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I . Preliminarii 

 

Disciplinele din aria curriculară Coregrafie, constituie căi de formare pentru calificarea Balerin, 

care are ca obiectiv instruirea diversificată a elevilor.  

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

acumulările mecanice de cunoștințe pe asimilarea lor creativă, de pe caracterul informativ pe cel 

formativ al educației artistice specializate, centrând interesul pe elev și pe opțiunile sale.  

Scopul final a programului este formarea personalității, care posedă nu numai un sistem de 

cunoștințe și competențe necesare pentru angajarea în câmpul muncii, dar și independență de 

opinie. Se creează, astfel, premise pentru o viitoare integrare profesională a absolvențelor, 

conform propriilor opțiuni, dar și pentru orientarea lor judicioasă în studiul ulterior. 

Programa este destinată autorilor de teste, profesorilor, elevilor, conducătorilor instituțiilor de 

învățământ, părinților, etc. 

În cadrul examenului de calificare, Dans clasic și Dans popular au statut de discipline obligatorii 

și se desfășoară sub formă de probă practică de profil. 

  

Pentru realizarea probei de examen la disciplina Dans clasic se alocă 60 minute, care includ: 

1. Prezentarea exercițiilor la bară – 10 minute; 

2. Prezentarea exercițiilor la centru –20 minute; 

3. Prezentarea formei allegro– 20 minute; 

4. Prezentarea rotațiilor – 10 minute. 

 

Pentru realizarea probei de examen la disciplina Dans popular se alocă 60 minute, care includ: 

1. Prezentarea exercițiilor la bară – 15 minute; 

2. Prezentarea compozițiilor coregrafice – 45 minute.  

Pentru realizarea probei practice de profil se alocă 120 minute. 

 

II. Competenţe specifice ale disciplinei, evaluate în cadrul examenului de 

calificare. 

 

Dans clasic/ Dans popular (probă practică de profil): 
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1. Receptarea creaţiei coregrafice în situaţii de învăţare şi în contexte variate, manifestând 

sensibilitate pentru promovarea culturii naţionale şi universale.  

2. Însușirea regulilor teoretice și aplicativ-practice, sarcinilor tehnice și artistice, în situaţii de 

învăţare şi în contexte variate, manifestând interpretarea corectă a compozițiilor coregrafice. 

3. Demonstrarea/interpretarea corectă a exercițiilor coregrafice din punctul de vedere tehnic, 

stilistic, expresiv în contexte variate, asigurând sincronizarea elementelor individuale cu cele 

de grup; 

4. Aplicarea abilităţilor interpretative în viaţa socială, culturală, manifestând atitudine deschisă 

faţă de diversitatea culturală, valorile artei coregrafice naţionale şi universale; 

5. Integrarea potențialului individual fizic, artistic și creativ în contexte educaționale, sociale, 

culturale manifestând deschidere pentru valorizarea experiențelor artistice. 

6. Aprecierea diversităţii culturale, manifestând atitudine pozitivă faţă de tradiţii, obiceiuri, 

experienţe valorice naţionale şi universale.  

 

III. Obiectivele de evaluare a competențelor profesionale 

Evaluare pune în evidență măsura în care se formează competențele specific unității de curs.  

 Criteriile de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit și să permit elevilor să să 

demonstreze deținerea competențelor specifice disciplinei. Pentru aprecierea cu notă a elevilor 

propunem următoareale criteria de apreciere: 

Nota 10/A este acordată pentru: 

7. cunoaşterea conţinuturilor teoretice stipulate de curriculum (91% – 100%); 

8. demonstrarea la nivel înalt al competenţelor practice de redare a tehnicilor măiestriei 

actoricești la sarcinile propuse; 

9. crearea și redarea caracterelor scenice în conformitate cu textul dramatic, opera muzicală 

sau plastică etc.; 

10. îndeplinirea cerințelor la cel mai înalt nivel. 

 

Nota 9/B este acordată pentru: 

11. cunoaşterea conţinuturilor stipulate de curriculum (81% - 90%); 

12. îndeplinirea cerințelor la nivel mediu; 

13. aptitudini dezvoltate; 

14. oferirea soluțiilor practice standart pentru sarcinile propuse. 

