un moment imediat – chiar 

acum. Vine cu darurile sale într-un moment de spontaneitate, într-un 

moment când suntem gata să relaționăm și să acționăm, implicându-ne 

în lumea schimbătoare, în continuă mișcare, din jurul nostru”66. 

 Intuiția se exersează / se antrenează în exercițiile de 

improvizație. Ori, exercițiile de improvizație îți oferă ocazia de a exersa, 

de a rezolva probleme. 

Improvizația este un instrument de lucru des uzitat de profesor / 

student / actor / coregraf / regizor, etc. în activitatea de creație. 

Improvizația implică libertate de creație, oferă unicitate actului creat(or) 

și presupune o serie de reguli de urmat pentru o bună funcționare a 

                                                           
64 Darie, Bogdana, Curs de Arta actorului, Ed. UNATC Press, Bucureși, 2016, p. 81 
65 Darie, Bogdana, Curs de Arta actorului, Ed. UNATC Press, București, 2016, p. 75. 
66 Spolin, Viola, Improvizație pentru teatru, Ed. UNATC Press, Buc., 2008, pp. 49-50. 
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actului ce urmează să fie creat. Nu se poate improviza fără a se ține 

seama de regulile de funcționare, altfel ceea ce s-ar naște n-ar mai fi 

improvizație (joc), ci joacă. În studiul Artei Actorului, studentul-actor 

învață să facă deosebirea esențială dintre joc și joacă. Jocul presupune 

reguli pentru a funcționa, joaca este doar o explozie de acțiuni fără a 

urmări un scop anume. Ceea ce fac copiii mici la groapa de nisip este 

joacă, ceea ce face un copil mai mare care joacă ,,V-ați ascunselea” 

este un joc. Ceea ce face un actor implicat într-un exercițiu actoricesc 

este un joc (cf. DEX: ,,acțiunea de a se juca și rezultatul ei”), iar nu o 

joacă (cf. DEX: ,,distracție lipsită de griji”).  

 Aici Improvizația păstrează din definiția ei rezultatul spontan, 

viu, pe care aceasta îl presupune. Dar improvizația pentru teatru nu este 

doar un lucru făcut la repezeală, spontan, la moment, ci este mai mult 

decât atât. Improvizația pentru teatru este cel mai complex joc teatral: ea 

respectă regulile de funcționare, dar este și spontană, la moment, în 

același timp. Foarte mulți studenți-actori (și unii profesori) se tem de 

improvizație. Improvizația este ceva neștiut dinainte, necunoscut, 

inefabil, unic, ce se naște în bună cunoștință de cauză. Teama vine din 

nevoia celor implicați de a ști când și dacă îi calcă granițele, îi 

nerespectă regulile. Dar acestea sunt doar temeri, iar improvizația este 

inepuizabilă ca mod de manifestare și clară din punct de vedere al 

regulilor de funcționare. 

Vom da două exemple aici. Primul este următorul: să ne 

reamintim când ne-am jucat ultima oară ,,V-ați ascunselea” sau, mai 

bine, să privim niște copii jucându-se acest joc. Ce se petrece atunci? 

Câțiva copii aleg pe unul dintre ei care să stea cu ochii acoperiți, cu fața 

la perete și să numere din zece în zece până la o sută, în timp ce toți 

ceilalți se ascund pentru a nu fi găsiți. De îndată ce se ajunge la o sută, 

copilul care a numărat se întoarce și începe căutarea celorlalți. Dacă îi 

vede, găsește, etc., copilul care a numărat va atinge peretele și va rosti 

numele celorlalți, în semn că i-a descoperit și i-a prins. Cei găsiți, văzuți, 

au șansa de a se salva dacă ating peretele înaintea căutătorului. Și tot 

așa, până când sunt ,,prinși” toți copiii. Dacă ultimul copil ascuns 

reușește să atingă peretele înaintea căutătorului, îi salvează și pe 

ceilalți, dându-le posibilitatea să se ascundă din nou, dacă nu, căutătorul 

devine căutat și un alt căutat devină căutător. Așadar, avem un joc, 

participanți la joc care își respectă rolul (unul caută, ceilalți se ascund și-
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și apără acest statut) și, cel mai important, reguli de desfășurare a 

jocului (număratul până la un număr anume, căutatul, etc). În lipsa 

acestor reguli, jocul nu ar mai putea fi dus la bun sfârșit. Aceasta este 

desfășurarea jocului ,,V-ați ascunselea”, acestea sunt regulile, aceștia 

sunt participanții. Unde intervine improvizația? Improvizația este tot ceea 

ce se petrece în timp ce se desfășoară jocul mai sus amintit. Cu toții am 

înțeles regulile jocului, dar niciodată jocul nu va fi la fel, fie că îl joacă un 

grup de puști în parc ori un grup de adolescenți în vacanță, nici chiar 

același grup de puști, dacă l-ar juca de mai multe ori. Ce avem de 

urmărit jucând acest joc este clar, cum vom face asta pentru a ne 

atingem scopul jocului este improvizație.  

 Cel de-al doilea exemplu va fi din domeniul teatral. În piesa D-

ale carnavalului de I. L. Caragiale există scena în care Mița intră în 

frizeria lui Nae pentru a-i cere să-i arate bilețelul de amor pe care 

aceasta i l-a încredințat bărbatului. Scena se transformă într-o 

încăierare, în timpul căreia Mița amenință că-i va arunca vitriol drept în 

ochii lui Nae, în timp ce acesta o imobilizează și o deposedează de 

periculoasa armă. Asta este ce propune dramaturgul. Aceasta este 

situația pe care o au de jucat actorii. Însă cum fac asta, cum și ce face 

Mița/Nae pentru a-și urmări scopul, aceasta ține de improvizația pe care 

actorii o dezvoltă în situația dată de autor și propusă de regizor. Cu alte 

cuvinte sau mai simplu spus, avem de parcurs în scenă un drum de la 

ușă la fereastră, de exemplu. Cum face acest traseu fiecare actor, 

aceasta este improvizație. 

 

3. EXERCIȚII pentru dezvoltarea simțurilor 

 

S-a observat că atunci când unul din simțuri se atrofiază sau 

dispare, celelalte simțuri lucrează în compensație. La cursurile de Arta 

Actorului, atunci când se studiază Explorarea simțurilor, primul simț 

identificat și analizat este simțul văzului. Datorită capacității noastre de a 

vedea putem, mai apoi, să privim un fenomen, un loc sau o persoană. A 

vedea este – pentru individul clinic sănătos – un dat natural. A privi și, 

mai apoi, a observa sunt acțiuni conștiente, conduse, urmărite. Pentru a 

conștientiza chiar importanța văzului și, apoi, a celorlalte simțuri, 

profesorul de actorie propune anularea temporală a simțului văzului 
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(fiecare elev se va lega la ochi cu o bucată de material pentru a rezolva 

exerciții de orientare în spațiu, folosindu-se de celelalte simțuri).  

Proiectul UNATC Junior (foto: Ionuț Dumitrașcu) 

 

Exercițiul Ascultă tot! 

Cu ochii închiși sau legat la ochi cu o bucată de material, fiecare 

membru al echipei ascultă toate sunetele care îl înconjoară, preț de 

câteva minute (2, 3 minute). Apoi descrie toate sunetele pe care le-a 

ascultat. Se observă că atunci când anulezi temporar simțul văzului, 

acuitatea auditivă crește.  

Același exercițiu are un rezultat extraordinar dacă le propui 

membrilor echipei să asculte câteva minute dintr-o piesă orchestrală. 

Deși atunci când văzul e activ, faptul că vezi nu te face să auzi mai bine 

fiecare instrument în parte, atunci când nu vezi nimic, începi să auzi 

instrumentele orchestrei mai clar. Te concentrezi, chiar, mai bine pe 

fiecare instrument în parte. 

Faza superioară a exercițiului Ascultă tot se aplică în lucrul la o 

scenă, atunci când te descoperi într-un dialog cu partenerul tău de 

joc/scenă. A asculta real, acum și aici, partenerul de joc este unul dintre 
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dezideratele actoriei. Procesualitatea67 tipică actului actoricesc 

presupune a asculta, a privi, a internaliza, a răspunde. 

 

Exercițiul Fructul 

Tot cu ochii închiși sau legați la ochi cu o bucată de material, 

fiecare dintre membrii echipei sunt dispuși în cerc, stând pe scaun. 

Profesorul trece pe la fiecare dintre ei și le oferă să servească un fruct 

dintr-o fructieră. Fiecare copil alege un fruct (măr, pară, piersică, etc.) și 

primește următoarele sarcini: 

- să miroasă fructul; 

- să pipăie fructul; 

- să cântărească la mână fructul și să aproximeze greutatea lui; 

- să spună ce culoare cred că are fiecare fruct, doar după pipăit sau 

miros; 

- să guste fructul; 

- să vorbească despre textura, soiul, culoarea fructului după ce a fost 

gusta; 

- să deschidă ochii (desfacă materialul de la ochi) și să privească 

fructul din care au mâncat câteva îmbucături. 

 

Exercițiul Atinge obiectul și descrie-l! 

Copiii sunt așezați în spațiul clasei, fiecare ocupă un locul în spațiu 

(pe podea sau pe scaun). Închid ochii sau sunt legați la ochi cu o bucată 

de material. Apoi, profesorul dă fiecăruia câte un obiect. Sarcina este 

aceea de a-l pipăi, cântări la mână, mirosi, etc și apoi de a-l descrie cu 

lux de amănunte, ca mai apoi să îl recunoască (denumească). 

 

Exercițiul Găsește-ți partenerul/-ii! 

Legați la ochi cu o bucată de material, copiii sunt poziționați într-o 

linie. Profesorul le cere ca timp de câteva minute fiecare să cerceteze 

persoana din dreapta și stânga, pentru a le putea recunoaște mai târziu 

(după pipăit: textura hainei, miros). Apoi profesorul îi poziționează în 

diferite puncte ale sălii și le cere ca într-un timp dat (5 minute) să își 

găsească partenerii din dreapta și/sau stânga și să refacă linia. Regula 1 

este aceea de a nu vorbi pe tot parcursul exercițiului. Exercițiul și-a atins 

                                                           
67 Despre PROCESUALITATE se face vorbire în capitolul „Libertatea de exprimare în 
public” (subcapitolul Scenă în doi) și în capitolul „Conflictul”. 
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scopul atunci când fiecare își găsește partenerii din dreapta și stânga și 

refac linia. 

 

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 

 

4. Metode de lucru aplicate 

Experimentul, Exercițiul, Conversația, Explicația. 

 

5. Evaluare 

1. Care sunt simțurile de bază și de ce e nevoie să le explorăm în 

exerciții de actorie? 

2. Ce sunt senzațiile? 

3. Ce sunt percepțiile? 

4. Ce sunt reprezentările? 

5. Cum definiți instinctul și la ce ne folosește în exercițiile de actorie? Dar 

în viața de zi cu zi? 
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SPONTANEITATEA 

 

 
Spontaneitatea este capacitatea de moment a individului de a 

reacționa viu, imediat, liber de orice prejudecată într-o situație în care 

acesta este adus în condiția de a rezolva o problemă. În arta actorului, 

asta se întâmplă: se rezolvă probleme. De altfel, în viață, în orice 

activitate umană se rezolvă probleme. Spontaneitatea se declanșează 

doar în acțiune și conduce la o eliberare personală (individuală), aceasta 

reprezentând aportul individului la rezolvarea problemei, propunerea sa 

care, odată aplicată, devine soluția rezolvării problemei. Însă soluția este 

rezultatul efortului de voință și are caracter personal, unic, viu.  

Un actor pe scenă nu joacă teatru, ci se joacă; el este un jucător, 

cunoaște regulile jocului și le respectă; în spațiul scenic actorul rezolvă 

probleme (problemele scenelor în succesiunea lor). În cadrul atelierului 

de arta actorului, fiecare participant este un jucător care rezolvă 

probleme (problemele scenelor, exercițiilor de improvizație pe care le 

experimentează): „Obiectivul asupra căruia trebuie să se concentreze 

constant jucătorul și către care trebuie direcționată orice acțiune, 

provoacă spontaneitatea. Spontaneitatea declanșează eliberarea 

personală și întreaga ființă se trezește din punct de vedere fizic, 

intelectual, intuitiv”68. 

 

1. De ce este necesar să ne descoperim spontaneitatea? 

 

Spontaneitatea asigură accesul copiilor la rezolvarea 

problemelor (fie că este vorba de o temă/o sarcină școlară, fie că este 

vorba de un exercițiu de improvizație din cadrul atelierului de actorie). 

Odată accesată spontaneitatea, ea va fi un instrument de operare, pe 

viitor, în parcurgerea și rezolvarea sarcinilor (școlare, scenice, etc.). 

