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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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NOTĂ DE PREZENTARE 
  

Disciplina Estetica şi teoria spectacolului de teatru se studiază  în cadrul curriculum-ului 
diferenţiat, profilul artistic, specializarea arta actorului, fiindu-i alocată o oră/săptămână, pentru 
clasele a IX-a şi a X-a. 

Scopul acesteia este familiarizarea elevilor cu  noţiunile, conceptele şi problematica de 
ordin teoretic, proprii artei spectacolului de teatru. Elevii vor percepe astfel mai uşor existenţa 
teatrului ca fenomen psiho-socio-estetic, de o mare complexitate, căruia îi dă viaţă fiinţa umană, 
de mii de ani, din dorinţa de comunicare şi de exprimare de sine. Este, de asemenea, foarte 
important ca elevul care se formează într-o şcoală de profil artistic să înţeleagă că arta teatrală 
răspunde unor principii ale esteticii. 

Estetica, în general, se raportează la sensibilitatea umană, la disponibilităţile acesteia de a 
recepta realitatea prin gândire şi prin experienţă, prin atitudini şi activităţi de creaţie (muzică, 
dans, teatru, pictură, literatură etc.), menite să pună în valoare relaţiile dintre om şi natură, nevoia 
omului de echilibru în cadrul acestor relaţii, nevoia de stabilitate, de ordine, de moralitate, de 
frumos, de bine etc. 

Disciplina Estetica şi teoria spectacolului afirmă, în primul rând, ideea de teatru ca artă a 
spectacolului, cuprinzând aspectele esteticii, poeticile, toate manifestările spectacolului teatral 
(formele spectacolului de teatru popular şi cult, teatrul european şi extraeuropean, mimul, 
pantomima, teatrul de „bâlci”, teatrul muzical, opera, opereta etc.). Relaţia public-spectacol se 
referă la modificările şi la transformările spectacolului de teatru, în funcţie de spectatori, de 
concepţia lor de viaţă, de locul ocupat în universul lor spiritual, cât şi la impactul spectacolului 
asupra fiinţei umane. 

Studiul acestei discipline presupune, pe de o parte, elemente de natură estetică, 
funcţionale în aria spectaculară, iar pe de altă parte, fundamentarea teoretică, conceptuală, a 
formelor spectacolului de teatru, prezentate într-o organizare tematică şi cronologică, raportată la 
diferite perioade istorico-stilistice reprezentative. Aceasta nu presupune abordarea strict 
cronologică a fenomenului teatral (acest rol avându-l disciplina Istoria teatrului), ci integrarea 
spectacolului de teatru, ca formă artistică de manifestare a societăţii, în context istoric, 
respectându-se permanent distincţia dintre disciplinele Estetica şi teoria spectacolului şi Istoria 
teatrului.  

Prin studiul acestui domeniu se intenţionează înţelegerea teoretică şi aplicarea 
semnificaţiilor estetice ale artei spectacolului ca formă superioară de comunicare artistică. 
Dimensiunea teoretică a artei spectacolului include funcţiile şi rolul creatorilor – dramaturg, 
actor, regizor –, la care se adaugă contribuţia teoreticienilor – filosofi, esteticieni, sociologi, 
psihologi. Finalitatea demersului teoretic constă în formarea unor mecanisme specializate de 
decodare a mesajelor artistice receptate, în scopul formării, la viitorii absolvenţi, a propriilor 
criterii de apreciere, elaborate conştient şi fundamentate din punct de vedere axiologic.   
 Prezenta programă este valabilă şi pentru şcolile în care predarea se face în limbi 
ale minorităţilor naţionale.  
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COMPETENŢE GENERALE 

1. Operarea cu elemente de limbaj specifice esteticii generale şi 
teoriei artei spectacolului 

2. Investigarea spectacolului de teatru din perspectivă estetică 

 
 

VALORI ŞI ATITUDINI 
 

 Disponibilitatea pentru receptarea specializată a spectacolului de teatru 

 Receptivitatea faţă de diversitatea culturală definită ca opţiune estetică 

 Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de valorile culturale sub diferite 
aspecte (descoperire, valorificare, conservare etc.) 

 Disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice autentice 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Operarea cu elemente de limbaj specifice esteticii generale şi teoriei artei spectacolului 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1.1. Analizarea unor termeni şi concepte 

specifice esteticii şi artei spectacolului  
 Specificul spectacolului ca manifestare autonomă a 

creativităţii artistice. 

 Spectacolul de teatru în viziunea artelor poetice până 
în secolul al XVIII-lea. 

 Spectacolul de teatru – evoluţia conceptului în baroc, 
clasicism şi iluminism. 

1.2. Compararea elementelor definitorii ale 
spectacolului clasic cu cele ale 
spectacolului baroc şi  iluminist  

 Principalele caracteristici ale teatrului renascentist, 
baroc, clasic şi iluminist, din perspectiva teoriei artei 
spectacolului. 