 

Nota 8/C este acordată pentru: 

15. cunoaşterea conţinuturilor stipulate de curriculum (71% - 80%); 

16. îndeplinirea cerințelor la nivel satisfăcător; 

17. dificultate la oferirea soluțiilor practice standart pentru sarcinile propuse. 
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Notele 7/D şi 6/D  sunt acordate pentru: 

18. cunoaşterea conţinuturilor stipulate de curriculum în proporţie de 66% - 70% şi, respectiv,  

61 - 65% ; 

19. îndeplinirea parțială a cerințelor la nivel satisfăcător, cu greșeli; 

20. dificultate la oferirea soluțiilor practice standart pentru sarcinile propuse. 

 

Nota 5/E  este acordată pentru: 

21. cunoaşterea conţinuturilor stipulate de curriculum (51% - 60%); 

22. îndeplinirea cerințelor minimale, cu lacune, a sarcinilor propuse 

23. dificultate sporită la oferirea soluțiilor practice standart pentru sarcinile propuse. 

 

Notele 4/X şi 3/F sunt acordate pentru: 

24. cunoaşterea conţinuturilor stipulate de curriculum în proporţie de 31% - 40%; 

25. nu cunoaște prevederile teoretice și practice de bază ale disciplinei; 

26. nu posedă aptitudinile relevante pentru acest curs. 

 

Notele 2/F şi 1/F sau nesatisfacător  sunt acordate pentru: 

27. cunoaşterea materiei în proporţie de 0 - 30%.; 

28. neîndeplinirea sarcinilor propuse; 

29. emiterea unor idei, informaţii greşite privind conţinuturile curriculare:  

30. imposibilitatea de a formula idei, de a exprima gânduri, reda caractere. 

Evaluarea elevilor se va face şi în baza următoarelor criterii: 

31. gradul de identitate a răspunsului cu tema propusă; argumentarea ideilor emise; 

32. originalitatea şi calitatea soluţiilor găsite pentru sarcinile practice propuse; 

33. gradul de cooperare cu profesorul; 

34. încadrarea în termenii prevăzuţi pentru îndeplinirea curriculumului; 

35. frecvenţa la ore. 

 

Pentru desfășurarea și evaluarea probei practice se recomandă realizarea unui exercițiu clasic/ 

dans popular/ în forma desfășurată conform curriculumului disciplinar.  

Dans clasic   Dans popular: Criterii de evaluare: 

Bară; 

Centru; 

Allegro; 

Rotații. 

 

 

Exerciții la bară 

(elemente de dans 

clasic).  

Compoziții 

coregrafice (creații 

coregrafice naționale 

/ universale: dans 

Nivelul de pregătire practică a candidatului în 

domeniul disciplinei evaluate (aspectul fizic a 

candidatului); 

Interpretarea corectă a elementelor coregrafice 

prezentate; 

Cunoașterea ordinii executării exercițiilor realizate; 

Posedarea abilităților tehnice și artistice necesare 



7 
 

popular 

moldovenesc, 

românesc, bulgar, 

polonez, ungar, 

ucrainean, rus, 

spaniol, italian și 

altele la alegere). 

interpretării adecvate a exercițiilor prezentate; 

Interpretarea expresiv-emoțională a elementelor în 

corespundere cu caracterul propus(pentru disciplina 

dans popular-scenic); 

Capacitatea de a utiliza element de recuzită în 

timpul interpretării (pentru disciplina dans popular-

scenic). 

 

  

IV. Proba practică de profi - Dans clasic/ Dans popular 

Disciplinele Dans clasic/Dans popular dezvoltă în detalii tehnica și metodologia de interpretare a 

exercițiilor la bară, în centrul sălii, precum și tehnica saltului şi rotaţiilor. Regulile de executare a 

acestor mişcări sunt considerate drept lege inviolabilă. Acestea discipline reprezintă genuri al 

Artei coregrafice și ca disciplinele de studii este un factor și o modalitate de educație artistică a 

elevilor. 

Dans clasic  

Unități de 

competență 

Unități de conținut Finalități evaluate 

 

1. Cunoașterea 

regulilor de 

interpretare a 

elementelor 

coregrafice. 