În cadrul atelierului de actorie, profesorul urmărește să pună 

fiecare participant în condiția de a-și declanșa spontaneitatea – este o 

acțiune voită, controlată.  

                                                           
68 Spolin, Viola, Improvizație pentru teatru, Ed. UNATC Press, Buc., 2008, p. 52. 
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La începutul secolului XX, medicul psihiatru de origine română 

Jacob Levi Moreno69 propunea o tehnică de terapie prin explorarea 

spontaneității: psihodrama sau Teatrul Spontaneității. Toți participanții la 

teatrul spontaneității funcționează ca niște actori (spectatorii participă 

direct la acțiunea spectacolului, iar spectacolul nu are dramaturgie, 

scena dispare și asistăm la un spațiu în care un număr de oameni 

rezolvă problema ridicată de unul dintre aceștia, participând activ și 

afectiv la povestea lui de viață; acesta aduce o problemă personală spre 

a fi rezolvată în public; prin acest mod de a externaliza o problemă, cel 

care o declanșează și cei care co-participă activ creează o scenă în care 

se rezolvă o problemă reală, iar rezultatul (rezolvarea problemei) are 

efect terapeutic asupra tuturor participanților). 

 

2. Spontaneitatea la vârsta școlarului mic 

 

 Școlarul mic este foarte receptiv la jocuri și acceptă cu ușurință 

să se joace. Important este ca acesta să învețe că orice joc are reguli și 

că regulile trebuie respectate, altfel jocul eșuează. (La clasa O și clasa I 

școlarul încearcă să nu ia în seamă regulile jocurilor, propunând propriile 

reguli; atunci când acceptă regulile jocului, acesta începe să fie parte 

activă a unui joc/exercițiu și participă conștient la rezolvarea 

problemelor). 

Așadar, de îndată ce atenția acestuia este îndreptată spre 

înțelegerea regulilor jocului, acesta va respecta regulile jocului și va 

trece la rezolvarea problemelor. Spontaneitatea nu va întârzia să își facă 

apariția, să se declanșeze în fiecare participant la joc.  

 

3. Exerciții pentru declanșare spontaneității 

 

Exercițiul Improvizație pe o temă dată 

 Profesorul anunță tema pe care se va dezvolta exercițiul de 

improvizație de grup (de exemplu: Cum s-a inventat cuierul, Pisica cea 

fricosă, Castelul din vârful muntelui, Misterul din parc, etc). Copiii se 

poziționează pe cerc, așezați pe scaun sau pe podea. Exercițiul 

pornește de la primul copil din cerc și se încheie când ajunge la ultimul 

                                                           
69 Jacob Levi Moreno (1889-1974) este medic psihiatru, elev al lui Freud, creatorul 
psihodramei, a terapiei de grup, a sociometriei, sociodramei și a sociologiei psihanalitice. 
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copil de pe cerc. Povestea trebuie să aibă introducere, cuprins și 

încheiere și să se desfășoare pe parcursul anunțat.  

 Pentru a putea fi coerentă povestea, toți participanții trebuie să 

fie cooperanți. Concesie și cooperare este principiul care trebuie 

respectat aici. Asta presupune ca fiecare participant să respecte 

structura povestirii, să nu nege propunerile celui dinainte, să ducă 

povestea la bun sfârșit. Povestea devine sarcina comună a grupului.  

 

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Alexandru Cîrstea) 

 

Exercițiul Prima și ultima replică 

Copiii se grupează pe perechi, față în față; vor lucra în același 

timp. Profesorul anunță prima și ultima replică a dialogului pe care 

urmează să îl dezvolte fiecare pereche. Timpul de lucru este de două 

minute. În acest răstimp trebuie, ca pornind de la prima replică dată, să 

dezvolte un dialog coerent, care rezolvă o problemă și să ajungă firesc, 

justificat la ultima replică dată (de exemplu: prima replică este: „Mi-am 

pierdut cheile!” și ultima replică este „Nu mi-e foame!”).  
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Exercițiul Dialog pe alfabet 

 Copiii se grupează pe perechi, față în față. Profesorul anunță 

sarcina: să creeze un dialog, cu obligația ca fiecare să formuleze o 

propoziție/frază per replică, iar aceasta să urmărească literele 

alfabetului. De exemplu:  

X: Azi am programare la dentist!  

Y: Bine că te duci la dentist, în sfârșit! 

X: Ce vrei să spui? 

Y: De ce mă mai întrebi? 

X: Evident, pentru că vreau să aflu un răspuns! 

...etc., ... Până se ajunge la litera Z a alfabetului; cu ea se încheie 

dialogul. 

 

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Alexandru Cîrstea)  

 

4. Metode aplicate 

Dialogul; Improvizația verbală; Comunicarea. 

 

5. Evaluare 

1. Ce este spontaneitatea? 
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2. Numiți unul dintre exercițiile care declanșează spontaneitatea 

școlarului mic și descrie-ți-l! 

3. Dezvoltați un exercițiu propriu pentru declanșarea spontaneității și 

formulați scopul, obiectivele și desfășurarea lui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

MEMORIA 

 

 
1. De ce este necesar să ne dezvoltăm memoria? 

 

Memoria este un instrument esențial pentru orice actor. În 

procesul de creație, acesta face apel la memoria sa afectivă pentru 

(re)cunoaște și a (re)crea o situație de viață ce se cere explorată în 

perioada lucrului la rol. Prin analogii, actorul se poziționează într-o 

situație dată, pe care apoi o explorează acum și aici.  

Memoria este un instrument esențial pentru orice om. Datorită ei, 

orice om are posibilitatea de a-și înmagazina, îndosaria activități și 

experiențe trăite, trecute, pe care apoi să le reacceseze prin 

rememorare. Procesul de memorizare se desfășoară în trei etape: etapa 

achiziționării (memorarea), etapa reținerii (păstrarea informației) și etapa 

de reactualizare (recunoașterea și reproducerea informației/experienței 

stocate).  

 

2. Memoria școlarului mic 

 

Acum școlarul mic face tranziția de la memorarea mecanică la 

memorarea logică. Asocierea cuvântului sau a unei acțiuni cu o imagine 

fixă sau mobilă (2, 3, 4 sau 5 D) și reprezentarea mentală a acesteia 

dezvoltă gândirea copilului și favorizează dezvoltarea memorării logice. 

Exercițiile exersate la cursurile de actorie înlesnesc și potențează 

memorarea logică, dezvoltă limbajul și gândirea creatoare a școlarului 

mic. 

 

3. Exerciții pentru dezvoltarea memoriei 

 

Exercițiul Memorie pe cerc 

Copiii sunt dispuși în cerc, stând pe podea sau pe scaun, cu 

ochii închiși. Poziția lor corporală trebuie să fie una relaxată. Este 

important ca fiecare să poată respira relaxat, liniștit. Atâta vreme cât vor 

închide ochii, își vor putea concentra atenția pe tema de lucru. 



73 

Profesorul va cere copiilor să își imagineze, pe rând, fiecare 

cuvânt dintr-un număr de 10 cuvinte alese. Cuvintele sunt selectate în 

concordanță cu dezvoltarea vocabularului la clasa O, I, II, III, IV. După 

fiecare cuvânt, copiii au timp de a-și imagina/reprezenta cuvântul rostit. 

După ce fiecare a văzut cuvântul pronunțat de profesor, copiii ridică 

mâna (semn pentru profesor că imaginea s-a născut) și se trece la 

următorul cuvânt, și tot așa până la epuizarea celor 10 cuvinte. (E indicat 

ca profesorul să îi încurajeze pe copii să își creeze în minte imagini 2D 

sau 3D, imagini statice sau filme cu cuvintele rostite). 

La finalul exercițiului de memorizare prin crearea de imagini, 

copiii vor enumera cuvintele în ordinea anunțată de profesor, fiecare 

dezvoltând, apoi, filmul exercițiului lui (ce a văzut cu ochii minții în timpul 

exercițiului).  

Proiectul UNATC Junior (foto: Victor Gîlea) 

 

Următoarea fază a exercițiului Memorie pe cerc: 

- cuvântului imaginat este asociat cu cuvântul scris, la clasa O, I, II; 

- la clasele III, IV se merge până la a vizualiza cuvintele în forma scrisă 

și la a extrage doar vocalele din cuvintele memorate, pe care apoi să le 

rostească. De exemplu, vizualizează cuvântul iepure: prima oară văd o 

imagine, a doua oară văd toate literele din cuvânt, apoi extrag vocalele și 

pronunță: ie-u-e. 
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4. Metode aplicate 

Memorizarea, Simbolizarea, Conversația. 

 

5. Evaluare 

1. Ce înțelegem prin memorarea mecanică și la ce folosește? 

2. Ce înțelegem prin memorarea logică și ce declanșează aceasta? 

3. Descrieți exercițiul Memorie pe cerc și formulați scopul și obiectivele 

lui pentru vârsta școlarului mic! 
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SENTIMENTUL. EMOȚIA 

 

 
1. Ce este sentimentul? Ce este emoția? Cum lucrăm cu acestea? 

 

Afectivitatea se activează în momentul în care un subiect intră în 

relație directă cu un obiect sau cu o situație de viață care îl solicită 

neașteptat. Oamenii reacționează divers și diferit – subiectiv – în 

procesul de descoperire și familiarizare cu realitatea înconjurătoare. 

Atunci ei experimentează trăiri afective (bucurie, tristețe, frică, curaj, 

mânie, calm, etc.). Psihologia a clasificat trăirile afective în: dispoziții 

(forme pasagere de trăire, fără o orientare precisă), emoții (forme de 

afectivitate care apar ca rezultat al relației individului cu o situație care ar 

putea să regleze/să deregleze anumite trebuințe biologice), sentimente 

(legături puternice între individ și social), afecte (forme puternice de 

afectivitate, de exemplu: uimire, groază, furie) și pasiuni (sentimente 

puternice și stabile dezvoltate ca urmare a interacțiunii individului cu o 

situație).   

„Afectivitatea, la început centrată pe complexele familiale, își 

lărgește paleta pe măsură ce se multiplică raporturile sociale, iar 

sentimentele morale, la început legate de o autoritate sacră, dar care, ca 

exterioară, nu reușește să ajungă decât la o supunere relativă, 

evoluează în direcția unui respect mutual și a unei reciprocități ale căror 

efecte de descentrare sunt în societățile noastre mai profunde și mai 

durabile”70. 

Emoția apare atunci când individul reacționează afectiv unei 

cerințe sau unei presiuni din social. „Emoțiile (de frică și de mânie, de 

exemplu) sunt reacții de alarmă, ce apar în situațiile care cer o adaptare 

rapidă”71. 

Sentimentul este o poziție puternică și permanentă pe care 

individul o poate avea în relația sa cu socialul (de exemplu: iubire, ură, 

dreptate, respect etc.). 

                                                           
70 Piaget, J., Inhelder, B., Psihologia copilului, trad. Liviu Papuc, Cartier, Chișinău, 2011, p. 
128. 
71 Chircev, Anatole, Mare, Valer, Popescu-Neveanu, Paul, Radu, Ion, Roșca, Al., Tucicov,  
Ana, Zorgo, Beniamin, Psihologie generală, E.D.P., București, 1966, p. 371. 
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În arta sa, actorul lucrează cu propria sa emoție, folosindu-se de 

întreg arsenalul de sentimente cunoscute sau încă necunoscute lui, dar 

pe care le activează/reactivează odată cu studierea rolului sau cu 

interacțiunea cu partenerii de joc, în perioada repetițiilor sau în perioada 

formării profesionale. Cert e că actorul apelează la bagajul său 

emoțional – memoria sa afectivă – pentru a retrăi senzații, sentimente, 

etc. Despre lucrul actorului cu memoria sa afectivă și despre activarea 

bagajului său emoțional au dezvoltat în lucrările lor atât Stanislavski și 

descendenții ruși (Vahtangov72, Meyerhold73, Michael Cehov74), cât și 

descendenții Școlii Americane (Strasberg75, Adler76 și Meisner77).  

