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NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind elaborarea programelor şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a 
 

Programele şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a, documente reglatoare componente ale 
curriculumului naţional au fost elaborate în conformitate cu: 

- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor 
educaţionale şi de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la 
Barcelona, în 2002, şi a Declaraţiei miniştrilor europeni ai educaţiei şi formării profesionale şi a 
Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în formarea profesională – 
„Declaraţia de la Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2002; 

- obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile, curriculumul şi 
structura învăţământului obligatoriu stabilite în conformitate cu prevederile Legii învăţământului 
nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 268/2003 
pentru modificarea legii învăţământului nr. 84/1995; 

- nevoia de adaptare a curriculumului naţional la schimbările din structura învăţământului 
preuniversitar: apartenenţa claselor a IX-a şi a X-a deopotrivă la învăţământul obligatoriu şi la cel 
liceal; 

- valorificarea experienţei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învăţământul liceal 
pornind de la competenţe ca achiziţii finale al învăţării, prin care se asigură accentuarea 
dimensiunii acţionale în formarea elevilor. 

- rolul şi statutul disciplinelor şcolare, stabilite în planurile cadru de învăţământ aprobate prin 
ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.  

 
Structurarea noilor planuri cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a pe componentele 

trunchi comun şi curriculum diferenţiat determină organizarea, la nivelul programei şcolare, a ofertei 
educaţionale centrale în competenţe şi conţinuturi ale învăţării prezentate distinct, pentru fiecare dintre 
aceste componente. 

În aceste condiţii, noile programe şcolare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea structură:  
- Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relaţiei dintre programele şcolare pentru 

clasele a IX-a şi a X-a şi documentele de politică educaţională şi curriculară pe care acestea se 
fundamentează: 

- Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învăţământ şi statutul specific al 
acesteia în cadrul curriculumului naţional, precum şi contribuţia disciplinei de învăţământ la cele 
opt domenii de competenţe cheie stabilite la nivel european; 

- Competenţe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de 
învăţământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învăţământ, pentru a evidenţia 
achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul învăţământului obligatoriu şi/ sau pentru a 
orienta pregătirea de specialitate a acestora; 

- Valori şi atitudini, finalităţi de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, definite pentru 
învăţământul liceal; 

- Competenţe specifice - conţinuturi, nucleul funcţional al programei şcolare, definit pentru 
fiecare an de studiu; 

- Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat 
competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare.  
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NOTA DE PREZENTARE 

Disciplinele din aria curriculară Arte (Dans clasic, Dans românesc, Dans contemporan, 

Dans de caracter, Repertoriu ansamblu şi Repertoriu individual) constituie căi de formare 

pentru specializarea „Coregrafie”, care are ca obiectiv instruirea diversificată a elevilor. Acestea 

permit elevilor integrarea profesională conform opţiunilor lor sau orientarea judicioasă în studiul 

ulterior. 

Aceste discipline contribuie la dezvoltarea unor competenţe specifice. 

Noul curriculum include pentru prima oară studiul disciplinelor care lărgesc aria 

limbajelor coregrafice şi multiplică mijloacele de expresie: Dans contemporan, Dans de 

caracter, Repertoriu ansamblu şi Repertoriu individual. 

Acest document reprezintă un instrument de lucru care prevede deplasarea accentului de 

pe acumulările mecanice de cunoştinţe pe asimilarea lor creativă, de pe caracterul informativ pe 

cel formativ al educaţiei artistice specializate, centrând interesul pe elev şi pe opţiunile sale. 

În acest sens, disciplinele de specialitate îşi propun: 

- să familiarizeze elevii cu limbajele specifice fiecărui gen de dans, în vederea diversificării 

capacităţii de expresie; 

- să formeze deprinderi motrice susţinute motivaţional intrinsec şi ideatic; 

- să creeze deprinderi de gândire creativă; 

- să dezvolte capacităţi de valorizare într-un sistem axiologic propriu; 

- să ajute viitorii artişti să-şi definească propria personalitate, prin raportare la stilurile artistice 

şi la reprezentanţii culturii naţionale şi universale. 

În structura noii programe, alături de competenţele generale şi de cele specifice, conţinuturile 

sunt organizate în concordanţă cu fiecare competenţă, dar, în acelaşi timp,  pot constitui mijloace 

şi pentru realizarea altor competenţe specifice. Profesorul are astfel o libertate sporită de a 

acţiona în funcţie de particularităţile individuale ale elevilor, de opţiunile acestora, dar şi în 

funcţie de mijloacele didactice de care dispune (înregistrări video, kinetograme, literatura de 

specialitate, internet etc.). Responsabilitatea profesorului faţă de calea aleasă în dezvoltarea 

competenţelor, prin diversificarea conţinuturilor, creşte evident în aceeaşi măsură. 

Sugestiile metodologice cuprind câteva posibile căi de urmat în demersul didactic.  

