
 
Denumirea programului de studii Dans (popular) 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans clasic I cu metodica predării 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie, Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs con. univ. Caftanat Mihail 

Cadre didactice implicate Goncear Igor – maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anu
l 

Semestru
l  

Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.01.O.0
06 

5 I I 150 75 75 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dans Clasic cu metodica predării prevede atît asimilarea unor cunoștinţe teoretice, cît și 

formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor 

fi formate și consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretarive I, 

practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul Dansului Clasic 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei Dans 

clasic; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular și clasic. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare 
– învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei Dans clasic 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a dansului clasic; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului clasic; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul dansului clasic; 

 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul dansului clasic; 

 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor 

factori implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul dansului clasic; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor. 

Precondiții 

Continuitatea cunoștinţelor despre dans clasic între învăţămîntul preuniversitar, universitar și 
postuniversitar 

Unități de curs 



 
Exerciţiul clasic ca bază a însușirii dansului clasic. Cerinţele profesionale necesare pentru studierea 
dansului clasic. Terminologia specială a dansului clasic. Metodica studierii exerciţiilor la bară. 
Îmbinarea teoriei și practicii în metodica de instruire a dansului clasic. Metodica studierii exerciţiilor la 
bară și la mijlocul sălii. 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Lucrarea finală de examen constă în montarea unei mișcări în trenajul de la bară și a unui studiu 

coregrafic realizat și montat pe colegi. 

 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1. А.Я. Вогонова. Основы классического танца. Ленинград. „Искусство” 1980. 

2. А.П. Вазарова, мей, Классический танец. Методика I – III года обучение Ленинград. 

„Искусство” 1964. 
3. А.П. Вазврова, Классический танец. Методика IV – V года обучения Ленинград. „Исскуство” 

1984. 

4. В. Костровицкая школа Классический танец. Ленинград. „Исскуство” 1986. 
 
Opţională: 

Л. Ермолович, Принципы музикального оформления урока классического танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans (popular) 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans folcloric moldovenesc 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anu
l 

Semestru
l  

Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.01.O.008  I I 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dans folcloric moldovenesc prevede atît asimilarea unor cunoștinţe teoretice, cît și formarea 

unor deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi formate 

și consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, practicii 

pedagogice și practicii de licenţă. 

    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – 

educativ: cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  

integrarea lor în competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în 

domeniul Dansului folcloric moldovenesc. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei dans 

folcloric moldovenesc; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare 
– învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei Dans 
folcloric moldovenesc 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a dansului folcloric moldovenesc; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului folcloric moldovenesc; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul dansului folcloric 

moldovenesc; 

 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul dansului folcloric 

moldovenesc; 

 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor 

factori implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul dansului folcloric moldovenesc; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor 

Precondiții 



 
Să cunoască elementar simţul ritmic, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 
popular 

Unități de curs 

Surse directe și indirecte de reînnoire a dansului folcloric. Dans folcloric – temelia coregrafiei 
naţionale. Sărbători populare – „Joc”, „Hora”. Tradiţii și obiceiuri, măsuri teatralizate, jocuri populare. 
Cîntecul și dansul folcloric. Dansuri de glumă. Fixarea literar-grafică și descifrarea dansului în scris. 
Povestea, cîntecul, balada, legenda – surse directe a dansului folcloric. Formularea terminologiei 
corespunzătoare mișcărilor și dansurilor autentice 

Metode și tehnici de predare și învățare 

 
Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din urmăroarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce contituie 40% și evaluarea finală 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1. Ошурко. Л.В. Нородные танцы Молдовы. Киш. 1957 

2. Николаев. Д. Молдавские нородные танцы. Киш. :Ед. Картеа Молдовенеаскэ. 1967. 

3. Курбет. В. Мардарь. М. Молдавские нородные танцы. Киш. Картеа Молдовенеаскэ. 1969. 
4. Мардарь. М. Студиу кореграфик пентру аматорь. Киш.:Ед. Картеа Молдовенеаскэ. 1971. 

5. Курбет. В. Ла ватра хорелор. Киш.:Ед. Картеа Молдовенеаскэ. 1973. 
6. Мардарь. М. Елеметы движений молдавкого танца. Киш.:Ед. Картеа Молдовенеаскэ. 

1975. 
Opţională: 

Курбет. В. Промоторь ай артей популаре. Киш. Лит.Арт. 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans popular 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans popular scenic 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anu
l 

Semestru
l  

Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.01.O.007 6 1 1 180 90 90 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dans popular scenic prevede atît asimilarea unor cunoștinţe teoretice, cît și formarea unor 

deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi formate și 

consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, practicii 

pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul Dansului Popular 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei dans 

popular scenic; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare 
– învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei Dans 
popular. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a dansului popular; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului popular; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul dansului popular; 

 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul dansului popular; 

 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor 

factori implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul dansului popular; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor. 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmic, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 
popular. 

Unități de curs 



 
Metodologia predării dansului popular-scenic ca disciplină de studiu. Procesul de predare – 

învăţare a dansuli popular-scenic. Formele de predare – învăţare a dansului popular-scenic. 

Proiectarea didactică a disciplinei Metodica predării dansului popular-scenic. Evaluarea în 

cadrul predării dansului popular-scenic. 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Andrei Bucșan. Specificul dansului popular românesc. București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1971. 
2.Antip Țarălungă, A. Dănilă. Jocul la 60 ani // Materialele conferinţei știinţifice din 24 noiembrie 

2005. Chișinău: Ed. „Grafema Libris”, 2006. 
3.Antip și Raisa Țarălungă. Dansuri populare. Material didactic la programa de educaţie. Chișinău, 

1992. 
4.Antip Țarălungă. Ion Furnică – Celebru dansator moldav. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
5.Antip Țarălungă. Spiridon Mocanu – o legendă vie. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
6.Aurelian Ciornei. Jocuri Populare Bucovinene. Suciava: Editura Judeţiană, 1981. 
7.Corneliu Dan Georgescu. Jocul popular românesc. București: Editura muzicală, 1984 
Opţională: 
1. В.Курбет, М. Мардарью. Молдавские народные танцы „Изд. Картеа модовенеаскэ”. Киш., 

1969. 

2. Фолклор дин кымпиа Сорочий. Киш. : Ед. Штиинца, 1989. 
3. В.Курбет. Промоторь ай артей популарею Лит. Арт. Киш., 1979. 

4. Фрумосул е ла шезэтоаре (Селекций дин реперториул фестивалулуй ал II-ля фолклорик  
републикан) Киш. : Литература артистикэ, 1983. 