 

 

 

 

                                                           
72 Evgheni Bagratinovici Vakhtangov (1883-1922) este un regizor de teatru rus, fondatorul 
teatrului Habima, cel mai imporatant student al lui Stanislavski și mentorul lui Michael 
Cehov. 
73 Vsevolod Emilievici Meyerhold (1874-1940?) este actor, regizor și director de teatru rus, 
teoretician-practician al artei actorului, adept al constructivismului și al simbolismului în arta 
spectacolului teatral.   
74 Michael Cehov (1891-1955) este actor, regizor și profesor rus de arta actorului, este 
autorul lucrării Către actori și cel care a dezvoltat teoria asupra gestului psihologic (G.P-ul) 
în formarea actorului. 
75 Lee Strasberg (1901-1982) profesor de actorie american, a dezvoltat Metoda de lucru cu 
actorul. „Metoda Lee Strasberg s-a esenţializat în trei concepte, așa cum le formulează 
David Krasner: relaxare, concentrare, memorie afectivă. Acestea au fost puse în 
practică la Actor’s Studio, iar rezultatul lui Strasberg a fost actorul care poate crea totul 
dinlăuntrul său.” (Extras din Rotaru, Dana, Actorul în evoluția spectacologiei ultimelor 
decenii ale secolului XX, teză de doctorat, Biblioteca UNATC, p. 42) 
76 Stella Adler (1901-1992) este o profesoară americană de arta actorului, a dezvoltat 
Metoda de lucru cu actorul. „Metoda Stella Adler are la bază conceptele: imaginaţia, 
circumstanţele date şi acţiunea fizică, așa cum le descrie Krasner în ,,Twentieth Century 
Actor Training”. Ea propune actorului american ca în munca la rol să-şi activeze imaginaţia, 
atunci când textul nu îi oferă destule informaţii despre rol sau atunci când informaţiile date 
nu-l ating pe acesta. Ea susţine că un actor se va putea pune mai uşor în situaţie dacă îşi 
activează imaginaţia. (Acesta este un alt fel de a folosi magicul dacă stanislavskian)”. 
(Extras din Rotaru, Dana, Actorul în evoluția spectacologiei ultimelor decenii ale secolului 
XX, teză de doctorat, Biblioteca UNATC, p. 43) 
77 Sanford Meisner (1905-1997) este un actor și profesor de actorie american, a dezvoltat 
Metoda de lucru cu actorul; Metoda Sanford Meisner are şi aceasta, la bază, trei 
concepte: comportament, relaţie, a face (conform „Twentieth Century Actor Training”). 
„Metoda Meisner aplică principiul: Înainte de orice, acţionează! El propune ca apropierea 
de personajul-rol să se producă pornind de la acţiune. Aceasta duce la improvizaţie. Este o 
metodă folosită şi în şcoala românească de teatru, în primii doi ani de studiu.” (Extras din 
Rotaru, Dana, Actorul în evoluția spectacologiei ultimelor decenii ale secolului XX, teză de 
doctorat, Biblioteca UNATC, p. 44) 
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2. Viața afectivă a școlarului mic 

 

Școlarul mic își provoacă – prin imitație sau prin experiență 

directă – trăirea emoțiilor diverse, emoții care, mai apoi, se dezvoltă în 

sentimente, afecte, pasiuni, atunci când interacționează în social.  

Bagajul său emoțional (memoria sa afectivă) este în formare. 

Prin jocuri și exerciții de actorie, școlarul mic are ocazia de a 

experimenta emoții diverse. Interacțiunea cu aproapele sau cu situații 

diverse dezvoltă în acesta sentimente mai puternice sau mai difuze. 

„Unul din rezultatele esențiale ale relațiilor afective dintre copil și 

părinții săi sau adulții care joacă acest rol, este de a genera sentimente 

morale specifice ale datoriei de conștiință”78. 

Pe lângă sentimentele morale, copiii dezvoltă, odată cu intrarea 

în școală, un întreg arsenal de trăiri afective, care se vor potența sau 

stinge în funcție de interacțiunea acestora cu adulții, pe de o parte, și cu 

ceilalți copii, pe de altă parte. 

Între 6 și 11 ani, copiii cercetează tot ce ține de afectivitate, 

relaționarea devenind pentru ei o preocupare activă. Explorarea propriei 

afectivități este normalitate la această vârstă. Tot acum se îndrăgostesc 

prima oară, își pun întrebări despre viață, moarte, sexualitate, 

reproducere, iubire. Se pun bazele vieții afective ale viitorului adult. 

Acum sunt foarte liberi, deschiși să exploreze, experimentând senzații și 

dezvoltând sentimente. Unii dintre copii sunt foarte curioși în legătură cu 

sexul și sexualitatea. Încă de la vârsta antepreșcolară, aceștia 

descoperă zone și activități care le produc plăcere și încearcă să și le 

realimenteze pentru a simți plăcerea din nou (unii copii își declanșează 

singuri plăceri fizice – auto-erotism descoperit în explorarea propriului 

corp). Toate aceste descoperiri se produc în granița normalității și asta 

este bine de știut de către părinți, educatori, învățători, în această 

perioadă. Felul în care maturii/adulții manageriază etapele de 

dezvoltare/evoluție a copilului spre următoarea etapă de vârstă (școlarul 

mijlociu sau pre-adolescentul și școlarul mare sau adolescentul) are 

impact puternic asupra acestuia, întârziind, blocând sau accelerând 

maturizarea sa. Dacă adultul nu este pregătit și nu este instruit în 

legătură cu afectivitatea copilului/-iilor pe care îi are în creștere și 

educație (sau, posibil încă, cu propria afectivitate), poate comite erori de 

                                                           
78 Piaget, Jean, Inhelder, Barbel, Psihologia copilului, Ed. Cartier, Chișinău, 2011, p. 122. 
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nedorit pentru evoluția armonioasă a micuților. O mirare sau o iritare 

apărute pe chipul sau în comportamentul (corporal sau verbal) al 

maturului/adultului și care exprimă protestul, negarea, dezacordul 

acestuia în legătură cu realitățile pe care le experimentează sau 

parcurge copilul la această vârstă, toate acestea sunt agresive sau 

umilitoare pentru cei mici și contribuie la neîncredere, frică și, mai grav, 

rușinea de a fi cine se descoperă a fi copilul la acestă vârstă. 

Descoperirea și explorarea sexualității la această vârstă trebuie 

manageriată cu mare grijă, delicatețe și responsabilitate de către maturi.  

Realitatea în care micuții noștri se formează ca oameni este 

diversă și, de multe ori, agresivă. Programele media conțin multă 

sexualitate, jocurile pe calculator au un grad sporit de agresivitate. Copiii 

trăiesc și văd tot ce se petrece în jurul lor, oricât ar încerca adulții să îi 

protejeze. A evita sau a amâna discuțiile despre sexualitate – atunci 

când școlarul mic o reclamă – înseamnă a-i refuza dreptul la informarea 

de calitate: informarea făcută de proprii părinți/persoanele care l-au 

crescut: acesta va afla tot ce îl interesează din alte surse (prieteni, cărți, 

filme) decât din cele mai bune surse: familia. 

„Obligat să se adapteze fără încetare la o lume socială de 

oameni mari, ale căror interese și reguli îi rămân exterioare, și la o lume 

fizică pe care încă o înțelege prost, copilul nu ajunge, ca noi, să-și 

satisfacă nevoile afective și chiar intelectuale ale eului propriu în aceste 

adaptări, care, pentru adulți, sunt mai mult sau mai puțin complete, dar 

care rămân pentru el cu atât mai nedesăvârșite cu cât este mai tânăr. 

Echilibrului său afectiv și intelectual îi este, deci, indispensabil să poată 

dispune de un sector de activitate a cărui motivare să nu fie adaptată la 

real, ci, dimpotrivă, asimilarea realului la eu, fără constrângeri sau 

sancțiuni: așa este jocul, care transformă realul prin asimilare mai mult 

sau mai puțin pură la nevoile eului, în vreme ce imitația (atunci când este 

scop în sine) este acomodare mai mult sau mai puțin pură la modelele 

exterioare, iar inteligența este echilibrul dintre asimilare și acomodare”79. 

 

 

 

 

                                                           
79 Piaget, Jean, Inhelder, Barbel, Psihologia copilului, traducere de Liviu Papuc, Ed. 
Cartier, Chișinău, 2011, p. 63. 
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3. Exerciții aplicate la vârsta școlarului mic 

 

Exercițiul Cea mai frumoasă întâmplare 

Profesorul cere copiilor să se așeze în cerc pe scaune sau direct 

pe podea. Apoi le cere ca timp de 2 minute să își amintească și să 

rememoreze cea mai frumoasă întâmplare din viața lor. După scurgerea 

celor 2 minute, fiecare copil povestește celorlalți Cea mai frumoasă 

întâmplare. 

Prin activarea memoriei afective, copiii parcurg emoții, trăiri 

afective diverse, se cunosc mai bine și creează punți de comunicare și 

sudează grupul. 

La fiecare vârstă (clasă) se trece prin acest exercițiul (el va avea 

alt subiect de fiecare dată și ajută la conștientizarea materialului afectiv 

al fiecărui copil).  

 

Exercițiul Cel mai penibil moment 

Profesorul propune copiilor să își amintească cel mai penibil 

moment din viața lor (după ce s-a stabilit, în prealabil, înțelesul 

cuvântului penibil). 

Apoi, profesorul cere copiilor ca, timp de 2 minute, fiecare să își 

reamintească cu lux de amănunte momentul penibil trăit în trecut. 

În faza următoare, fiecare copil povestește grupului Cel mai 

penibil moment al lui. 

 Prin intermediul acestui exercițiu, se face apel la memoria 

afectivă a fiecăruia, prin povestirea publică (în cadrul atelierului de 

actorie) se reglează în grup experiențe traumatizante din trecut, se 

eliberează tensiuni și jene posibile, se sudează grupul. 

 Exercițiul se reia în fiecare an de studiu (la clasa O, I, II, III, IV). 
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Proiectul UNATC Junior (foto: Ionuț Dumitrașcu) 

 

Exercițiul Locul meu frumos 2 

 Profesorul cere elevilor să se așeze pe cerc, pe scaune sau pe 

podea. Apoi, le cere ca, timp de 2 minute, să rememoreze cel mai 

frumos loc în care au mers vreodată. În faza următoare, fiecare copil 

povestește cu lux de amănunte acest loc. 

 Acest exercițiu se reia în fiecare an de studiu (la clasa O, I, II, III, 

IV). 

 

4. Metode aplicate 

Memoria afectivă; Conversația; Exercițiul; Povestirea.  

 

5. Evaluare 

1. Ce este memoria afectivă? 

2. Ce este emoția și la ce ne folosește ea? 

3. Care sunt trăirile afective? 

4. Enumerați câteva caracteristici ale vieții afective a școlarului mic. 
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CONFLICTUL 

 

 
1. La baza oricărei scene este un conflict 

 

Conflictul este motorul unei scene, al unui dialog. Teatrul nu 

există în lipsa conflictului sau fără rezolvarea lui. La fel, orice activitate 

umană se desfășoară în parametrii optimi atunci când depistează și 

reglează un conflict inerent desfășurării acesteia. De la cele mai mici 

elemente: mă dor picioarele, așadar mă voi așeza pe scaun pentru a mă 

odihni – corpul meu va intra într-un conflict cu obiectul scaun, cu distanța 

de parcurs până la scaun, cu oricine amână sau intervine pe traseul meu 

înspre scaun - și nu mă voi opri până nu rezolv această problemă 

(împlinesc această nevoie). Conflictul este, așadar, motorul oricărei 

interacțiuni umane. Dacă nu e un conflict nu e o problemă; dacă nu e o 

problemă, nu se naște nicio acțiune; dacă nu e acțiune, nu e viață. 

În teatru, actorul poate să nu onoreze conflictul scenic și tot ceea 

ce desfășoară acolo să fie formal, prin urmare un teatru mort80. Școlile 

de teatru din lume și teatrele profesioniste pledează pentru formarea și 

dezvoltarea actorului unic, instrument sensibil al societății, un diapazon, 

cel care pune lumii oglinda în față (de la Shakespeare citire). Când 

actorul este un astfel de instrument, arta sa este împlinită, jocul său este 

unul profesionist și spectacolul atinge mulțimile. Ori, un spectacol reușit / 

                                                           
80 „Peter Brook formulează patru concepte teatrale existente în viața teatrului: Teatrul 
Mort,  Teatrul Sacru, Teatrul Brut și Teatrul Imediat, pledând pentru punerea în scenă 
a unui teatru veșnic nou, un teatru al prezentului, al imediatului. Prin teatru nou 
înțelege nu doar încurajarea dramaturgiei contemporane sau colaborarea cu scenografi, 
compozitori, ingineri de sunet, coregrafi ai momentului, ci și re-tratarea textelor clasice și 
punerea lor în scenă altfel. Intenția sa este de a inspira oamenii de teatru de pretutindeni în 
a crea drumuri noi pe teritorii de mult descoperite. Brook pledează pentru artiștii care nu 
vor să se repete. Nici în mijloace de expresie specifice, nici în abordarea dramatică, 
nicicum. Brook este un idealist. Este greu să nu te repeți ca artist, fie că ești actor, regizor, 
scenograf sau coregraf. Stilul unui artist este dat de personalitatea sa creatoare. 
Recunoașterea stilului presupune repetabilitatea în expresie sau în gândire creatoare. 
Ideal este să te oprești atunci când nu mai ai nimic nou de spus. Sau când ți-ai împlinit 
menirea. Sunt artiști care se retrag în glorie și artiști care s-au consumat, dar continuă să 
funcționeze, repetând aceleași mijloace. Trebuie să poți să creezi noul în artă”. (Extras din 
Rotaru Dana, Actorul în evoluția spectacologiei ultimelor decenii ale secolului XX, teză de 
doctorat, Biblioteca UNATC, pp. 52-53). 
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care reușește aceasta este acela care modifică mulțimile, declanșând – 

câteodată - funcția sa cathartică. 