 
Prezenta programă este valabilă şi pentru şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale. 
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COMPETENŢE GENERALE 

1. Operarea cu elemente de limbaj specific dansului, în abordarea 
creaţiilor artistice 

2. Interpretarea creativă, utilizând limbajul propriu artei coregrafice 

 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 Disponibilitatea pentru receptarea specializată a creaţiei coregrafice aparţinând 
fondului cultural naţional şi universal 

 Receptivitatea faţă de  diversitatea culturală definite istoric şi geografic 

 Disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice autentice 

 Manifestarea iniţiativei în susţinerea propriilor opinii estetice 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Operarea  cu elemente  de limbaj specific dansului, în abordarea creaţiilor artistice  

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI 
1.1 Utilizarea elementelor de limbaj clasic, în 

structuri de mişcare complexe (bară, 
mijloc, sărituri, pointes) 

1.2 Dezvoltarea plasticităţii corpului şi a 
expresivităţii mişcărilor 

1.3 Corelarea elementelor din grupa paşilor 
de legătură, cu elemente din grupa 
mişcărilor fundamentale, în dinamici 
variate 

1.4 Utilizarea tehnicii de atac, a forţei şi a 
vitezei, în executarea săriturilor de mare 
amplitudine şi virtuozitate 

1.5 Utilizarea tehnicii pointes, în executarea 
mişcărilor de virtuozitate     

- Combinaţii de turaţii mici şi mari: grandes 
pirouettes în arabesque cu temps sauté finalizate 
cu pirouetté en dedans sau dégagé; creşterea 
numărului de turaţii mici şi mari (3-5 pirouettes, 
16 fouettés pe pointes, 16 chaîné); turaţii 
combinate cu deplasare pe diagonală sau pe 
manej    

- Adagio mic şi mare cu rol în dezvoltarea 
plasticităţii şi a expresivităţii: port de bras în 
poze mari, flic-flac en tournant finalizat în poze 
mari, renversé en dehors şi en dedans, 
schimbarea ritmului, marcarea culminaţiei 
mişcării, fluenţă în executarea mişcărilor 

- Sărituri: cu battu (jeté battu en tournant, 
sissonne fermé şi ouverte battu faţă şi spate, 
grand assemblé entre chat-six, cabriole fermé); 
en tournant (forme de sissone cu simplă şi dublă 
întoarcere, grand jeté en tournant în arabesque I 
şi din tombé coupé); de mare amplitudine 
(grande sissonne soubresaut şi renversé, grand 
rond de jambe sauté, grand jeté entrelacé, 
grand fouetté en effacé şi cabriole, saut de 
basque, pas ciseaux)         

- Pointes: combinaţii de turaţii cu deplasare pe 
diagonală şi manej, exerciţii de adagio pentru 
dezvoltarea tehnicii echilibrului şi a coborârii 
susţinute din pointes     

2. Interpretarea creativă, utilizând limbajul propriu artei coregrafice 

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI 
2.1. Identificarea varietăţii de expresii ale 

formelor 
- Raportul formei cu: spaţiul, ritmul, intensitatea 

şi intenţionalitatea mişcării                       

2.2. Aplicarea principiilor artei clasice în 
executarea combinaţiilor de mişcări 

- Structuri clasice în stilistica formei şi în relaţia 
muzică-dans (urmărirea liniei melodice în dans) 

2.3. Analizarea modalităţilor de configurare a 
structurilor de mişcare 

- Modalităţi de frazare a structurilor de mişcare 
(relaţia dintre părţi, relaţia cu muzica şi relaţia 
cu spaţiul) 

2.4. Aplicarea propriilor metode de învăţare, 
în scopul îmbunătăţirii  performanţelor  

- Înregistrări video comentate, ale lecţiilor de 
verificare şi ale examenelor  
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SUGESTII METODOLOGICE 
 

 Clasa a X-a corespunde anului şapte de studiu al disciplinei Dans clasic. Este anul în care 

se finalizează o etapă începută în clasele primare şi gimnaziale. 

Se recomandă ca proiectarea anuală a unităţilor de conţinut, ca şi în clasa a IX-a, să 

concentreze în primul semestru principalele categorii de mişcări, pentru ca cea de-a doua parte a 

anului şcolar să fie rezervată consolidării deprinderilor de execuţie, prin combinaţii cu un grad de 

complexitate sporit. De asemenea, sugerăm ca, în cadrul orelor de studiu, timpul alocat 

exerciţiilor executate la mijlocul sălii, sărituri şi pointe (pentru clasele de fete) să fie mai mare 

decât cel destinat încălzirii şi plasării treptate, prin exerciţiile de la bară. 

 Specifică anului şapte este conştientizarea de către elevi a propriilor posibilităţi de 

exprimare prin mişcare, în raport cu solicitările cadrului didactic.  

 Evaluarea se va realiza pe baza observaţiei continue a elevilor, în cadrul verificărilor 

semestriale şi al examenului anual. 

 
 