5. Л.В. Ошурков. Народные танцы Молдавии. Государстенное издательство Молдавию, Киш., 

1957. 
6. М. Мардарь. Элементы движерий Молдавского танца. Изд. „Картя молдовенеаскэ”. Киш., 

1975. 

7. Молдова 1 и 2 – ( Тематическая программа) запись танца Антип Царэлунгэ. Москова, 1988. 
8. Народный танец. Проблемы изучения. Сборник Научных трудовю Санкт – Петербург, 1991. 

Николй Луповю Молдавские танцы „Бэсмэлуца”, ”Стругураш”, Киш. Лит. Фртю 1985 

 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans (popular) 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans clasic II cu metodica predării 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie, Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs conf. univ. Caftanat Mihail 

Cadre didactice implicate Goncear Igor – maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite 
ECTS 

Anul Sem
estru
l  

Total 
ore 

Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.02.O.016 5 I 2 150 75 75 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dans Clasic II cu metodica predării prevede atît asimilarea unor cunoștinţe teoretice, cît și 

formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi 

formate și consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, 

practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul Dansului Clasic 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei Dans 

clasic; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular și clasic. 

 Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul 

de predare – învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific 

disciplinei Dans clasic. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a dansului clasic; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului clasic; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul dansului clasic; 

 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul dansului clasic; 

 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor 

factori implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul dansului clasic; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor 

Precondiții 

Continuitatea cunoștinţelor despre dans clasic între învăţămîntul preuniversitar, universitar și 
postuniversitar 



 
Unități de curs 

Exerciţiul clasic ca bază a însușirii dansului clasic. Cerinţele profesionale necesare pentru studierea 
dansului clasic. Terminologia specială a dansului clasic. Metodica studierii exerciţiilor la bară. 
Îmbinarea teoriei și practicii în metodica de instruire a dansului clasic. Metodica studierii exerciţiilor la 
bară și la mijlocul sălii 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii. 
Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Lucrarea finală de examen constă în montarea unei mișcări în trenajul de la bară și a unui studiu 

coregrafic realizat și montat pe colegi. 

 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 

Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

5. А.Я. Вогонова. Основы классического танца. Ленинград. „Искусство” 1980. 

6. А.П. Вазарова, мей, Классический танец. Методика I – III года обучение Ленинград. 
„Искусство” 1964. 

7. А.П. Вазврова, Классический танец. Методика IV – V года обучения Ленинград. „Исскуство” 
1984. 

8. В. Костровицкая школа Классический танец. Ленинград. „Исскуство” 1986. 

 
Opţională: 

Л. Ермолович, Принципы музикального оформления урока классического танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans (popular) 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans folcloric moldovenesc 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite 
ECTS 

Anul Semes
trul  

Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.01.O.019  I 2 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

    Disciplina Dans folcloric moldovenesc prevede atît asimilarea unor cunoștinţe teoretice, cît și 

formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi 

formate și consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, 

practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul Dansului folcloric 
moldovenesc 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei dans 

folcloric moldovenesc; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 

 Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul 

de predare – învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific 

disciplinei Dans folcloric moldovenesc. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a dansului folcloric moldovenesc; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului folcloric moldovenesc; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul dansului folcloric 

moldovenesc; 
 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul dansului folcloric 

moldovenesc; 
 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor 

factori implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul dansului folcloric moldovenesc; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor 

Precondiții 



 
Să cunoască elementar simţul ritmic, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 
popular. 

Unități de curs 

Surse directe și indirecte de reînnoire a dansului folcloric. Dans folcloric – temelia coregrafiei 
naţionale. Sărbători populare – „Joc”, „Hora”. Tradiţii și obiceiuri, măsuri teatralizate, jocuri populare. 
Cîntecul și dansul folcloric. Dansuri de glumă. Fixarea literar-grafică și descifrarea dansului în scris. 
Povestea, cîntecul, balada, legenda – surse directe a dansului folcloric. Formularea terminologiei 
corespunzătoare mișcărilor și dansurilor autentice 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală 

Bibliografie 

Obligatorie: 
7. Ошурко. Л.В. Нородные танцы Молдовы. Киш. 1957 

8. Николаев. Д. Молдавские нородные танцы. Киш. :Ед. Картеа Молдовенеаскэ. 1967. 

9. Курбет. В. Мардарь. М. Молдавские нородные танцы. Киш. Картеа Молдовенеаскэ. 1969. 
10. Мардарь. М. Студиу кореграфик пентру аматорь. Киш.:Ед. Картеа Молдовенеаскэ. 1971. 

11. Курбет. В. Ла ватра хорелор. Киш.:Ед. Картеа Молдовенеаскэ. 1973. 
12. Мардарь. М. Елеметы движений молдавкого танца. Киш.:Ед. Картеа Молдовенеаскэ. 

1975. 
Opţională: 

Курбет. В. Промоторь ай артей популаре. Киш. Лит.Арт. 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans (popular) 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans popular scenic I 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact 
direct 

Studiu 
individual 

(S.02.O.017) 6 I 2 180 90 90 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dans popular scenic prevede atît asimilarea unor cunoștinţe teoretice, cît și formarea unor 

deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi formate și 

consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, practicii 

pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul Dansului Popular. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei dans 

popular scenic; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare 
– învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei Dans 
popular scenic. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a dansului popular; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului popular; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul dansului popular; 

 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul dansului popular; 

 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor 

factori implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul dansului popular; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor. 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmic, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 
popular. 



 
Unități de curs 

Metodologia predării dansului popular-scenic ca disciplină de studiu. Procesul de predare – învăţare a 
dansului popular-scenic. Formele de predare – învăţare a dansului popular-scenic. Proiectarea 
didactică a disciplinei Metodica predării dansului popular-scenic. Evaluarea în cadrul predării dansului 
popular-scenic 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Andrei Bucșan. Specificul dansului popular românesc. București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1971. 
2.Antip Țarălungă, A. Dănilă. Jocul la 60 ani // Materialele conferinţei știinţifice din 24 noiembrie 

2005. Chișinău: Ed. „Grafema Libris”, 2006. 
3.Antip și Raisa Țarălungă. Dansuri populare. Material didactic la programa de educaţie. Chișinău, 

1992. 
4.Antip Țarălungă. Ion Furnică – Celebru dansator moldav. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
5.Antip Țarălungă. Spiridon Mocanu – o legendă vie. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
6.Aurelian Ciornei. Jocuri Populare Bucovinene. Suciava: Editura Judeţiană, 1981. 
7.Corneliu Dan Georgescu. Jocul popular românesc. București: Editura muzicală, 1984 
Opţională: 

9. В.Курбет, М. Мардарью. Молдавские народные танцы „Изд. Картеа модовенеаскэ”. Киш., 

1969. 
10. Фолклор дин кымпиа Сорочий. Киш. : Ед. Штиинца, 1989. 