 

2. Rezolvarea problemelor într-o scenă 

 

Atunci când primește un text, actorul îl parcurge (integral), 

participă la prima întâlnire cu regizorul și este familiarizat cu motivația 

regizorului (argumentul pentru alegerea piesei și pentru punerea în 

scenă a acesteia), cu echipa de creație și producție. Urmează apoi prima 

lectură și începe lucrul la rol și la spectacol.  

 Actorul profesionist se va armoniza cu întreaga echipă pentru a 

se realiza punerea în scenă anunțată la începutul perioadei de repetiții. 

În teatru, actorul parcurge scenele, activînd PROCESUALITATEA.  

 PROCESUALITATEA este procesul de transpunere a textului 

scris și a indicației regizorale în acțiune scenică completă. 

Procesualitatea descrie următoarele etape: PRELUAREA 

(ÎNCASAREA), PRELUCRAREA (ANALIZA INFORMAȚIEI ȘI 

OPȚIUNEA) și ACȚIUNEA (RĂSPUNSUL) și se desfășoară astfel până 

la finalizarea problemelor într-o scenă/piesă de teatru. 

*** 

Într-un interviu în care am dezbătut și despre problematica 

PROCESUALITĂȚII, profesorul și regizorul Gelu Colceag formulează 

următoarele: 

„Dana Rotaru: Susţineți procesualitatea scenică, pe care o 

traduceți în cheie personală, propunând o schemă simplă, clară, însă 

complexă, de la „cine” la „cum”... 

Gelu Colceag: Actorul îşi caută întotdeauna propria necesitate 

pentru a acţiona. Principala caracteristică a profesionistului este 

identificarea acţiunilor. Când actorul trece de la identificarea acţiunilor la 

acţiune, acesta traversează procesualitatea scenică, prin parcurgerea 

etapelor: preluare, prelucrare (cu subetapele conştientizare şi opţiune) şi 

acţiune. Pentru a fi actor de teatru trebuie, în primul rând, să-ţi dezvolţi şi 

să-ţi stăpâneşti foarte bine mijloacele de expresie. Ca în orice artă, 

şlefuirea mijloacelor presupune o pregătire îndelungă, care impune efort 

şi tenacitate. Acord o mare importanţă perioadei de şlefuire a mijloacelor 

de expresie ale actorului, stăpânirea şi aplicarea lor justă şi justificată 
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făcând diferenţa clară între un actor profesionist şi un amator, iubitor de 

teatru.”81 

*** 

 Procesualitatea este o etapă obligatorie în formarea actorului 

profesionist; este un proces pe care îl parcurg și elevii la cursurile de 

arta actorului sau de educație prin teatru și reprezintă o etapă obligatorie 

de studiu; ea asigură posibilitatea cursanților de a lucra scene de teatru 

sau de a dezvolta spectacole de teatru.  

 

3. Capacitatea de a susține și rezolva un conflict la vârsta 

școlarului mic 

 

În viața de școalar se ivesc destul de des conflicte, mai mari sau 

mai mici între școlari, între orice autoritate și copil (învățător-elev, 

părinte-copil, copil-copil/ii). Atunci când se găsesc în fața unor probleme, 

copiii se descoperă nevoiți să reacționeze, să rezolve problema ivită; 

acum aceștia învață să gestioneze diferite probleme (supărarea, frica, 

nedreptatea, incompatibilitatea cu celălalt). Conflictele care apar îi 

formează - pe cei mici - pentru viața în social. O bună îndrumare din 

partea părinților / profesorului / învățătorului și o gestionare atentă a 

conflictelor dezvoltate și parcurse sunt esențiale pentru dezvoltarea 

principiilor morale, civice, ale dialogului, etc., ale școlarului mic. 

Acum se învață regulile dialogului, principiul concesiei și 

cooperării, dar și respectul pentru partenerii de discuție / lucru și 

disciplina. Exercițiile de gestionare a conflictului în atelierele de actorie 

sunt eficiente și utile acum. 

 

4. Exerciții aplicate pentru gestionarea conflictului 

 

Exercițiul Vreau – Nu vreau 

Copiii se grupează pe perechi. Principiul este următorul: unul 

dintre copii afirmă și lucrează exercițiul de improvizație lucrând cu: 

Vreau!, celălalt cu Nu vreau!. Cel care are replica Vreau! are obligația de 

a rezolva/propune rezolvarea conflictului rămânând pe poziția Vreau. 

Celălalt partener are aceeași obligația, respecând poziția lui Nu vreau. 

Dialogul dintre cei doi trebuie să găsească, acum și aici, justificare 

                                                           
81 Revista Concept, vol.8/nr.1/2014, UNATC Press, p. 185. 
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pentru vreau/nu vreau; același lucru se poate rezolva pe Pot/Nu pot, 

Pleacă/Nu plec, etc. Important este nu să se țipe sau să se transforme 

exercițiul într-unul muscular, agresiv. Scopul este de a onora aceste 

poziții de forță și de a găsi rezolvarea (calea de mijloc). Atunci când se 

rezolvă conflictul – când se găsește calea de mijloc (adică pot să trec la 

o altă replică – justificat) exercițiul se oprește. Aceasta înseamnă că am 

gestionat conflictul până la capăt, până la ultimele sale posibilități.  

 

 
Proiectul UNATC Junior (foto: Ionuț Dumitrașcu) 
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5. Metode aplicate 

Joc de rol, Conversația, Exercițiul, Comunicarea verbală și non-verbală. 

 

6. Evaluare 

1. Ce este un conflict scenic? 

2. Ce este procesualitatea? Care sunt etapele ei? 
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LIBERTATEA DE EXPRIMARE ÎN PUBLIC 

 

 
La vârsta școlarului mic, publicul este format, în primă instanță, 

chiar de mulțimea colegilor săi de clasă. Apoi, tot mai mulți copii 

frecventează o serie de cursuri ale diferitelor cluburile unde aceștia își 

desfășoară activitățile de învățare sau recreative: dans, karate, balet, 

înot, engleză, etc. A face parte dintr-un grup și a se manifesta în cadrul 

grupului presupune, la un moment dat, afirmarea copilului în cadrul 

acelui grup și exprimarea sa în public. 

Exercițiile de actorie urmăresc pregătirea copilului pentru 

exprimarea și funcționarea sa în public.  

A te simți liber atunci când te exprimi în public presupune a veni 

cu încredere în fața lui pentru a rezolva cel puțin o problemă de care vrei 

să te eliberezi și pe care i-o expui pentru a(-ți) echilibra energia.  

Când apariția în public se face pe o scenă, unde te exprimi prin 

cântatul vocal sau la un instrument, prin vorbit, recitat sau joc actoricesc, 

atunci libertatea pe care o ai este una exersată și câștigată în lucru. A 

păși în fața publicului spectator presupune o muncă de pregătire 

serioasă și minuțioasă: cu partenerul(-ii) de scenă, cu oamenii din echipă 

și, nu în ultimul rând, cu tine însuți.  

La vârsta școlarului mic a fi în centrul atenției este, de cele mai 

multe ori, o bucurie, o provocare acceptată fără prea multă frică. Sunt și 

copii care se simt inconfortabil atunci când sunt în centrul atenției. 

Majoritatea copiilor, însă, la această vârstă, se simt bine când sunt în 

miezul problemei. 

La actorie, copilul învață că, odată ajuns pe scenă, nu ai altceva 

de făcut decât să rezolvi o problemă. Asta este ceea ce face un actor pe 

scenă. Rezolvă o problemă. Problema este în scena scrisă de dramaturg 

și construită de regizor. Și actorul știe și cum va rezolva problema, căci a 

citit piesa și a încheiat repetițiile cu regizorul. Însă el pășește pe scenă 

dând publicului senzația că e pentru prima oară când e acolo și că acum 

rezolvă problema. Și chiar o rezolvă, acum și aici, spre satisfacția 

publicului, care îl urmărește mereu. De aceea a și plătit bilet, ca să 

urmărească spectacolul. Spectacolul de teatru este intermediarul între 

scenă (actori) și sală (spectatori). Relația care se dezvoltă între oamenii 
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dintr-o sală de teatru, în timpul unui spectacol, și actorii de pe scenă 

creează o comunicare unică, aparte, având uneori accente cathartice.  

Libertatea de exprimare în public scade o dată cu creșterea în 

vârstă. Cu cât vorbirea în public devine obiect de studiu pentru copii, în 

cadrul cursurilor de actorie, cu cât aceștia își dezvoltă capacitătatea de a 

funcționa într-o/pe o scenă și de a rezolva problemele scenice cu 

mijloacele actoricești exersate, cu atât prezența copiilor în public și 

exprimarea lor va fi liberă, iar încrederea în forțele proprii va fi stabilă și 

fructuoasă.  

Temele de studiu (exercițiile) propuse în cadrul cursurilor de 

actorie și care au ca finalitate exersarea libertății de exprimare în public 

sunt: 

 

1. Storytelling 

 

Crearea unei povești este un exercițiu atractiv pentru școlarul 

mic. Tot ce îl înconjoară este, pentru el, o poveste. Cunoașterea lumii 

este o aventură la care acesta participă cu bucurie, curiozitate, interes 

maxim. Spunerea unei povești îi activează imaginația, îi dezvoltă limbajul 

și vocabularul, își exersează, astfel, vorbirea în public rezolvând o temă 

dată. 

Profesorul poate cere tuturor să dezvolte/creeze/inventeze o 

poveste cu titlu dat. Pe rând, fiecare dintre copii va deveni povestitorul, 

iar restul clasei va forma publicul. 

Storytellingul este o temă de studiu potrivită pentru toți cei 5 ani 

de școală primară (de la clasa O la clasa a IV-a). 

 

2. Discurs 

 

Se cere elevilor să își aleagă o temă care îi interesează și pe 

care să își construiască un discurs, pe care mai apoi să îl susțină public, 

într-un timp dat; după ce aceștia beneficiază de timp de lucru pentru a 

dezvolta tema aleasă, fiecare vine în fața grupului și o susține. La finalul 

susținerii publice (în cadrul atelierului de actorie), primesc feed-back de 

la colegi (învață să ofere și să primească feed-back). 

De asemenea, copiii sunt susținuți în dezvoltarea discursului lor: 

- la început să îl susțină oral, 
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- apoi să îl dezvolte în scris, 

- apoi îl învață și îl susțin în fața grupului. 

 

Structura unui discurs – generalități 

1. INTRODUCERE: 

a. Salut;  

b. Prezentare personală; 

c. Enunțarea temei aduse în discuție; 

d. Susținerea ideii centrale a discursului/ a argumentelor (pro și contra);  

e. Definirea/definiția termenilor vehiculați (atunci când e nevoie). 

2. CUPRINS: 

a. Dezvoltarea ideii centrale; 

b. Dezvoltarea argumentelor (premisă, raționament, concluzie); 

c. Exemple care susțin argumentele. 

3. CONCLUZII: 

a. Reformularea scurtă, eficientă a întregului discurs, într-o frază cheie 

care susține tema centrală a discursului; 

b. Reamintirea/accentuarea punctelor forte ale discursului și a mesajului 

cu care trebuie să rămână publicul. 

 

3. Monolog 

 

În primă fază, monologurile sunt rezulatatul unui exercițiu de 

improvizație pe o temă dată. Fiecare elev dezvoltă un monolog (la 

perosna I), pe care îl susține în fața celorlalți și primește feed-back de la 

aceștia. 

În următoarea fază copiii primesc monologuri scrise pe care le 

citesc, le învață, apoi vin în fața clasei și îl spun, primind feed-back de la 

colegi.  

Profesorul coordonează această activitate, dând indicații fiecărui 

elev atunci când lucrează un monolog. 

Monologul este o adresare la persoana I. Persoana vrea 

întotdeauna să rezolve o problemă și formulează monologul pentru a 

duce la îndeplinire sarcina/problema în cauză. 

Studiul monologului se poate desfășura pe durata celor 5 ani de 

studiu (clasa O I, II, III, IV); La clasa O, I – monologul poate să fie o 

improvizație pe o temă dată; La clasa II, III – monologul poate să fie 
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scris, apoi citit/spus în fața colegilor; la clasa a IV – monoloagele pot fi 

înșiruite astfel încât să se creeze un spectacol; se aleg costume, 

decoruri, muzică potrivite. 