 

2. Dezvoltarea 

aptitudinilor 

individuale, 

necesare pentru 

însușirea 

sarcinilor a 

dansului clasic. 

 

3. Executarea 

corectă a 

elementelor 

coregrafice. 

 

4. Demonstrarea 

coordonării. 

 

5. Aplicarea 

Elementele la bară: 

 Suplinirea exercițiilor cu 2 

turații(tours sur le cou-de-pied și 

tours tire-bouchon) din toate 

pozițiile clasice cu aplicarea 

metodelor diverse și cu finalizarea 

în poziții mari; 

 Battements tendus, Battements 

tendus jetes, Battements frappes, 

Pettite battements, battements 

battus - tempou rapid(1/8 și 1/16); 

 Rond de jambe en l air en dehors et 

en dedans la 90 grade cu aplicarea 

pozițiilor mari în demi-pointe; 

 Grand battements jetes pointes(câte 

3 la 1/8 fiecare) / Grand 

Battements jetes cu rotire fouette 

en dehors et en dedans la ½ de cerc 

/ Grand battement jete cu balance; 

 Adagio în forma amplă ; 

 Forma Port de bras la 90 de grade 

în demi-plie, cu orientare înainte, 

cu orientare înapoi,cu orientare 

laterală. 

 

1.Exerciții prezentate  în 

baza elementelor Dansului 

clasic 

(forme complexe, copmuse 

din elemente studiate pe 

parcursul anilor de studii); 

 

2.Capacitățile elevului: 

aprecierea rezistenței, 

puterii, stabilității, 

plasticității, emotivității, 

artistismului în realizarea 

lecției de Dans clasic; 

 

 

3. Executarea corectă a 

elementelor în tempouri 

muzicale diferite (moderat 
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tehnicii 

interpretative a 

elementelor de 

limbaj clasic 

(bara, centru, 

allegro, 

pointes). 

 

6. Gruparea a unor 

elemente 

coregrafice 

solitare, în 

structure 

complexe. 

 

7. Demonstrarea 

potențialului 

individual. 

 

8. Aplicarea 

tehnicii de atac 

a forţei şi a 

vitezei, în 

executarea 

săriturilor de 

mare 

amplitudine şi 

virtuozitate. 

 

9. Demonstrarea 

tehnicii 

interpretative la 

executarea 

elementelor de 

virtuozitate. 

 

 Tours fouette la 90 de grade din 

poziție în poziție. 

 Exercițiile la centru: 

 Adagio în forma amplă( 2 turații cu 

aplicarea pozițiilor mari, Port de 

bras la 90 grade în I arabesque, 

Grand fouette, Renversee, Tour 

lent în poze diferite); 

 Turații din toate pozițiile și cu 

aplicarea metodelor diverse / 

Turații pe diagonala; 

 Forme ample de Temps lie en 

dehors et en dedans; 

 Grand fouette en efface en dehors 

et en dedans câte ¼ de cerc / Grand 

fouette en tournent/ Grand fouette 

en tournent en dedans în al III-lea 

Arabesque și en dehors în poziția 

croisee înainte. 

 Allegro include: 

 Toate săriturile mici conform 

curriculumului disciplinar; 

 Toate forme de Sissonne fermee, 

Sissonne ouvert aplicând tehnica 

batteriilor; 

 Cabriole la 45  și 90 de grade(câte 

două la rând obțional); 

 Grand sissone ouverte en tournent, 

semirotație și rotație plină staționar 

și cu avansare în direcție în toate 

pozițiile la 90 grade; 

 Grand pas jete(toate formele 

conform programei); 

 Grand assemble battu lateral / 

Grand pas assemble en tournent cu 

avansare în direcție lateral; 

 Baterii (Battu, Entrechat-troi, 

Entrechat-quatre, Entrechat-cinque, 

Entrechat-six, Brisee) 

 Toate formele de Grand fouette 

sauté ; 

 Rotații pe diagonala și cerc. 

 

și dinamic). 

 

 

5. Interpretarea corectă a 

textului coregrafic ( evitarea 

greșelilor în tehnica 

interpretativă). 