11. В.Курбет. Промоторь ай артей популарею Лит. Арт. Киш., 1979. 

12. Фрумосул е ла шезэтоаре (Селекций дин реперториул фестивалулуй ал II-ля фолклорик  
републикан) Киш. : Литература артистикэ, 1983. 

13. Л.В. Ошурков. Народные танцы Молдавии. Государстенное издательство Молдавии 
Киш., 1957. 

14. М. Мардарь. Элементы движерий Молдавского танца. Изд. „Картя молдовенеаскэ”. Киш., 

1975. 
15. Молдова 1 и 2 – ( Тематическая программа) запись танца Антип Царэлунгэ. Москова, 

1988. 

16. Народный танец. Проблемы изучения. Сборник Научных трудовю Санкт – Петербург, 
1991. 

Николй Лупов Молдавские танцы „Бэсмэлуца”, ”Стругураш”, Киш. Лит. Aрт. 1985. 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans (popular) 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Măiestria coregrafică 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

S.02.O.015 5 I 2 150 75 75 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Măiestria coregrafică prevede atît asimilarea cunoștinţelor teoretice și practice ce se referă la  

formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale de compunere și montare a unui dans (popular, clasic, 

modern, etc.). Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi formate și consolidate, în special, în 

timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, practicii pedagogice și practicii de 

licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul coregrafiei 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei 

măiestriei coregrafului; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare 
– învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei măiestria 
coregrafică. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a măiestriei coregrafice; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului popular, clasic, modern, etc.; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul coregrafiei; 

 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul coregrafiei; 

 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor 

factori implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul coregrafiei universale; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor, adolescenţilor, adulţilor și 
vîrstnicilor. 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmului, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 



 
clasic, popular, modern, etc. 

Unități de curs 

Constituirea artei coregrafice. Statutul și domeniu de activitate a maestrului de balet. Compoziţia 
dansului. Compunerea studiilor coregrafice în baza: a)materialului muzical propus; b)libretului propus; 
c) legendei; d) etc. Legile principale ale dramaturgiei și aplicarea lor în opera coregrafică. Compunerea 
și montarea de către student a studiului propriu. 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din urmăroarele componente: 

Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce contituie 40% și evaluarea finală. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Р.Захаров.Записки Балетмейстера Москва."Искусство"1976     
2. И.В. Смирнов Искусство балетмейстера. Москва."Просвещение"   

3. Р.Захаров. Сочинение танца. Москваю"Искусство"1983     
4. В.И.Уральская .Рождение танца .Москва .Советская Россия" 

 
Opţională: 
1. Izabelle Ginot -Marcelle Michel   Dansul în secolul XX-  Larousse-2008-- Centrul Naţional 

al Dansului - Bucureşti  Editura "ART" 2011 

 



 
 

ANUL II, 

semestrul 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denumirea programului de studii Dans (popular) 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans clasic III cu metodica predării 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie, Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs conf. univ. Caftanat Mihail 

Cadre didactice implicate Goncear Igor – maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact 
direct 

Studiu 
individual 

S.03.O.029 5 II 3 150 75 75 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dans Clasic III cu metodica predării prevede atît asimilarea unor cunoștinţe teoretice, cît și 

formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi 

formate și consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretarive I, 

practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: cunoștințele 
(„a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în competențe 
profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul Dansului Clasic 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei Dans 

clasic; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular și clasic. 

 Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul 

de predare – învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific 

disciplinei Dans clasic. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a dansului clasic; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului clasic; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul dansului clasic; 

 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul dansului clasic; 

 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor factori 

implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul dansului clasic; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor 

Precondiții 



 
Continuitatea cunoștinţelor despre dans clasic între învăţămîntul preuniversitar, universitar și 
postuniversitar 

Unități de curs 

Exerciţiul clasic ca bază a însușirii dansului clasic. Cerinţele profesionale necesare pentru studierea 
dansului clasic. Terminologia specială a dansului clasic. Metodica studierii exerciţiilor la bară. Îmbinarea 
teoriei și practicii în metodica de instruire a dansului clasic. Metodica studierii exerciţiilor la bară și la 
mijlocul sălii 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii. 
Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Lucrarea finală de examen constă în montarea unei mișcări în trenajul de la bară și a unui studiu 

coregrafic realizat și montat pe colegi. 

 
Nota finală se constituie din urmăroarele componente: 

Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

9. А.Я. Вогонова. Основы классического танца. Ленинград. „Искусство” 1980. 

10. А.П. Вазарова, мей, Классический танец. Методика I – III года обучение Ленинград. 
„Искусство” 1964. 

11. А.П. Вазврова, Классический танец. Методика IV – V года обучения Ленинград. 

„Исскуство” 1984. 
12. В. Костровицкая школа Классический танец. Ленинград. „Исскуство” 1986. 

 
Opţională: 

Л. Ермолович, Принципы музикального оформления урока классического танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denumirea programului de studii Dans (popular) 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans popular scenic II cu metodica predării 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total 
ore 

Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

S.03.O.030 5 II 3 150 75 75 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dans popular scenic II cu metodica predării prevede atît asimilarea unor cunoștinţe teoretice, 

cît și formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile practice) 

vor fi formate și consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, 

practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul Dansului Popular. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei dans 

popular scenic; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare – 
învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei Dans popular 
scenic. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a dansului popular; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului popular; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul dansului popular; 

 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul dansului popular; 

 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor factori 

implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul dansului popular; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor. 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmic, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 



 
popular. 

Unități de curs 

Metodologia predării dansului popular-scenic ca disciplină de studiu. Procesul de predare – învăţare a 
dansuli popular-scenic. Formele de predare – învăţare a dansului popular-scenic. Proiectarea didactică 
a disciplinei  dansului popular-scenic. Evaluarea în cadrul predării dansului popular-scenic 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din urmăroarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce contituie 40% și evaluarea finală 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Andrei Bucșan. Specificul dansului popular românesc. București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1971. 
2.Antip Țarălungă, A. Dănilă. Jocul la 60 ani // Materialele conferinţei știinţifice din 24 noiembrie 2005. 

Chișinău: Ed. „Grafema Libris”, 2006. 
3.Antip și Raisa Țarălungă. Dansuri populare. Material didactic la programa de educaţie. Chișinău, 1992. 
4.Antip Țarălungă. Ion Furnică – Celebru dansator moldav. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
5.Antip Țarălungă. Spiridon Mocanu – o legendă vie. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
6.Aurelian Ciornei. Jocuri Populare Bucovinene. Suciava: Editura Judeţiană, 1981. 
7.Corneliu Dan Georgescu. Jocul popular românesc. București: Editura muzicală, 1984 
Opţională: 

17. В.Курбет, М. Мардарью. Молдавские народные танцы „Изд. Картеа модовенеаскэ”. Киш., 
1969. 