 Surse privind apariţia regulii celor  trei unităţi 
clasice; de la poetica aristoteliana la Boileau, până la 
dezbaterea Cidului. 

1.3. Identificarea elementelor constitutive ale 
receptării, în estetica generală în 
corelaţie cu estetica de ramură 

 Triada creator-interpret-receptor, în forme specifice 
spectacolului teatral: dramaturg-actor-spectator. 

2. Investigarea spectacolului de teatru din perspectivă estetică 

2.1. Identificarea genurilor spectacolului de 
teatru, în funcţie de caracteristicile 
acestora în concepţia clasică şi în cea 
iluministă 

2.2. Analizarea interacţiunii dintre tipurile 
spectaculare şi caracteristicile 
perioadelor stilistice studiate 

 
 Tragedia clasică. 

 Comedia clasică. 

 Drama burgheză. 

2.3. Valorificarea propriilor impresii asupra 
unor spectacole vizionate, utilizând 
termeni de specialitate, în dezbateri  

 Spectacole de teatru şi/sau înregistrări video pentru 
vizionare. 

 Cronici de spectacol şi comentarii de specialitate. 

 Dezbateri tematice privind spectacolul. 
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SUGESTII METODOLOGICE 

În clasa a X-a, în procesul didactic, se va urmări conceptualizarea atitudinilor estetice 
privind artele spectacolului, atât în perspectivă istorică (având ca bază a dezbaterii regulile 
unităţii clasice aplicate în teatru), cat şi privind premisele teoretico-informative şi contextual-
practice ale receptării şi valorificarea unor atitudini estetice subiective, în dezbateri şi în eseuri. 

Pentru disciplina Estetica şi teoria spectacolului de teatru, noua viziune curriculară 
permite profesorului o abordare metodică flexibilă, propunându-şi să fundamenteze orizontul 
cultural al viitorilor absolvenţii. Având în vedere că specificul  disciplinei impune, pe lângă o 
abordare tematică, şi o tratare  tradiţională cronologică, conţinuturile obligatorii prevăzute în 
programă urmează a fi parcurse în succesiunea lor istorică şi teoretică, cadrul didactic având 
libertatea de a alege – prin planificările calendaristice semestriale – calea optimă, pentru a 
sprijini elevii să dobândească, treptat, atât cunoştinţele conceptuale, structurale şi stilistice, cât şi 
posibilitatea de a opera cu acestea. 

Pentru ca elevul să devină capabil să utilizeze termeni din domeniul esteticii generale şi 
al esteticii spectacolului de teatru, cadrul didactic va selecta şi defini conceptele semnificative în 
mod echilibrat, folosind un limbaj adecvat caracteristicilor cognitive ale elevilor, pentru fiecare 
etapă abordată cronologic. Se va evita redundanţa informaţională şi excesiva centrare pe 
reproducerea conţinuturilor, important fiind ca elevul să opereze conştient cu ceea ce asimilează.  

De exemplu, elevilor li se va solicita să argumenteze rolul şi locul unităţilor de timp, loc 
şi acţiune, atât pentru teatrul clasic, cat şi în viziunea celorlalte epoci culturale cu care s-a 
familiarizat la celelalte discipline teoretice şi practice de specialitate. 

În acest sens, elevii vor opera în scris şi oral cu noţiuni şi concepte specifice, în 
comentarea specializată a spectacolului de teatru, în analizele realizate pe spectacolul vizionat, în 
susţinerea opiniilor proprii privind creaţia, interpretarea, viaţa artistică şi caracteristicile stilistice 
ale epocilor artistice studiate.  

În clasa a X-a, elevii îşi vor perfecţiona vocabularul de specialitate, prin îmbogăţirea 
terminologiei specifice disciplinei, pornind de la baza conceptuală pe care elevii au început sa o 
utilizeze de la începutul studierii domeniului Estetica şi teoria spectacolului de teatru, în scopul 
comunicării într-un limbaj specializat.  

Cel puţin la fel de importantă pentru realizarea majorităţii competenţelor specifice 
claselor a IX-a şi a X-a este capacitatea profesorului de formare la elev a unei metode adecvate, 
riguros ştiinţifice, de lucru cu materialele de informare utilizate, în scopul perfecţionării continue 
într-o epocă a informaţiei. Se va avea însă permanent în vedere că fundamental pentru formarea 
tinerilor elevi este contactul direct cu spectacolul de teatru: în sala de spectacol sau în spaţiul 
non-convenţional. 

Competenţele specifice şi conţinuturile corespunzătoare acestora creează profesorului 
posibilitatea de a se concentra asupra artei teatrale universale şi româneşti, existând astfel 
premisele integrării spectacolului teatral românesc în cel european şi universal. 

Deosebit de importantă pentru dimensiunea formativă este participarea la spectacolul de 
teatru ca eveniment unic, inconfundabil stilistic, şi formarea unor tehnici de lucru cu: dicţionarul, 
cartea de specialitate, poeticile de ramură, informaţia provenită prin intermediul mass-media, al 
internet-ului. 

 
 

 