 

4. Scenă în doi 

 

O scenă în doi presupune apropierea de structura unei scene în 

care actorii dezvoltă un dialog/o comunicare scenică; este o fază de 

lucru înainte de crearea unui spectacol. 

 

Preparație: 

a. Exercițiul Spații 

Se dezvoltă exerciții pentru explorarea coordonatelor: Unde?/De 

unde?, Când?/De când?, Ce? și  De ce?. 

 

Preparație: 

b. Exercițiul Improvizație cu un obiect 

Se propune un spațiu (de exemplu: La cinema sau La dentist 

sau În mașină sau În teleferic, etc. și se dă tema: Lucrează cu obiectul!). 

Profesorul cere copiilor să ocupe un loc în spațiu, să aleagă un obiect 

(un scaun, o carte, un pahar, un măr, etc.) și să dezvolte o improvizație 

cu acesta, dezvoltând o scenă cu partener obiect; în timpul acesta 

profesorul trece pe la fiecare și dă indicații pe parcurs; exercițiul se 

finalizează cu refacerea lui în fața celorlalți. 

 

Preparație: 

c. Exercițiul Improvizație verbală:  

Se improvizează un dialog pe o temă dată - de exemplu: La 

dentist sau Accidentul sau De ziua mamei sau Surpriza, etc. și se 

analizează exercițiul dezvoltat. 
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Proiectul UNATC Junior (foto: Ionuț Dumitrașcu) 

 

Preparație: 

d. Exercițiul Blitz sau Încasarea:  

Faza 1: Un copil este așezat pe un scaun, ceilalți copiii trec pe 

rând și propun un gest care să îl modifice pe cel așezat pe scaun; 

exercițiul se finalizează când toți copiii au trecut pe scaun. Important 

este ca fiecare să vină și să propună o acțiune care să îl modifice pe 

celălalt; 

Faza 2: Un copil este așezat pe scaun, ceilalți trec pe rând și 

propun o replică care să îl modifice pe cel așezat pe scaun; la finalul 

exercițiului, toți copiii trebuie să fi trecut pe scaun. 

e. Exercițiul Studiu în doi: 

Profesorul selectează o scenă în două personaje din 

dramaturgie. Se face: lectură la masă pentru înțelegerea textului și a 

subtextului (la clasa a IV). 

Apoi se construiește scena în doi, respectând coordonatele 

spațiu, timp și aplicând PROCESUALITATEA. 
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La baza procesualității stau două principii expuse de profesorul 

și regizorul Ion Cojar82: 

1. arta actorului este un mecanism logic specific; 

2. arta actorului exploatează și explorează potențialul de vulnerabilitate 

a partenerilor în scenă; 

 

5. Crearea unui spectacol 

Presupune alegerea unei piese de teatru, distribuirea actorilor, 

împărțirea scarcinilor: scenografice, coregrafice, muzicale, regizorale, 

actoricești. Copiilor le place să participe la crearea unui spectacol. În 

funcție de vârstă, preocupări, interese și cunoștințele acumulate, copiii 

vor dezvolta în decurs de un an un spectacol al lor; spectacolul poate fi 

în întregime improvizat sau dezvoltat pe un text al unui dramaturg; 

Exercițiile și lucrul la crearea spectacolului se îmbină eficient cu 

mersul la teatru. Astfel, copiii învață atât regulile de comportament într-o 

sală de teatru, cât și tehnici de lucru pentru dezvoltarea propriului 

spectacol. Cei care au talent pentru scris pot dezvolta propriile piese de 

teatru; cei care dovedesc interes pentru arhitectură sau crearea 

costumelor, pot să-și exerseze capacitățile în alegerea decorurilor sau a 

costumelor de spectacol; cei care au interes pentru muzică, pot dezvolta 

/ crea / selecta muzică pentru spectacol. 

 

6. Metode folosite 

Exercițiul; Conversația; Observația; Experimentul; Memorizarea; 

Comunicarea verbală și non-verbală.  

 

7. Evaluare 

1. Care sunt exercițiile care dezvoltă o vorbire în public liberă? 

2. Ce este un discurs? Dar un monolog? Dar o scenă în doi? 

3. La ce folosește exercițiul Blitz-urile? 

4. Care sunt principiile de bază ale artei actorului? 

 

 

 

                                                           
82 Ion Cojar (1931–2009) este un profesor de arta actorului al UNATC și regizor român 
important pentru secolul XX, autorul cărții O poetică a artei actorului. 



92 

SCOPURI GENERALE urmărite în cursurile de actorie 

 
1. Dezvoltarea capacității de a funcționa armonios, eficient, creativ în 

cadrul grupului (copii de vârstă apropiată și cu interese/preocupări 

comune), experimentând jocul/lucrul în echipă; 

2. Formarea și dezvoltarea de personalități creatoare, de individualități 

în devenire, capabile să relaționeze lejer, corect, conștient într-un grup 

social (altul decât familia), respectând regulile dialogului; 

3. Familiarizarea și punerea în practică a regulilor 

dialogului/comunicării, prin improvizația actoricească; 

4. Descoperirea și dezvoltarea de competențe personale, prin 

exersarea și crearea unor jocuri specifice (actoricești), în concordanță cu 

vârstă și interesele fiecărui copil/grup de copii; 

5. Formarea și dezvoltarea atenției, a spiritului de observație, a 

imaginației active, a gândirii creatoare, a spiritului de echipă; 

6. Dezvoltarea capacității de a comunica/dialoga pe teme date; 

7. Formarea întru respectarea propriei munci și a muncii celorlalți, prin 

crearea, dezvoltarea și exersarea de jocuri actoricești proprii; 

8. Exersarea și dezvoltarea aparatului fizic și verbo-vocal, prin exerciții 

actoricești, de dicție și respirație și prin jocuri teatrale (specifice). 

9. Formarea unei atitudini pozitive față de propria persoană și față de 

semeni. 

10. Dezvoltarea și exploatarea potențialului artistic prin performarea în 

spectacole/evenimente spectaculare, ca finalitate a cursurilor/atelierelor 

propuse pe durata a 5 ani de studiu (clasele 0-IV).  
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CONȚINUTURI 

 
Clasa 0 

 

1. Cine sunt eu? (joc de prezentare, pentru exersarea atenției și a 

spiritului de observație, precum și a capacității de a vorbi în public/ de a 

dialoga) 

2. Linie, cerc, linie! (exerciții de grupare și regrupare, prin formarea 

capacității de a (re)acționa la o temă dată) 

3. Ce-ar fi dacă-ar fi...? (joc pentru exersarea atenției, a imaginației 

creatoare) 

4. Improvizație - Animalele (joc pentru exersarea memoriei, a 

capacității de reprezentare și a imaginației, precum și pentru exersarea 

capacității de a dialoga/comunica pe o temă dată) 

5. Să memorăm împreună! (exercițiu de memorizare activă, prin 

stimularea imaginației și a gândirii creatoare) 

6. Jocul vocalelor: A, E, I, O, U, Ă, Î! (joc pentru exersarea gândirii 

creatoare) 

7. Competiția culorilor (joc pentru dezvoltarea memoriei, a imaginației) 

8. Aș mânca... (joc pentru exersarea și dezvoltarea atenției, a vitezei de 

reacție, a aparatului fizic și verbo-vocal) 

9. Animalele vorbărețe (joc pentru dezvoltarea capacității de a 

dialoga/comunica, pentru exersarea imaginației) 

10. Să memorăm împreună! (exercițiu de dicție pentru exersarea 

memoriei și emiterea corectă a sunetelor) 

 

Clasa I 

 

1. Ha! He! Hi! Ho! Hu! Hă Hî! (joc pentru dezvoltarea atenției, a 

memoriei, a aparatului fizico-verbo-vocal) 

2. Statuile și Oglinda (exercițiu pentru dezvoltarea atenției, a spiritului 

de observație) 

3. Ce-ar putea fi? (exercițiu pentru dezvoltarea imaginației și gândirii 

creatoare, a capacității de a comunica/dialoga pe o temă dată) 

4. Unde sunt? (exercițiu de improvizație – spațiu) 

5. Să memorăm împreună! (exercițiu de dicție pentru exersarea 

memoriei și emiterea corectă a sunetelor) 
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6. Salut! (exercițiu de improvizație prin dezvoltarea capacității de a 

dialoga/comunica pe o temă dată) 

7. Grupare, regrupare! (jocuri de dezvoltare a atenției, a spiritului de 

observație, a memoriei, a vitezei de reacție, a lucrului în echipă) 

8. La grădina zoologică! (exerciții de improvizație, pentru dezvoltarea 

observației, a lucrului în echipă) 

9. Unde sunt? (exercițiu de improvizație – spațiu cu o replică) 

10. Să memorăm împreună! (exercițiu de dicție pentru exersarea 

memoriei și emiterea corectă a sunetelor). 

 

Clasa a II-a 

 

1. Cine sunt eu? (joc de prezentare, pentru exersarea atenției și a 

spiritului de observație, precum și a capacității de a dialoga) 

2. Grupare, regrupare – Linie, cerc, triunghi, patrat, dreptunghi + 4, 

4, 7! (exerciții și jocuri pentru dezvoltarea atenției, a ritmului, pentru 

exersarea aparatului fizic și verbo-vocal, pentru formarea spiritului de 

echipă) 

3. 8, 7, 6! și Oglinda în trei (exercițiu pentru exersarea atenției, a 

ritmului, a lucrului în echipă) 

4. Animalele (joc pentru exersarea memoriei și a imaginației, precum și 

pentru exersarea capacității de a dialoga/comunica pe o temă dată) 

5. Să vorbim clar! (exercițiu de dicție pentru exersarea aparatului 

verbo-vocal și pentru emiterea corectă a sunetelor) 

6. Unde sunt? (exerciții de improvizație, prin dezvoltarea capacității de 

a comunica cu ceilalți) 

7. Ce-ar fi dacă-ar fi...? (jocuri de dezvoltare a imaginației, a gândirii 

creatoare, a capacității de a improviza) 

8. Memorie pe cerc (exercițiu de memorizare activă, prin stimularea 

imaginației și a gândirii creatoare) 

9. Dialog pe alfabet! (joc pentru dezvoltarea capacității de a improviza, 

pentru dezvoltarea atenției, a gândirii creatoare, a spontaneității) 

10. Locul meu frumos (exercițiu de dezvoltare a creativității, a 

imaginației, a capacității de a vorbi în pubic, a capacității de a dezvolta 

un produs spectacular original) 
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Clasa a III-a 

 

1. Grupare, regrupare - Ha! He! Hi! Ho! Hu! Hă! Hî!, 8, 7, 6!, 

Animalele vorbărețe!, Oglinda (exerciții și jocuri pentru dezvoltarea 

atenției, a ritmului, pentru exersarea aparatului fizic și verbo-vocal, 

pentru formarea spiritului de echipă) 

2. Să construim! (joc pentru dezvoltarea lucrului în echipă, pentru 

dezvoltarea gândirii creatoare, exersarea atenției și a spiritului de 

observație) 

3. Unde sunt? (exerciții de improvizație– spațiu cu o replică, prin 

dezvoltarea capacității de a comunica în grup) 

4. Ce-ar putea fi? (exercițiu pentru dezvoltarea imaginației și a gândirii 

creatoare, a capacității de a comunica/dialoga pe o temă dată) 

5. Replică-Replică! (joc pentru exersarea abilității de a 

comunica/dialoga pe o temă dată) 

6. Să vorbim clar! (exercițiu de dicție pentru exersarea memoriei și 

emiterea corectă a sunetelor) 

7. Tabloul (joc pentru dezvoltarea lucrului în echipă, pentru dezvoltarea 

gândirii creatoare, exersarea atenției și a spiritului de observație) 

8.  Să vorbim clar! (exercițiu de dicție pentru exersarea memoriei și 

emiterea corectă a sunetelor). 

9. Discurs, Joc de rol (exercițiu de vorbire în public pe o temă 

dată/aleasă și exercițiu de dialog în public, exersarea procesualității); 

10. Locul meu frumos (exercițiu spectacular de manifestare în public a 

personalității creatoare, exercițiu de dezvoltare a creativității, a limbajului 

și a vocabularului). 