18. Фолклор дин кымпиа Сорочий. Киш. : Ед. Штиинца, 1989. 
19. В.Курбет. Промоторь ай артей популарею Лит. Арт. Киш., 1979. 

20. Фрумосул е ла шезэтоаре (Селекций дин реперториул фестивалулуй ал II-ля фолклорик  

републикан) Киш. : Литература артистикэ, 1983. 
21. Л.В. Ошурков. Народные танцы Молдавии. Государстенное издательство Молдавии Киш., 

1957. 

22. М. Мардарь. Элементы движерий Молдавского танца. Изд. „Картя молдовенеаскэ”. Киш., 
1975. 

23. Молдова 1 и 2 – ( Тематическая программа) запись танца Антип Царэлунгэ. Москова, 

1988. 
24. Народный танец. Проблемы изучения. Сборник Научных трудовю Санкт – Петербург, 

1991. 
Николй Лупов Молдавские танцы „Бэсмэлуца”, ”Стругураш”, Киш. Лит. Aрт. 1985. 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans popular 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Didactica dansului 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Cibric Iurie, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total 
ore 

Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

F.03.O.024 6 II 3 180 90 90 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Didactica dansului prevede atît asimilarea cunoștinţelor teoretice și practice ce se referă la  

formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale de compunere și montare a unui dans (popular, clasic, 

modern, etc.). Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi formate și consolidate, în special, în 

timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul coregrafiei. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei 

măiestriei coregrafului; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare – 
învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei didactica 
dansului 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

Recapitularea dansului studiat 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmului, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 
clasic, popular, modern, etc. 

Unități de curs 

1. Clasificarea cursului Didactica dansului 

 Etapele dezvoltării dansului; 

 Muzica, baza coregrafiei; 

 Exerciţii speciale de antrenament; 

 Predare-învăţare la bară și în mijlocul sălii; 

Imaginaţia și fantezia 



 
Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din urmăroarele componente: 

Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce contituie 40% și evaluarea finală. 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Andrei Bucșan. Specificul dansului popular românesc. București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1971. 
2.Antip Țarălungă, A. Dănilă. Jocul la 60 ani // Materialele conferinţei știinţifice din 24 noiembrie 2005. 

Chișinău: Ed. „Grafema Libris”, 2006. 
3.Antip și Raisa Țarălungă. Dansuri populare. Material didactic la programa de educaţie. Chișinău, 1992. 
4.Antip Țarălungă. Ion Furnică – Celebru dansator moldav. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
5.Antip Țarălungă. Spiridon Mocanu – o legendă vie. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
6.Aurelian Ciornei. Jocuri Populare Bucovinene. Suciava: Editura Judeţiană, 1981. 
7.Corneliu Dan Georgescu. Jocul popular românesc. București: Editura muzicală, 1984 
8.А.Я. Вогонова. Основы классического танца. Ленинград. „Искусство” 1980. 
9.А.П. Вазарова, мей, Классический танец. Методика I – III года обучение Ленинград. 

„Искусство” 1964. 
10А.П. Вазврова, Классический танец. Методика IV – V года обучения Ленинград. 

„Исскуство” 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans popular 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Hora 6/8 Hora 2/4 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

S.03.A.031 2 II 3 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Hora 6/8 Hora 2/4 prevede atît asimilarea unor cunoștinţe teoretice, cît și formarea unor 

deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi formate și 

consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, practicii 

pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul Hora 6/8 Hora 2/4 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei Hora 6/8 

Hora 2/4; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare – 
învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei Hora 6/8 Hora 
2/4 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

Scopul de bază a obiectului o constituie însușirea artei coregrafice a Moldovei, a dansului popular 

moldovenesc și a popoarelor care locuiesc în Moldova (ucraineni, bulgari, găgăuji, evrei, ţigani, ruși, 

etc.) pentru activitatea profesională pedagogică, activitatea creatoare a coregrafului în calitate de 

pedagog și maestru de dans popular. 
   Programul aduce la cunoștinţă: 
-istoria 
-provenirea dansului popular moldovenesc 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmic, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 
popular 

Unități de curs 



 
1. Însemnătatea melodiilor și acompaniamentului în dansul popular. 

2. Hora, Sîrba, Bătuta, măsura muzicală 2/4 

3. Hostropăţ, Djamparale, măsura muzicală 7/16 

Hore lente, măsura muzicală 6/8 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Andrei Bucșan. Specificul dansului popular românesc. București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1971. 
2.Antip Țarălungă, A. Dănilă. Jocul la 60 ani // Materialele conferinţei știinţifice din 24 noiembrie 2005. 

Chișinău: Ed. „Grafema Libris”, 2006. 
3.Antip și Raisa Țarălungă. Dansuri populare. Material didactic la programa de educaţie. Chișinău, 1992. 
4.Antip Țarălungă. Ion Furnică – Celebru dansator moldav. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
5.Antip Țarălungă. Spiridon Mocanu – o legendă vie. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
6.Aurelian Ciornei. Jocuri Populare Bucovinene. Suciava: Editura Judeţiană, 1981. 
7.Corneliu Dan Georgescu. Jocul popular românesc. București: Editura muzicală, 1984 
Opţională: 

25. В.Курбет, М. Мардарью. Молдавские народные танцы „Изд. Картеа модовенеаскэ”. Киш., 

1969. 
26. Фолклор дин кымпиа Сорочий. Киш. : Ед. Штиинца, 1989ю 

27. В.Курбет. Промоторь ай артей популарею Лит. Артю Киш., 1979. 

28. Фрумосул е ла шезэтоаре (Селекций дин реперториул фестивалулуй ал II-ля фолклорик  
републикан) Киш. : Литература артистикэ, 1983. 

29. Л.В. Ошурков. Народные танцы Молдавии. Государстенное издательство Молдавию, 

Киш., 1957. 
30. М. Мардарь. Элементы движерий Молдавского танца. Изд. „Картя молдовенеаскэ”. Киш., 

1975. 

31. Молдова 1 и 2 – ( Тематическая программа) запись танца Антип Царэлунгэ. Москова, 
1988. 

32. Народный танец. Проблемы изучения. Сборник Научных трудов. Санкт – Петербург, 1991. 
Николй Луповю Молдавские танцы „Бэсмэлуца”, ”Стругураш”, Киш. Лит. Aрт. 1985. 