 

6. Evaluarea potențialului 

individual a fiecărui elev în 

parte. 
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Dans popular 

Unități de competență Unități de conținut Finalități evaluate 

 

1. Executarea corectă a 

exercițiilor la bară, 

pentru familiarizarea 

treptată cu elementele 

tehnice și stilistice ale 

dansurilor. 

 

2. Îndeplinirea sarcinilor 

coregrafice pentru 

înlăturarea 

defectelor fiziologice 

cu ajutorul unor 

exerciții auxiliare. 

 

3. Demonstrarea 

coordonării. 

 

4. Prezentarea însușirilor 

de a interpreta după 

model și apoi 

independent un text 

coregrafic. 

 

5. Demonstrarea 

ritmicității și 

coordonării mișcărilor 

în funcție de ritmul 

muzicii. 

 

6. Interpretarea creativă, 

aplicând limbajul 

propriu artei 

coregrafice. 

 

Dans popular-scenic/ Dans popular 

1. Exercițiile la bară: 

Demi-plie și grand- plié;  

Battements tendus(diverse forme); 

Battements tendus jetes; 

Rond de jamb par terre ; 

Battements fondus ; 

Pas tortille cu funia ungurească ; 

Adajio ; 

Grands battements. 

volumul mișcărilor cât și caracterul 

acestora poate fi extins și/sau 

modificat. 

 

2. Integrarea structurilor ritmice 

identificate, în structuri 

coregrafice complexe. 

Elemente ritmice, spațiale și verbale, 

specifice dansurilor din diferite zone. 

Ritmurile binar, binar-sincopat, ternar. 

 

3. Compoziții coregrafice realizate 

la centrul sălii, conform 

curriculumului disciplinar. 

Dansuri poloneze Cracoveac și 

Mazurca 

Dansul Kadrili 

 

1. Exerciții prezentate  în 

baza elementelor 

Dansului popular-

scenic/Dansului popular 

(forme complexe, 

compuse din elemente 

studiate pe parcursul 

anilor de studii); 

2. Capacitățile elevului: 

aprecierea rezistenței, 

puterii, stabilității, 

plasticității, emotivității, 

artistismului în 

realizarea lecției de 

Dans popular-

scenic/Dans popular; 

3. Executarea corectă a 

elementelor în tempouri 

muzicale diferite 

(moderat și dinamic). 

4. Interpretarea corectă a 

textului coregrafic 

(evitarea greșelilor în 

tehnica interpretativă). 

5. Evaluarea potențialului 

individual a fiecărui elev 

în parte. 

 

 



10 
 

7. Mânuirea corectă a 

rechizitelor coregrafice. 

 

8. Demonstrarea culturii 

naționale și universale 

prin creații coregrafice 

selectate. 

Dansul Liric Rusesc 

Dansul scenic Țigănesc. 

Dansul spaniol Fandango. 

Arta coregrafică a Spaniei. 

Dansul maghiar Ceardaș. 

Dansul ucrainesc Gopac. 

Suita țiganilor Basarabeni. 

„Bătuta”; 

„Sîrba”; 

„Hostropăț”; 

“Răzășeasca”. 

”Mărunțica” 

„Hora de la Sud” 

“Oași” 

“Carpații” 

Dansul “Bulgăresc” și altele. 

 

 

V.  Resursele necesare pentru desfășurarea examenului de calificare 

Cerințele față de sălile de curs: 

 Săli de balet cu condiții adecvate ergonomice (bară continuă, oglindă, iluminat artificial 

sau mixt suficient). 

 Instrument muzical în stare de funcționare. 

 Echipament de balet ce corespunde cerințelor profesionale. 

 Rechizite coregrafice în conformitatea cu studiu propus. 

 Material didactic. 

 Suport audio-video. 
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VI. Resursele didactice recomandate elevilor 

 T. Barâșnicova : Azbuca horeografii, Sanct-Petersburg,1996 

 A.Vaganova: Bazele dansului clasic , Leningrad, 1980 

 N.Bazarova: Dansul clasic, Leningrad,1980 

 A.Masserer : Lecții de dans clasic, Moscova, 2003 

 S.Golovkina : Lecții de dans clasic pentru clasele liceale, Moscova, 1989 

 Videoteca Colegiului 

 Htpp://google.com 

 Htpp://www.youtube.com 

 Htpp://www.Vaganova Academy.com 

 

 