 

Clasa a IV-a 

 

1. Prezentare, grupare, regrupare! (exerciții și jocuri pentru 

dezvoltarea atenției, a ritmului, pentru exersarea aparatului fizic și verbo-

vocal, pentru formarea spiritului de echipă) 

2. Să vorbim clar pe leapșa! (exercițiu de dicție pentru exersarea 

memoriei și emiterea corectă a sunetelor, dezvoltarea competitivității, 

dar și a respectului pentru munca proprie și pentru munca celorlalți) 

3. Replică-Replică! (joc pentru exersarea abilității de a 

comunica/dialoga pe o temă dată) 
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4. La grădina zoologică! (exerciții de improvizație, pentru dezvoltarea 

observației, a lucrului în echipă) 

5. Să construim! (joc pentru dezvoltarea lucrului în echipă, pentru 

dezvoltarea gândirii creatoare, exersarea atenției și a spiritului de 

observație) 

6. Să respirăm corect și să vorbim expresiv! (exercițiu de respirație, 

exercițiu de dicție; exercițiu pentru exersarea memoriei și pentru 

emiterea corectă a sunetelor în mască) 

7. Scene în doi (exercițiu de memorare, exersarea procesualității) 

8. Discurs (exercițiu de vorbire în public pe un topic dat, scris) 

9. Locul meu frumos (studierea monologului, exercițiu de vorbire în 

public pe un text creat/dat) 

10. Piesă într-un act (dezvoltarea procesualității).  
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ADDENDA 

EDUCAŢIA TEATRALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PRIMAR – FUNDAMENTE PSIHOPEDAGOGICE 

 

conf. univ. dr. Camelia Popa,  

cercetător Bogdan Ionescu 

 
Avantajele psihopedagogice ale introducerii Educaţiei teatrale 

în ciclul primar pot fi astfel rezumate:  

- îmbogățirea curriculum-ului, în scopurile stimulării gândirii 

divergente, creative, a elevilor şi dobândirii unor abilităţi-cheie 

(comunicare, expresivitate, relaţii interpersonale armonioase); 

- asigurarea calităţii educaţiei, prin formarea domeniilor de 

competenţe-cheie, îndeosebi a competenţelor de comunicare şi a celor 

culturale, indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii 

specifică secolului XXI; 

- construirea unui demers didactic modern, prin proiectare 

structurată şi prin organizarea unor activităţi centrate pe nevoile şi 

interesele elevilor, care să faciliteze dobândirea unor competenţe 

sociale; 

- utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe 

obiective, care accentuează caracterul practic-aplicativ al procesului 

educativ.  

 

Scopurile studierii Educaţiei teatrale sunt:  

- facilitarea dobândirii de instrumente creative, prin dezvoltarea 

capacităţilor meta-reprezentative, ca urmare a utilizării limbajului teatral 

multidisciplinar (implicând corpul, mişcarea, sunetul, ritmul, gestul, 

cuvântul şi imaginea);  

- experimentarea unor noi posibilităţi de comunicare şi inter-

relaţionare;  

- însuşirea unor instrumente şi a unor metode de exprimare 

verbală şi non-verbală, utilizarea diferitelor moduri de exprimare pentru 

diverse situaţii, dezvoltarea capacităţii de receptare şi de interpretare a 

mesajelor;  
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- învăţarea unor metode de auto-concentrare, relaxare şi 

autoorganizare;  

- dezvoltarea abilităţilor motorii şi sociale eficiente;  

- canalizarea constructivă a conduitelor motorii inadecvate, 

agresive şi/sau violente, ţintind prevenţia fenomenului violenţei şcolare; 

- promovarea bunăstării individuale şi de grup, precum şi a 

incluziunii sociale;  

- prevenirea inadaptării şcolare şi a eşecului şcolar, prin 

stimularea concentrării atenţiei, a motivaţiei individuale şi a interesului 

elevilor;  

- prevenirea lipsei de interes şi a atitudinilor de ostilitate faţă de 

cunoaştere.  

Aceste scopuri se constituie, de altfel, în dominantele curriculare ale 

noii discipline. Prin dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii şi a gândirii, 

Educaţia teatrală le conferă elevilor din învăţământul primar o anumită 

flexibilitate mentală, profitabilă tuturor tipurilor de învăţare şi transferabilă 

tuturor celorlalte domenii ale cunoaşterii.  

Educaţia teatrală poate fi asimilată astfel unei activităţi practice 

(„learning by doing”), centrată pe dezvoltarea unor abilităţi specifice ale 

copiilor.  

Finalitatea studiului de Educaţie teatrală în ciclul primar este 

aceea de a forma un copil cu abilităţi sociale de bază şi cu o cultură 

comunicaţională, capabil să înţeleagă lumea, să se exprime şi să 

interacţioneze armonios cu semenii.  

În mod concret, dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor 

menţionate se realizează prin familiarizarea şcolarilor mici cu situaţii 

diverse de viaţă (care implică comunicare orală, scrisă, expresivitate şi 

adoptarea atitudinilor dezirabile social), ca şi prin utilizarea limbajului 

teatral pentru a comunica.  

În sensul celor arătate anterior, structura unui curriculum modern 

de Educaţie teatrală pentru învăţământul primar ar avea următoarele 

componente: 

- obiective cadru, urmărite pe întreg parcursul învăţământului 

primar, cu un grad înalt de generalitate şi complexitate. Acestea vizează 

atât formarea unor competenţe-cheie, generale şi specifice, cât şi 

transmiterea anumitor valori (estetice, prosociale) şi a receptivităţii faţă 

de cunoaştere, în general; 
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- obiective de referinţă, asociate fiecărui obiectiv-cadru, constând 

în rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu al ciclului 

primar; 

- conţinuturile învăţării, pe ani de studiu, ca mijloace prin care se 

urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă 

propuse; 

- exemple de activităţi care propun modalităţi de organizare şi de 

realizare a demersului didactic cu elevii, ca urmare a aplicării unor 

strategii didactice şi a unor metode inovative de predare, asociate 

conţinuturilor de învăţare. 

 

Toate obiectivele, conţinuturile şi activităţile recomandate sunt 

cruciale în dezvoltarea psihofizică a elevilor din ciclul primar, asigurând 

una dintre coordonatele transversale ale curriculumului.  

Competenţele formate şi consolidate stadial, pe parcursul celor 4 

ani de studiu, sunt transferabile în toate domeniile şi disciplinele din 

planul de învăţământ, fiind asigurat astfel caracterul multidimensional al 

disciplinei Educaţie teatrală pentru ciclul primar.  

 

OBIECTIVELE CADRU ALE STUDIULUI EDUCAŢIEI TEATRALE 

 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 

2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 

gândirii. 

3. Dobândirea competenţelor prosociale. 

 

CORELATE PSIHOPEDAGOGICE  

 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive 

 

Perioada învăţământului primar corespunde stadiului psihologic 

al şcolarului mic. Şcolarul mic (7-11 ani) se află la vârsta intereselor 

tehno-cognitive, socioconcrete şi intelectual-concrete (Henri Wallon, 

apud. Creţu, 2009). Şcoala contribuie la dezvoltarea tuturor acestor 

interese. În cadrul învăţării sistematizate, copilul este obligat să 

gândească, să memoreze, să rezoneze afectiv la contexte noi.  
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Din punct de vedere al comportamentului, şcolarul mic se 

remarcă prin egocentrism. El cere atenţie din partea învăţătorului, în 

condiţiile în care se confruntă în premieră cu cerinţe noi (integrarea într-

un grup social organizat, clasa şcolară); învăţătorul trebuie să-şi 

focalizeze atenţia în mod egal asupra tuturor copiilor şi să cunoască 

particularităţile fiecăruia dintre ei. 

Condiţiile educative din mediul familial şi din mediul şcolar au un 

rol important în dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive ale elevilor. 

Familia îşi exercită influenţa atât prin direcţionarea activităţii copilului, cât 

şi prin atmosfera educativă calmă, tolerantă, care îi lasă celui mic 

posibilitatea de a avea iniţiative.  

În general, atunci când familia încurajează independenţa 

intelectuală şi dezbaterea de idei, oferind un suport socio-emoţional 

adecvat pentru dezvoltarea copilului, şansele de formare a anumitor 

predispoziţii creative sunt mai mari. S-a observat că în familiile în care 

bunicii se ocupă de educaţia nepoţilor, evoluţia acestora din urmă tinde 

să fie mai conformistă şi necreativă. De asemenea, numărul mare de 

copii din familie este susceptibil să determine apariţia comportamentelor 

conformiste la părinţi şi raportarea la modele clasice de educaţie, ceea 

ce inhibă creativitatea.  

În şcoală, educarea creativităţii trebuie să fie precoce şi intensă. 

Este vorba, în primul rând, de stimularea de la vârste fragede a 

iniţiativei, a independenţei intelectuale şi de acţiune a copilului 

(Munteanu, 1994). Totodată, şcoala trebuie să stimuleze comunicarea 

copilului, dorinţa acestuia de a pune întrebări, obiceiul lui de a citi şi, nu 

în ultimul rând, abilităţile expresive ale acestuia. Copilului trebuie să-i fie 

încurajate, pe de altă parte, capacitatea de a-şi asuma riscuri şi 

modalităţile de exprimare a propriei individualităţi.  

Şcoala poate avea un rol stimulativ în dezvoltarea creativităţii. 

Acest rol poate creşte, în condiţiile în care se schimbă unele condiţii ce 

vizează sistemul psiho-pedagogic. Introducerea Educaţiei teatrale în 

învăţământul primar ar contribui decisiv la acest deziderat, mai ales că 

mica şcolaritate este o perioadă propice dezvoltării creativităţii. Torrance 

(apud. Munteanu, 1994) arată că până la vârsta de 9 ani se 

înregistrează o creştere a creativităţii, între 9 şi 12 ani există o stagnare, 

din nou între 12 şi 17 ani există o creştere marcată pentru ca, după 

această vârstă, curba să descrească.  
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2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi 

a gândirii 

 

Principalele procese psihice cognitive ale şcolarului mic 

evoluează corespunzător dezvoltării şi specializării creierului său. Astfel, 

percepţiile lui se rafinează, şcoala contribuind la acumularea a 

numeroase cunoştinţe concrete, la creşterea simţului de observaţie, la 

decelarea proprietăţilor importante ale obiectelor şi fenomenelor, la 

selectarea celor mai importante caracteristici ale mediului înconjurător.  

Tot în sfera proceselor cognitive, gândirea şcolarului mic 

cunoaşte un avânt important. Deşi ea se axează încă pe concret, pe 

detectarea însuşirilor superficiale ale obiectelor şi fenomenelor, copilul 

începe să îşi pună ordine în idei şi raţionamente. Prin diverse exerciţii 

desfăşurate în clasă, gândirea sa evoluează, devine mai coerentă, mai 

puţin pripită şi mai puţin superficială, comparativ cu perioada 

preşcolarităţii.  

Imaginarea unor noi obiecte, simboluri şi idei implică două 

procese fundamentale ale gândirii: analiza şi sinteza. Prin analiză se 

realizează o descompunere a unor reprezentări, care, mai apoi, prin 

sinteză, sunt reorganizate în alte structuri, distincte de cele percepute 

sau gândite anterior. Sinteza se produce prin: aglutinare (părţile 

descompuse ale diverselor obiecte sunt recombinate între ele, dând 

naştere unor obiecte noi, insolite, eterogene), modificarea dimensiunilor 

obiectelor (aşa au fost creaţi piticii sau monştrii din poveşti), multiplicarea 

obiectelor (de pildă balaurii cu şapte capete), analogie (structura 

atomului a fost asimilată celei a sistemului solar), accentuarea imaginii 

obiectelor (caricaturi, portrete etc.), supraaprecierea şi subaprecierea 

obiectelor (sublinierea sau minimizarea unor părţi ale acestora), tipizare 

şi schematizare (crearea unor imagini noi pentru o clasă de obiecte).   

Memoria şcolarului mic parcurge, la rândul ei, o fază de 

dezvoltare accelerată. În această etapă este esenţială trecerea de la 

memorarea mecanică la memorarea logică.  

Şcolarul mic este curios, ceea ce reprezintă un avantaj educativ 

important pentru acest interval de vârstă, însă percepţiile lui sunt, după 

cum am arătat, inconsistente, superficiale şi fluctuante. Din aceste 

considerente, profesorul trebuie să-l ajute să-şi concentreze atenţia, să 

fie atent la instrucţiuni, la sarcini de învăţare şi la teme, să-şi intensifice 
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efortul voluntar şi să-şi sporească acuitatea perceptivă, în vederea 

dezvoltării gândirii.  

În această etapă este mai mult decât binevenită folosirea 

materialului didactic-intuitiv în cadrul procesului de predare (soft-uri 

educaţionale, mulaje, filme de prezentare, hărţi, atlase), care ajută la 

optimizarea percepţiei şi a reprezentărilor copilului.  

În ceea ce priveşte dezvoltarea gândirii şcolarului mic, profesorul 

va pune accentul pe predarea unor lecţii sistematizate şi pe încurajarea 

acestuia să expună, cu cuvintele proprii, ceea ce a înţeles din lecţie, să 

facă diverse analogii cu lumea reală, să avanseze raţionamente. 