 



 
 

Anul II, semestrul 4 

Denumirea programului de studii Dans Popular și clasic 

Ciclul I 

Denumirea cursului Metodologia cercetării psihopedagogice 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Pedagogie / Pedagogia Învăţămîntului Primar 

Titular de curs Nina Garștea, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar 

Cadre didactice implicate - 

e-mail nina_garstea@mail.ru, garsteanina@gmail.com 
 

Codul cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

F.04.O.037 2 II IV 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina de studiu Metodologia cercetării psihopedagogice contribuie la formarea competenţei de 
cercetare în contextul pregătirii studenţilor pedagogi pentru realizarea cercetărilor în cadrul tezelor de an 
și de licenţă. Cursul este studiat în același semestru în care studenţii elaborează teza de an, fapt care 
facilitează acest demers investigaţional. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

1. Înț elegerea specificului ș i structurii cercetării psihopedagogice. 

2. Aplicarea metodelor de cercetare la etapa de constatare a experimentului pedagogic. 
3. Argumentarea alegerii problemei de cercetare şi formularea elementelor aparatului categorial de noţiuni. 

4. Cunoaşterea şi respectarea etapelor ș i cerinţelor în elaborarea tezelor de an ș i de licenţă. 

5. Elaborarea raportului de cercetare. 

6. Cultivarea curiozităţii epistemice şi obţinerea experienţei de cercetător. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

- să definească cercetarea psihopedagogică ș i să cunoască funcţiile, principiile şi legităţile de efectuare a 
cercetărilor psihopedagogice; 

- să identifice tipurile şi specificul cercetării psihopedagogice; 

- să descrie algoritmul de realizare a cercetării psihopedagogice ș i să proiecteze conţinutul cercetării 

psihopedagogice; 

- să distingă conceptul de metodă, tehnică, instrument de cercetare ș i să aplice diverse metode de 

cercetare psihopedagogică; 

- să stabilească relaţii dintre elementele aparatului categorial de noţiuni; 

- să realizeze analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării în baza experimentului pedagogic de 
constatare; 

- să prezinte rezultatele cercetării în cadrul unui raport de cercetare; 

- să dezvolte noi motivaţii de cercetare psihopedagogică; 

mailto:nina_garstea@mail.ru
mailto:garsteanina@gmail.com


 
- să demonstreze rolul cercetării psihopedagogice în activitatea învăţătorului claselor primare. 

Precondiții 

Pentru atingerea finalităț ilor, studentul trebuie să posede competenț e din cursurile universitare de 

Tehnologii informaț ionale, Cultura comunicării pedagogice, Psihologia vîrstelor. 

Unități de curs 

1. Delimitări conceptuale ale cercetării psihopedagogice. Principiile şi legităţile de efectuare a cercetărilor 

psihopedagogice. 
2. Metodele de cercetare psihopedagogică şi direcţiile lor de dezvoltare. 

3. Structura cercetării psihopedagogice.  

4. Sursele cercetării psihopedagogice. 
5. Tipologia cercetărilor psihopedagogice.  

6. Cerinţele şi etapele de elaborare a tezei de an.  

7. Cerinț ele ș i etapele de elaborare a tezei de licenț ă. 

8. Tehnologia modelării şi efectuării experimentului pedagogic.  
9. Prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute în cadrul cercetării psihopedagogice. 

10. Raportul de cercetare. Modalităț i de prezentare ș i susț inere a rezultatelor cercetării 

psihopedagogice. 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Strategii de predare și învăţare: inductive și deductive; conversativ-euristice, explicativ-investigative, de 
descoperire independentă, de tip cognitiv-constructivist. 

Strategii de evaluare 

Evaluare formativă: se  apreciază  gradul  şi  calitatea  participării  studenţilor în cadrul seminariilor: 
discuţii, dezbateri, răspunsuri orale, lucrări practice; calitatea elaborării şi susţinerii referatului știinţific (I 
probă), studiu de caz (a II-a probă) – 60%.  Evaluarea finală: examen, presupune chestionare orală în baza 
subiectelor din bilet – 40%. 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1. Patraşcu D., Patraș cu L., Mocrac A. Metodologia cercetării şi creativităţii psihopedagogice. Chişinău: 

Ştiinţa, 2003. 252 p. 

2. Labăr A., Popa N. L., Antonesei L. (coord.). Ghid pentru cercetarea educatiei. Iaşi: Polirom, 2009. 192 p. 

3. Rădulescu M. Metodologia cercetării ș tiinț ifice. Ed. a II-a. Bucureș ti: E.D.P., 2011. 224 p. 
4. Enăchescu E. Cercetarea ș tiinț ifică în educaț ie ș i învăț ămînt. Bucureș ti: Ed. Universitară, 2012. 

218 p. 

5. Regulament cu privire la teza de an. Chişinău: U.P.S. „I. Creangă”, 2008. 5 p. 
6. Ghid pentru realizarea ș i susț inerea tezelor de licenț ă. Chişinău: U.P.S. „I. Creangă”, 2014. 31 p. 

Opţională: 
1. Silistraru N. Cercetarea pedagogică: ghid metodologic. Chiș inău: UST, 2012. 100 p. 

2. Cerghit I. Metode de învăţămînt. Iaşi: Polirom, 2006. 320 p. 
3. Şerbănescu A. Cum se scrie un text. Iaşi: Polirom, 2000. 120 p. 

4. Bocș a E. Metode de cercetare în educaț ie. Petroș ani: Ed. Focus, 2009. 54 p. 

5. Guguiam A., Zetu E., Cobreanca L. Întroducere în cercetarea pedagogică. Chişinău: Ed. Tehnică, 
1993.145 p. 

 

 

http://www.polirom.ro/catalog/autori/popa-nicoleta-laura/
http://www.polirom.ro/catalog/autori/antonesei-coord--livi/


 
 

Denumirea programului de studii Dans popular 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Fondul de aur al dansului popular din Moldova 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total 
ore 

Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

S.04.O.038 5 II 4 150 75 75 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Fondul de aur al dansului popular din Moldova prevede atît asimilarea unor cunoștinţe 

teoretice, cît și formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile 

practice) vor fi formate și consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii 

interpretative I, practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul Dansului Popular. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei Fondul 

de aur al dansului popular din Moldova; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare – 
învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei Fondul de aur 
al dansului popular din Moldova 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a dansului popular; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului popular; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul dansului popular; 

 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul dansului popular; 

 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor factori 

implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul dansului popular; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor. 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmic, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 



 
popular. 

Unități de curs 

1. Metodologia predării dansului popular ca disciplină de studiu. Scopul și obiectivele. 

2. Principiile predării dansului popular. 

3. Conţinutul metodologiei predării dansului popular. 

4. Procesul de predare – învăţare a dansului popular. 

5. Formele și metodele de predare – învăţare a dansului popular. 

6. Evaluarea în cadrul predării dansului popular. 
Profesor de coregrafie: statutul și funcţiile. 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Lecţiile practice ca formă de bază a predării dansului popular.  
Metode: demonstrarea, exerciţiul, reproducerea mișcărilor, studierea și interpretarea elementelor de 
dans, alcătuirea combinaţiilor pentru exerciţiul la bară, compunerea studiilor. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Andrei Bucșan. Specificul dansului popular românesc. București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1971. 
2.Antip Țarălungă, A. Dănilă. Jocul la 60 ani // Materialele conferinţei știinţifice din 24 noiembrie 2005. 

Chișinău: Ed. „Grafema Libris”, 2006. 
3.Antip și Raisa Țarălungă. Dansuri populare. Material didactic la programa de educaţie. Chișinău, 1992. 
4.Antip Țarălungă. Ion Furnică – Celebru dansator moldav. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
5.Antip Țarălungă. Spiridon Mocanu – o legendă vie. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
6.Aurelian Ciornei. Jocuri Populare Bucovinene. Suceava: Editura Judeţeană, 1981. 

7.Corneliu Dan Georgescu. Jocul popular românesc. București: Editura muzicală, 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans (popular) 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans clasic IV cu metodica predării 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie, Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs conf. univ. Caftanat Mihail 

Cadre didactice implicate Goncear Igor – maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact 
direct 

Studiu 
individual 

S.04.O.039 2 II 4 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dans Clasic IV cu metodica predării prevede atît asimilarea unor cunoștinţe teoretice, cît și 

formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi 

formate și consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, 

practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: cunoștințele 
(„a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în competențe 
profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul Dansului Clasic 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei Dans 

clasic; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular și clasic. 

 Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul 

de predare – învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific 

disciplinei Dans clasic. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a dansului clasic; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului clasic; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul dansului clasic; 

 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul dansului clasic; 

 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor factori 

implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul dansului clasic; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor 

Precondiții 

Continuitatea cunoștinţelor despre dans clasic între învăţămîntul preuniversitar, universitar și 
postuniversitar 



 
Unități de curs 

Exerciţiul clasic ca bază a însușirii dansului clasic. Cerinţele profesionale necesare pentru studierea 
dansului clasic. Terminologia specială a dansului clasic. Metodica studierii exerciţiilor la bară. Îmbinarea 
teoriei și practicii în metodica de instruire a dansului clasic. Metodica studierii exerciţiilor la bară și la 
mijlocul sălii 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii. 
Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Lucrarea finală de examen constă în montarea unei mișcări în trenajul de la bară și a unui studiu 

coregrafic realizat și montat pe colegi. 

 
Nota finală se constituie din urmăroarele componente: 

Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală. 

Bibliografie 

Obligatorie: 

13. А.Я. Вогонова. Основы классического танца. Ленинград. „Искусство” 1980. 

14. А.П. Вазарова, мей, Классический танец. Методика I – III года обучение Ленинград. 
„Искусство” 1964. 

15. А.П. Вазврова, Классический танец. Методика IV – V года обучения Ленинград. 
„Исскуство” 1984. 

16. В. Костровицкая школа Классический танец. Ленинград. „Исскуство” 1986. 

 
Opţională: 

Л. Ермолович, Принципы музикального оформления урока классического танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans (popular) 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans popular scenic III cu metodica predării 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact 
direct 

Studiu 
individual 

S.04.O.040 2 II 4 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dans popular scenic III cu metodica predării prevede atît asimilarea unor cunoștinţe teoretice, 

cît și formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale practice. Acestea de la urmă (capacităţile practice) 

vor fi formate și consolidate, în special, în timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, 

practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul Dansului Popular. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei dans 

popular scenic; de autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare – 
învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei Dans popular. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Cunoașterea bazelor teoretice și practice a dansului popular; 

 Identificarea informaţiei adecvate dansului popular; 

 Gestionarea eficientă a cunoștinţelor teoretice și a abilităţilor practice în domeniul dansului popular; 

 Însușirea noilor cunoștinţe în contextul evoluţiei știinţelor în domeniul dansului popular; 

 Cunoașterea diverselor modalităţi de autocunoaștere și studiere a discipolului, precum și a altor factori 

implicaţi în procesul profesional; 

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul dansului popular; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor. 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmic, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 
popular. 

Unități de curs 



 
Metodologia predării dansului popular-scenic ca disciplină de studiu. Procesul de predare – învăţare a 
dansuli popular-scenic. Formele de predare – învăţare a dansului popular-scenic. Proiectarea didactică 
a disciplinei Metodica predării dansului popular-scenic. Evaluarea în cadrul predării dansului popular-
scenic 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din urmăroarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce contituie 40% și evaluarea finală 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Andrei Bucșan. Specificul dansului popular românesc. București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1971. 
2.Antip Țarălungă, A. Dănilă. Jocul la 60 ani // Materialele conferinţei știinţifice din 24 noiembrie 2005. 

Chișinău: Ed. „Grafema Libris”, 2006. 
3.Antip și Raisa Țarălungă. Dansuri populare. Material didactic la programa de educaţie. Chișinău, 1992. 
4.Antip Țarălungă. Ion Furnică – Celebru dansator moldav. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
5.Antip Țarălungă. Spiridon Mocanu – o legendă vie. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
6.Aurelian Ciornei. Jocuri Populare Bucovinene. Suciava: Editura Judeţiană, 1981. 
7.Corneliu Dan Georgescu. Jocul popular românesc. București: Editura muzicală, 1984 
Opţională: 

33. В.Курбет, М. Мардарью. Молдавские народные танцы „Изд. Картеа модовенеаскэ”. Киш., 

1969. 
34. Фолклор дин кымпиа Сорочий. Киш. : Ед. Штиинца, 1989. 

35. В.Курбет. Промоторь ай артей популарею Лит. Арт. Киш., 1979. 
36. Фрумосул е ла шезэтоаре (Селекций дин реперториул фестивалулуй ал II-ля фолклорик  

републикан) Киш. : Литература артистикэ, 1983. 

37. Л.В. Ошурков. Народные танцы Молдавии. Государстенное издательство Молдавии Киш., 
1957. 

38. М. Мардарь. Элементы движерий Молдавского танца. Изд. „Картя молдовенеаскэ”. Киш., 

1975. 
39. Молдова 1 и 2 – ( Тематическая программа) запись танца Антип Царэлунгэ. Москова, 

1988. 

40. Народный танец. Проблемы изучения. Сборник Научных трудовю Санкт – Петербург, 
1991. 