Şcolarul mic memorează mecanic lecţia, însă profesorul trebuie să-l 

ghideze către memorarea logică, prin repetarea conţinuturilor de 

învăţare cu cuvintele proprii. De asemenea, recomandabilă este 

stimularea intereselor pentru lectură ale copiilor, cu verificarea înţelegerii 

celor citite, cu redarea conţinutului poveştilor. 

În perioada micii şcolarităţi apare şi necesitatea identificării 

copiilor supradotaţi, înalt creativi. Copilul supradotat este de obicei bun 

la învăţătură. El posedă de timpuriu capacitatea de a avansa concepte şi 

de a opera cu acestea, precum şi pe cea de a face generalizări. 

Totodată, supradotatul înţelege mai repede regulile jocurilor, stabileşte 

cu uşurinţă relaţii între fenomene şi trage concluzii pertinente. În general, 

el progresează mai rapid la învăţătură decât elevul obişnuit.  

Pe lângă capacitatea de a forma concepte şi de a gândi creator, 

supradotatul se remarcă prin gama sa largă de interese, prin imaginaţia 

activă, prin perspicacitatea ieşită din comun, ca şi prin originalitatea sa, 

prin puterea de generalizare sau capacitatea de a gândi productiv (atât 

deductiv cât şi inductiv). Remarcabile sunt, de asemenea, puterea de a 

improviza, sensibilitatea la situaţiile-problemă, fluenţa ideilor, memorarea 

rapidă, evocarea adecvată a informaţiilor şi atenţia distributivă. Multe 

dintre aceste caracteristici sunt inventariate de Terman şi colab. (apud. 

Stratilescu, 1993).  

Totodată, supradotatul are un vocabular matur comparat cu  cel 

al grupului de vârstă din care face parte, o imaginaţie activă,  interes 

crescut pentru o mare varietate de teme şi activităţi, sensibilitate faţă de 

alte persoane, entuziasm marcant în discutarea a variate subiecte, multă 

toleranţă, idei originale (şi neapărat insolite), creativitate nerestrictivă, 

uşurinţă în manevrarea cuvintelor şi preferinţă pentru practicarea unor 
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jocuri de cuvinte amuzante. Supradotaţii pot dezvolta şi combinaţii 

neobişnuite de talente; printre ei întâlnim indivizi studioşi cu realizări 

înalte, lideri, intelectuali creativi şi rebeli.  

 

3. Dobândirea competenţelor prosociale 

 

Şcolarul mic începe să manifeste sentimente superioare, de 

preţuire a unor valori umane fundamentale precum adevărul, binele, 

dreptatea; de apreciere a realizărilor covârstnicilor şi a altor 

persoane/personaje.  

În această etapă de dezvoltare, copilul este echilibrat afectiv, 

fiind mulţumit de sine şi de relaţiile cu ceilalţi copii.  

Prieteniile şcolarului mic vizează mai puţin comuniunea de 

interese şi mai mult vecinătăţile sau practicarea aceloraşi jocuri. Între 

fete şi băieţi apar rivalităţi, ostilităţi. De asemenea, între reprezentanţii 

aceluiaşi gen pot lua naştere conflicte, violenţe, injurii, bătăi, din cauza 

nerespectării unor reguli stabilite pe criterii mutuale, mai ales în cadrul 

jocurilor în grupuri mici.  

Jocurile practicate cu şcolarii mici trebuie să ţină cont de faptul 

că sistemul osos al acestora este fragil şi că sunt contraindicate 

solicitările excesive asupra coloanei vertebrale.  

Decalajul de dezvoltare dintre fete şi băieţi, în perioada micii 

şcolarităţi, generează tensiuni, rivalităţi în clasă. Rămânând mai mici 

decât colegele lor, băieţii pot dezvolta sentimente de frustrare şi atitudini 

agresive, care trebuie descurajate de profesor.  

Creşterea excesivă în greutate a şcolarilor mici este o problemă 

deloc de neglijat în era fast-food, motiv pentru care şcoala trebuie să 

corecteze atât unele deprinderi greşite de alimentaţie a copiilor 

(îndeosebi prin consilierea părinţilor), cât şi viaţa statică a unora dintre 

elevi (încurajarea jocurilor de echipă care implică mişcări variate, 

desfăşurarea normală a orelor de educaţie fizică, stimularea mobilităţii 

prin joc etc.).  

Regimul de odihnă al şcolarilor mici reclamă, de asemenea, o 

atenţie deosebită din partea profesorilor şi a părinţilor, deoarece de 

acesta depinde randamentul intelectual al elevilor. Copilul trebuie să se 

odihnească 8-9 ore pe noapte, temele pentru acasă nu trebuie să-i 

ocupe mai mult de 2 ore. Recomandabil ar fi ca el să nu aibă în cameră 
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calculator sau televizor, pentru a se juca sau a viziona programe TV 

până la ore târzii din noapte.  

Şcolarul mic este marcat de coordonatele „hărnicie vs. 

inferioritate”, care îşi pun amprenta asupra comportamentului său 

(Cosmovici şi colab., 1998). Dată fiind această particularitate, este 

important să oferim copiilor activităţi constructive şi să limităm 

comparaţiile între cei buni şi cei mai puţin buni. 

Profesorul trebuie să contribuie, de asemenea, la stimularea 

inteligenţei emoţionale a elevilor, foarte utilă în relaţiile cu ceilalţi. Astfel, 

acei copii care sunt trataţi cu afecţiune şi înţelegere de către părinţi şi 

profesori, devin la rândul lor mult mai afectuoşi, îşi exprimă uşor 

sentimentele, sunt mult mai stăpâni pe emoţiile lor şi sunt mai abili în 

relaţiile sociale. Profesorul va pleda, aşadar, pentru conştientizarea 

emoţiilor de către elevi, deoarece aceştia trebuie să fie capabili să-şi 

recunoască şi să-şi denumească stările şi sentimentele şi să poată 

identifica cauza lor. Controlul asupra emoţiilor presupune, mai departe, 

creşterea toleranţei la frustrare, exprimarea furiei fără a recurge la 

agresiune externă sau la auto-agresiune (de pildă abuzul de dulciuri) şi 

sporirea încrederii în sine (motivarea personală).  

De asemenea, profesorul poate acţiona în vederea dezvoltării 

capacităţilor empatice ale elevilor. Empatia se realizează prin ascultarea 

atentă a celor din jurul nostru, prin creşterea sensibilităţii la sentimentele, 

trăirile lor şi prin transmiterea acestui sentiment celor vizaţi. Dezvoltarea 

empatiei încă de la cele mai fragede vârste optimizează capacitatea de 

interacţiune socială, cu toate componentele ei: o bună abilitate de 

comunicare, de negociere a conflictelor şi de soluţionare a problemelor; 

deschidere spre înţelegerea relaţiilor interumane; cooperare si 

serviabilitate. 

În cazul copiilor supradotaţi există dezavantajul slabei lor 

integrări în grupul de covârstnici, ei fiind mai puţin populari. În această 

situaţie, profesorul de Educaţie teatrală poate juca rolul unui mediator, 

care facilitează contactele dintre elevi.  

În acelaşi timp, profesorul trebuie să ţină cont de faptul că 

supradotaţii au o serie de trăsături accentuate faţă de elevii obişnuiţi şi 

să nu-i sancţioneze pentru acestea. De pildă, individualitatea conturată a 

supradotaţilor poate antrena intrarea în conflict cu stereotipurile societăţii 

faţă de vârstă, sex şi cu nevoia de auto-exprimare. Nerăbdarea este o 
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altă caracteristică a supradotaţilor; aceşti copii sunt înclinaţi către luarea 

impulsivă a deciziilor deoarece nu tolerează ambiguitatea.  

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE PENTRU CLASELE I-IV 

 
CLASA I 

 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei I, elevul 

va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei I se recomandă 

următoarele activităţi: 

1.1. exprime, prin mişcare, 

postură, mimică şi gestică, 

diverse emoţii 

- activităţi de stimulare a capacităţilor 

motorii şi relaţionale; 

- însuşirea corectă a proporţiilor corpului 

uman; 

- activităţi de relaxare, încălzire, activare 

senzorială, coordonare; sensibilizare a 

corpului, gestică şi mimică;  

- jocuri privind explorarea mediului şi 

jocuri de mişcare, cu rol în achiziţionarea 

conceptelor legate de spaţialitate şi 

orientare (înăuntru, în afară, sus, jos, la 

stânga, la dreapta) şi în coordonarea 

dinamică generală;  

- activităţi de dezvoltare a selectivităţii 

percepţiei, a reprezentărilor complexe şi a 

concentrării atenţiei.  

1.2. utilizeze şi descrie 

obiectele şi ansamblurile de 

obiecte 

- activităţi de analiză a proprietăţilor 

obiectelor şi de transformare creativă a 

acestora;  

- activităţi de prezentare a imaginilor, de 

dialog pe baza imaginilor prezentate;  

- activităţi de prelucrare a imaginilor, de 

construcţie de obiecte (se vor utiliza 

diverse materiale pentru a face colaje, 
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printuri, compoziții și construcții). 

1.3. dobândească variate 

instrumente şi metode de 

exprimare verbală şi non-

verbală   

- activităţi de prezentare a imaginilor, de 

dialog pe baza imaginilor prezentate. 

 

1.4. utilizeze limbajul 

expresiv în 

descrierea/proiectarea unor 

situaţii 

- activităţi de imaginaţie dirijată pe teme 

date; 

- activităţi de dezvoltare a sincronizării cu 

grupul și cu mediul înconjurător prin 

momente de ansamblu. 

 

2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 

gândirii. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei I, 

elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei I se recomandă 

următoarele activităţi: 

2.1. să se exprime fluent 

şi corect în comunicarea 

orală 

 

- exerciții de respirație, exerciţii de 

concentrare, tehnici de relaxare; 

- activităţi de descriere a obiectelor şi a 

particularităţilor acestora, a acţiunilor şi 

succesiunilor de acţiuni desfăşurate de o 

persoană sau de mai multe persoane; 

- activităţi de auto-prezentare; 

- activităţi de transpunere în vorbire a 

produselor imaginaţiei creatoare (desene, 

colaje, printuri ş.a.). 

2.2. povestească situaţii 

şi întâmplări 

- activităţi de stimulare a imaginaţiei 

creatoare, corelate cu povestirea unor 

întâmplări reale sau imaginare.  

 

3. Dobândirea competenţelor prosociale. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei I, elevul 

va dobândi: 

Pe parcursul clasei I se recomandă 

următoarele activităţi: 

3.1. competenţe - activităţi interactive de exersare a lucrului 
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prosociale (altruism, 

relaţii de cooperare 

armonioasă cu colegii şi 

cu profesorii, promovarea 

bunăstării) 

în echipă, a cooperării şi/sau a competiţiei; 

- exprimarea intenţiilor, stimularea dialogului 

între copii. 

3.2. strategii constructive 

de soluţionare a 

conflictelor  

- activităţi de învăţare a unor metode de 

relaxare şi de  auto-concentrare; 

- activităţi de învăţare a formulării unor 

solicitări; activităţi de cerere şi oferire de 

informaţii (jocuri de rol); 

- activităţi de susţinere a unor conversaţii cu 

persoane din diverse medii. 

 

CONŢINUTURI 

 

1. Creativitate şi expresivitate:  

1.1. Creativitate 

Obiectele şi utilitatea lor. Utilizări ale obiectelor. Acţiuni de 

transformare a obiectelor.  

1.2. Expresivitate 

Acceptarea propriei individualităţi.  

Construirea relaţiilor armonioase cu colegii şi cu adulţii.   

 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii 

Auto-prezentarea şi prezentarea celorlalţi. 

Descrierea obiectelor şi a particularităţilor acestora.  

Descrierea unor acţiuni simple şi a unor succesiuni de acţiuni.  

Povestirea unor întâmplări reale sau imaginare.  

 

3. Competenţe prosociale 

Susţinerea unor discuţii cu persoane din diverse medii (jocuri de 

rol). 

Formularea politicoasă a unor solicitări.  
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CLASA a II-a 

 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a II-a, 

elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a II-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

1.1. să-şi autoexploreze 

potenţialul expresiv 

corporal şi emoţional  

- activităţi de redare a unor mişcări 

spontane (în manieră non-structurată) şi a 

unor secvenţe simple de mişcări;  

- memorarea mişcărilor; 

- activităţi de exprimare a emoţiilor, 

asigurând concordanţa dintre mimică, 

gestică, limbajul verbal, mişcare, muzică, 

vestimentaţie şi decor. 

1.2. să interpreteze 

personajele din poveşti, 

adecvat nivelului lui de 

vârstă şi de înţelegere   

- elaborarea poveştilor individual şi în 

echipe, exerciţii de improvizaţie pe teme 

date şi la alegere; 

- activităţi de descriere a acţiunilor 

personajelor, de portretizare a acestora, 

proiectarea unor acţiuni de comunicare cu 

personajele respective, schimbarea 

imaginativă a cursului unor poveşti.  

1.3. să deţină instrumente 

şi metode de exprimare 

verbală şi non-verbală  

- povestirea unor întâmplări şi a 

conţinuturilor imaginate;  

- stimularea comunicării de grup, prin 

participarea tuturor elevilor la povestire; 

- transpunerea în diverse personaje de 

poveste.  

1.4. să utilizeze limbajul 

expresiv în reproducerea 

unor situaţii date  

- activităţi de exersare a jocului scenic 

individual şi de grup;  

- exerciţii de orientare; 

- activităţi de implicare fizică în joc, care 

contribuie la dezvoltarea armonioasă a 

corpului; 

- activităţi de memorare a numelor celorlalţi 

copii şi a mişcărilor.  
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2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 

gândirii. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a II-a, 

elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a II-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

2.1. comunice fluent şi 

corect, să se integreze în 

comunicarea de grup  

 

- activităţi de vorbire cursivă, de exprimare 

corectă în comunicarea orală; 

- activităţi de exprimare, prin comunicare, a 

conţinuturilor unor experienţe raţionale şi 

emoţionale diverse – jocuri, evenimente de 

zi cu zi, aventuri, întâmplări, poveşti de 

familie, sărbători, poveşti cu animale ş.a.  

2.2. construiască mesaje 

orale şi scrise, să 

desprindă semnificaţiile 

diferitelor mesaje  

- activităţi interactive de producere şi de 

receptare a mesajelor orale şi scrise, care 

să dea posibilitatea tuturor elevilor de a 

participa la comunicare; 

- activităţi de stimulare a schimbului de 

informaţii între elevi, de producere a unor 

poveşti în echipă. 

 

2.3. realizeze 

portretizarea unor 

persoane, să interpreteze 

situaţii şi întâmplări 

- activităţi de portretizare a unor persoane, 

cu descrierea rolurilor sociale ale acestora;  

- activităţi de descriere a mediului 

înconjurător; 

- activităţi de stimulare a imaginaţiei 

creatoare, corelată cu analiza semnificaţiilor 

unor întâmplări. 

 

3. Dobândirea competenţelor prosociale. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a II-a, 

elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a II-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

3.1. să-şi exprime şi să-şi 

accepte propria 

individualitate în cadrul 

- activităţi de autoprezentare, de stabilire a 

punctelor comune şi a diferenţelor faţă de 

ceilalţi, activităţi de exprimare deschisă a 
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grupului preferinţelor; 

- exerciţii care au ca scop dezinhibarea 

exprimării de sine. 

3.2. să promoveze în 

comportament valori 

prosociale şi să asimileze 

valori estetice 

- activităţi de lucru în echipă pe teme date, 

activităţi de stimulare a competiţiei între 

echipe, cu schimbarea periodică a 

membrilor echipelor; 

- acţiuni de sensibilizare estetică – 

vizionarea unor colecții de fotografii și 

postere, cărți de benzi desenate, filme, 

programe de televiziune etc.  

 

CONŢINUTURI 

 

1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 

Acţiuni creative. Povestirea orală şi scrisă a unor întâmplări reale 

sau imaginare.  

Activarea creativităţii individuale şi de grup prin intermediul 

fantasticului, imaginarului, sunetului şi vizualului.  

1.2. Expresivitate 

Dezvoltarea fizică generală prin intermediul artei teatrale. Corp, 

gest, mişcare, sunet.  

Unităţile de bază ale mişcării. Secvenţele de mişcare. Formarea 

deprinderilor de mişcare, memorarea mişcărilor.  

 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii  

Portretizarea unor persoane, descrierea rolurilor acestora.  

Construirea mesajelor orale pe o temă dată. 

Iniţierea dialogului, formularea de întrebări.  

 

3. Competenţe prosociale 

Exprimarea individualităţii, dezinhibarea comportamentală/ 

acţională. Dezvoltarea atitudinilor pozitive în cadrul grupului de elevi.  

Descoperirea diversităţii. Înţelegerea şi acceptarea diferenţelor 

dintre elevi.  
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Iniţierea schimburilor verbale şi a sarcinilor fizice non-

conflictuale. 

 

 

CLASA a III-a 

 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a III-a, 

elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a III-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

1.1. să-şi exploreze 

potenţialul expresiv 

corporal şi emoţional şi 

să detecteze expresiile 

şi emoţiile transmise de 

ceilalţi 

- activităţi de relaxare ghidată, de „ascultare” 

a semnalelor corporale, de redare a unor 

secvenţe mai complexe de mişcări, într-o 

manieră structurată; 

- exerciţii de memorare a sunetelor şi a 

mişcărilor; 

- activităţi de focalizare a atenţiei asupra 

semnalelor şi emoţiilor transmise de ceilalţi;  

- activităţi de exprimare a emoţiilor, prin 

mimică, gestică, limbaj verbal, mişcare şi 

muzică; 

- activităţi de evocare şi reproducere a unor 

emoţii pornind de la situaţii trăite, imaginate 

sau cunoscute din poveşti.   

1.2. să descrie şi să 

proiecteze rolurile unor 

personaje   

- activităţi de descriere a acţiunilor 

personajelor, de portretizare a acestora, de 

evidenţiere a stărilor emoţionale ale 

personajelor;  

- activităţi de proiectare a unor acţiuni de 

comunicare cu personajele respective, 

schimbarea imaginativă a cursului unor 

poveşti; 

- activităţi de inventare a unor personaje 

complexe (portretizare fizică, psihologică, 

atitudinală).  

1.3. să deţină - activităţi de cunoaştere/identificare a 
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instrumente performante 

de exprimare verbală şi 

non-verbală  

obiectelor; 

- activităţi complexe de imagerie dirijată 

(„visare cu ochii deschişi” pornind de la 

secvenţe muzicale şi literare şi povestire a 

conţinutului imaginat); 

- activităţi de completare a conţinuturilor 

imaginate de către ceilalţi; 

- activităţi de elaborare în comun a unei suite 

de acţiuni atribuite unui personaj cunoscut. 

1.4. utilizeze limbajul 

expresiv în jocul teatral  

- activităţi de joc scenic individual şi de grup, 

cu mai multe personaje;  

- activităţi de evidenţiere a aspectelor 

expresiv-emoţionale din conduita proprie şi 

din conduita celorlalţi membri ai grupului.   

 

 

2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 

gândirii. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a III-a, 

elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a III-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

2.1. să utilizeze corect 

limbajul, în corelaţie cu 

dezvoltarea operaţiilor 

gândirii 

- activităţi vizând desprinderea semnificaţiei 

globale a unui mesaj, delimitarea 

informaţiilor esenţiale de cele neimportante.   

2.2. să-şi exprime 

punctele de vedere în 

legătură cu diverse 

situaţii  

- activităţi de acceptare sau de respingere 

argumentată a unor comportamente, pornind 

de la analiza unor personaje cunoscute. 

 

3. Dobândirea competenţelor prosociale. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a III-a, 

elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a III-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

3.1. poarte un dialog - activităţi de încurajare a comunicării pe 
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civilizat cu colegii săi diferite teme de interes pentru grupul şcolar. 

3.2. participe la diferite 

situaţii de comunicare  

- activităţi care urmăresc: dezvoltarea 

diferitelor abilități motorii și sociale, 

reducerea agresivităţii şi a violenţei; 

- jocuri de rol care permit stimularea 

dialogului; 

- interpretarea non-conflictuală a unor situaţii 

critice care au avut loc în clasă sau în 

şcoală, cu accent pe soluţionarea dezirabilă 

a acestora.   

 

 

CONŢINUTURI 

 

1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 

Activităţi de exprimare a emoţiilor şi de proiectare a rolurilor unor 

personaje. Jocul de rol, îmbogăţirea rolului.  

1.2. Expresivitate 

Corp, spaţiu, exprimare. Ritm şi mişcare. Evocarea şi 

reproducerea diverselor stări şi sentimente.  

 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii 

Desprinderea semnificaţiei unui mesaj, delimitarea informaţiilor 

esenţiale de cele neimportante. Exprimarea punctelor de vedere în 

legătură cu anumite situaţii, acceptarea sau respingerea justificată a 

unor puncte de vedere. 

 

3. Competenţe prosociale 

Jocul de rol pentru stimularea dialogului între elevi.  

Reinterpretarea non-conflictuală a unor situaţii conflictuale.  

 

CLASA a IV-a 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IV-a, Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 
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elevul va fi capabil să: următoarele activităţi: 

1.1. se concentreze 

asupra senzaţiilor 

corporale şi asupra 

emoţiilor, proprii sau ale 

altora  

- exerciţii de rulare a coloanei vertebrale, de 

mobilitate a articulaţiilor, exerciţii de 

încălzire a musculaturii feţei, exerciţii de 

dicţie; 

- activităţi de relaxare ghidată, de redare a 

unor secvenţe mai complexe de mişcări, 

congruente cu situaţiile interpretate. 

1.2. portretizeze detaliat 

personajele unui text 

literar/poveste  

- activităţi de descriere a acţiunilor 

personajelor, de caracterizare detaliată a 

acestora, de focalizare asupra trăsăturilor 

centrale şi asupra intrigii, schimbarea 

imaginativă a cursului unor poveşti, 

restructurarea lor creativă; 

- activităţi de valorificare a improvizaţiei, ca 

metodă de creaţie.  

1.3. deţină instrumente 

de exprimare verbală şi 

non-verbală  

- activităţi de imaginaţie dirijată („visare cu 

ochii deschişi” pornind de la secvenţe 

muzicale şi literare şi povestire a 

conţinutului imaginat).  

1.4. utilizeze limbajul 

expresiv în jocul teatral  

- activităţi de joc scenic individual şi de grup, 

cu mai multe personaje;  

- activităţi de evidenţiere a aspectelor 

expresiv-emoţionale din conduita proprie şi 

din conduita celorlalţi. 

 

2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului şi a 

gândirii. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IV-a, 

elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

2.1. manifeste interes faţă 

de activitatea de 

comunicare, prin 

participarea la discuţii pe 

teme diverse 

- discuţii pe teme date şi pe teme propuse 

de către elevi, având ca scop stimularea 

interactivităţii grupului;  

- activităţi de sintetizare a concluziilor unei 

discuţii. 
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2.2. utilizeze 

competenţele 

comunicative dobândite 

în ciclul primar 

- vizionarea unor spectacole de teatru, a 

unor reprezentaţii de balet, tururi virtuale ale 

unor expoziţii etc., împărtăşirea comună a 

impresiilor; 

- activităţi de transmitere a emoţiilor prin 

limbaj, mimică, gestică, prin implicarea 

afectivă şi relaţională în diverse situaţii de 

comunicare.  

 

 

3. Dobândirea competenţelor prosociale. 

 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IV-a, 

elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

3.1. cunoască o serie de 

valori sociale precum 

altruismul, întrajutorarea, 

protecţia mediului etc.  

- activităţi de consolidare a valorilor 

dezirabile social, constând în proiectarea de 

filme, oferirea de exemple pozitive, 

prezentarea unor modele din viaţa reală sau 

din textele literare; 

- activităţi de întărire a apartenenţei la grup, 

de dezvoltare a sentimentelor de 

întrajutorare. 

3.2. dezvolte empatie faţă 

de colegi şi faţă de 

personajele cu trăsături 

pozitive de caracter 

- activităţi de experimentare a unor emoţii 

comune, înţelegerea nevoilor celorlalţi, 

reprezentarea prin jocul scenic a unor 

personaje pozitive.  

 

CONŢINUTURI 

 

1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 

Portretizarea personajelor. Caracterizarea detaliată a acestora, 

focalizarea asupra trăsăturilor centrale şi asupra intrigii, schimbarea 

imaginativă a cursului unor poveşti, restructurarea lor creativă; 
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1.2. Expresivitate 

Redarea spontană a propriilor experienţe şi a experienţelor 

altora.  

Gestica, mimica. Mişcarea scenică. Interpretarea situaţiilor, 

redarea unor poveşti prin intermediul dansului/mişcării scenice.   

 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii  

Stimularea dialogului, sintetizarea concluziilor unui dialog. 

Recunoaşterea emoţiilor celorlalţi, stimularea empatiei.  

 

3. Competenţe prosociale 

Sincronizarea cu grupul („momentele de ansamblu”) şi 

promovarea în conduită a valorilor pozitive ale grupului.  
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