Николй Лупов Молдавские танцы „Бэсмэлуца”, ”Стругураш”, Киш. Лит. Aрт. 1985. 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans popular 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dansul Bătuta 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul cursului 

 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact 
direct 

Studiu 
individual 

S.04.A .041 2 II 4 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dansul Bătuta prevede atît asimilarea cunoștinţelor teoretice și practice ce se referă la  

formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale de compunere și montare a unui dans (popular, clasic, 

modern, etc.). Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi formate și consolidate, în special, în 

timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul coregrafiei 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei; de 

autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare – 
învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Însușirea originii dansului moldovenesc. 

 Însușirea mișcărilor specifice dansului: Bătuta.  

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul coregrafiei universale; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor, adolescenţilor, adulţilor și 
vîrstnicilor 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmului, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 
clasic, popular, modern, etc. 

Unități de curs 

 Elementele de bază a dansurilor bătuta și călușul. 

 Clasificarea dansului popular. 

 Importanţa măsurilor muzicale în dansul popular. 



 
 Importanţa melodiilor și a acompaniamentului la dansul popular. 

Împărţirea dansurilor pe genuri: dansuri rituale și dansuri cotidiene 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală. 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Andrei Bucșan. Specificul dansului popular românesc. București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1971. 
2.Antip Țarălungă, A. Dănilă. Jocul la 60 ani // Materialele conferinţei știinţifice din 24 noiembrie 2005. 

Chișinău: Ed. „Grafema Libris”, 2006. 
3.Antip și Raisa Țarălungă. Dansuri populare. Material didactic la programa de educaţie. Chișinău, 1992. 
4.Antip Țarălungă. Ion Furnică – Celebru dansator moldav. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
5.Antip Țarălungă. Spiridon Mocanu – o legendă vie. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
6.Aurelian Ciornei. Jocuri Populare Bucovinene. Suciava: Editura Judeţiană, 1981. 

7.Corneliu Dan Georgescu. Jocul popular românesc. București: Editura muzicală, 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans popular 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans Gopac 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul cursului 

 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact 
direct 

Studiu 
individual 

S.04.A .043 2 II 4 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dans Gopac prevede atît asimilarea cunoștinţelor teoretice și practice ce se referă la  formarea 

unor deprinderi, abilităţi profesionale de compunere și montare a unui dans (popular, clasic, modern, 

etc.). Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi formate și consolidate, în special, în timpul 

desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul coregrafiei 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei; de 

autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular ucrainesc. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare – 
învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Însușirea originii dansului ucrainesc. 

 Însușirea mișcărilor specifice dansului Gopac.  

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul coregrafiei universale; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor, adolescenţilor, adulţilor și 
vîrstnicilor 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmului, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 
clasic, popular, modern, etc. 

Unități de curs 

 Elementele de bază a Dansului Gopac. 

 Clasificarea dansului popular ucrainesc Gopac 

 Importanţa măsurilor muzicale în dansul Gopac. 



 
 Importanţa melodiilor și a acompaniamentului la dansul popular Gopac. 

Împărţirea dansurilor pe genuri: dansuri rituale și dansuri cotidiene 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală. 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Andrei Bucșan. Specificul dansului popular românesc. București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1971. 
2.Antip Țarălungă, A. Dănilă. Jocul la 60 ani // Materialele conferinţei știinţifice din 24 noiembrie 2005. 

Chișinău: Ed. „Grafema Libris”, 2006. 
3.Antip și Raisa Țarălungă. Dansuri populare. Material didactic la programa de educaţie. Chișinău, 1992. 
4.Antip Țarălungă. Ion Furnică – Celebru dansator moldav. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
5.Antip Țarălungă. Spiridon Mocanu – o legendă vie. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
6.Aurelian Ciornei. Jocuri Populare Bucovinene. Suciava: Editura Judeţiană, 1981. 

7.Corneliu Dan Georgescu. Jocul popular românesc. București: Editura muzicală, 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans popular 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans Rîceniţa 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul cursului 

 

Număr de 
credite ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact 
direct 

Studiu 
individual 

S.04.A .044 2 II 4 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dans Rîceniț a prevede atît asimilarea cunoștinţelor teoretice și practice ce se referă la  

formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale de compunere și montare a unui dans (popular, clasic, 

modern, etc.). Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi formate și consolidate, în special, în 

timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul coregrafiei 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei; de 

autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular ucrainesc. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare – 
învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei. 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Însușirea originii dansului ucrainesc. 

 Însușirea mișcărilor specifice dansului Rîceniț a.  

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul coregrafiei universale; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor, adolescenţilor, adulţilor și 
vîrstnicilor 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmului, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 
clasic, popular, modern, etc. 

Unități de curs 

 Elementele de bază a Dansului Rîceniț a. 

 Clasificarea dansului popular ucrainesc Rîceniț a 

 Importanţa măsurilor muzicale în dansul Rîceniț a. 



 
 Importanţa melodiilor și a acompaniamentului la dansul popular Rîceniț a. 

Împărţirea dansurilor pe genuri: dansuri rituale și dansuri cotidiene 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală. 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Andrei Bucșan. Specificul dansului popular românesc. București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1971. 
2.Antip Țarălungă, A. Dănilă. Jocul la 60 ani // Materialele conferinţei știinţifice din 24 noiembrie 2005. 

Chișinău: Ed. „Grafema Libris”, 2006. 
3.Antip și Raisa Țarălungă. Dansuri populare. Material didactic la programa de educaţie. Chișinău, 1992. 
4.Antip Țarălungă. Ion Furnică – Celebru dansator moldav. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
5.Antip Țarălungă. Spiridon Mocanu – o legendă vie. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
6.Aurelian Ciornei. Jocuri Populare Bucovinene. Suciava: Editura Judeţiană, 1981. 

7.Corneliu Dan Georgescu. Jocul popular românesc. București: Editura muzicală, 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans popular 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dansul Călușul 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

Facultatea Pedagogie; Catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs Țarălungă Antip, lector superior 

Cadre didactice implicate Goncear Igor– maestru de concert 

e-mail  
 

Codul 
cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact 
direct 

Studiu 
individual 

S.04.A.042 2 II 4 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Dansul Căluș ul prevede atît asimilarea cunoștinţelor teoretice și practice ce se referă la  

formarea unor deprinderi, abilităţi profesionale de compunere și montare a unui dans (popular, clasic, 

modern, etc.). Acestea de la urmă (capacităţile practice) vor fi formate și consolidate, în special, în 

timpul desfășurării celor trei practici: practicii interpretative I, practicii pedagogice și practicii de licenţă. 
    Astfel, planul de învăţămînt vizează finalitățile de bază ale procesului instructiv – educativ: 
cunoștințele („a ști”), capacitățile („a ști să faci”), atitudinale („a ști să fii”) și  integrarea lor în 
competențe profesionale caracteristice viitorului specialist-pedagog în domeniul coregrafiei. 
 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe de învățare: în cadrul procesului de predare – învăţare – evaluare a disciplinei; de 

autoevaluare a performanţelor profesionale. 

 Competețe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice în cadrul disciplinei în cercurile și 

colectivele de dans popular. 
Competențe de analiză și comunicare: evaluarea strategiilor didactice aplicate în procesul de predare – 
învăţare a disciplinei și utilizarea în comunicare a unui limbaj corect și specific disciplinei Dansul Căluşul 

Finalități de studii realizate la finele cursului 

 Însușirea originii dansului moldovenesc. 

 Însușirea mișcărilor specifice dansului: Căluș ul.  

 Cunoașterea legislaţiei generale și a celei referitoare la domeniul coregrafiei universale; 
Cunoaștere deontologiei profesionale, a drepturilor și libertăţilor copiilor, adolescenţilor, adulţilor și 
vîrstnicilor. 

Precondiții 

Să cunoască elementar simţul ritmului, elementar din teoria muzicii și mișcările de bază a dansului 
clasic, popular, modern, etc. 

Unități de curs 

 Elementele de bază a dansurilor bătuta și călușul. 

 Clasificarea dansului popular. 



 
 Importanţa măsurilor muzicale în dansul popular. 

 Importanţa melodiilor și a acompaniamentului la dansul popular. 

Împărţirea dansurilor pe genuri: dansuri rituale și dansuri cotidiene 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: prelegeri interactive, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluarea se realizează prin metoda oral și practică, demonstrări a mișcărilor, participarea la discuţii 
axate pe clarificarea momentelor pozitive și negative în demonstrarea mișcărilor, figurilor de dans. 

 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 
Din 2 evaluări susţinute pe parcursul semestrului ce constituie 40% și evaluarea finală. 

Bibliografie 

Obligatorie: 
1.Andrei Bucșan. Specificul dansului popular românesc. București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1971. 
2.Antip Țarălungă, A. Dănilă. Jocul la 60 ani // Materialele conferinţei știinţifice din 24 noiembrie 2005. 

Chișinău: Ed. „Grafema Libris”, 2006. 
3.Antip și Raisa Țarălungă. Dansuri populare. Material didactic la programa de educaţie. Chișinău, 1992. 
4.Antip Țarălungă. Ion Furnică – Celebru dansator moldav. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
5.Antip Țarălungă. Spiridon Mocanu – o legendă vie. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2006. 
6.Aurelian Ciornei. Jocuri Populare Bucovinene. Suciava: Editura Judeţiană, 1981. 

7.Corneliu Dan Georgescu. Jocul popular românesc. București: Editura muzicală, 1984 

 



 
 

ANUL III, 

semestrul  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denumirea programului de studii                        Dans popular și clasic  

Ciclul                            Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului                       Compoziţia dansului         

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
       Facultatea Știinţe ale educaţiei; catedra Pedagogie 
Preşcolară 

Titular de curs                       Iurie Cibric lector superior 

Cadre didactice implicate  

e-mail Cibric67@mail.ru 
 

Codul cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact 
direct 

Studiu 
individual 

S.05.A.054 2 III V 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

     Prezentul curs contribuie la formarea competenţelor gnoseologice și praxeologice cu referinţă la 
metodologia de montare a dansului popular cu implementarea corectă a dramaturgiei și legităţilor 
montării dansului popular. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe gnosiologice: de explicare a noţiunilor de dramaturgie și legităţile montării dansului 
popular.libreto și desenul dansului . 

 Competențe de aplicare: de aplicare a strategiilor metodologice de montare a dansului popular ; 

 Competențe de comunicare: de utilizare în comunicare a unui limbaj specific corect.referitor la 
metodologia montării dansului popular. 

 Competențe de analiză:de evaluare a eficacităţii strategiilor didactice aplicate în procesul de 

predare-învăţare a disciplinei  Compoziţia dansului. 
Finalități de studii 

 Să identifice măsura muzicală a piesei selectate 

 Să descrie etapele de montare a unui dans 

 Să clasifice genul și caracterul dansului montat  

 Să demonstreze practic unele procedee de montare a dansului 

 Să elaboreze libretul și desenul unui dans 

 Să demonstreze comportament adecvat în cadrul procesului de montare a dansului.  

Precondiții 

Studenţii trebuie să posede cunoștinţe și deprinderi din cursurilor de specialitate studiate anterior. Dansul 
clasic, Dansul scenic popular etc. 
 

Unități de curs 

 
Tema 1. Concepţia didactică a cursului Compoziţia dansului. 



 
Tema 2. Repere metodologice ale procesului de montare a  dansului 
Tema 3. Rolul coregrafului în procesul de montare a dansului popular 
Tema 4. Metodologia elaborării libretului dansului popular 
Tema 5. Metodologia elaborării desenului dansului popular 
Tema 6. Metode și procedee utilizate în procesul de montare a dansului popular 

Metode și tehnici de predare și învățare 

 

Învăţare bazată pe student: demonstrarea elementelor coregrafice, exersarea elementelor de dans, 
explicarea metodelor  
de predare-învăţare, ore practice, consultaţii 

 

Strategii de evaluare 

 
Evaluare formativă se va realita prin diverse metode: expunere verbala, exersare in 
practica, participarea la discuţii interactive, teste etc. 
Evaluarea curenta I – demonstrarea practica, metodica predarii. 
Evaluarea cruenta II – demonstrarea practica, metodica predarii. 
Evaluarea finală de examen se va executa sub forma practica, metoda de evaluare 
– demonstrarea elementelor studiate, prezentarea combinatiilor personale, 
metodologia predarii si expunerea regulilor de exersare. Nota finală se constituie 
din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării finale 
(lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie evaluările curente petrecute 
pe parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 

 

Bibliografie 

Obligatorie:  
 

1. Curbet V. ,,La vatra horelor,,- Chiș inău 1993  

2.  Curbet V.,,La gura unei peș teri de comori,,- Chiș inău, 1994 
3. Curbet V.,, Promotori ai artei populare,,- Chiș inău, 1994 

4. Захаров Р Сочинение танца М 1983 

5. Королева  Ранние формы танца М 1983 

 
Opț ională:  

                1 Curbet V ,,Aș a-i jocul pe la noi,, Chiș inău 1976 

                2 Поваляева Н Танец как элемент художественного воспитания М 1991 
                3 Захаров Р Записи балетмейстера М 1967 

 

 

 



 
 

Denumirea programului de studii Dans popular si clasic 

Ciclul Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dansul ritual 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
 Facultatea Știinţe ale educaţiei; catedra Pedagogie 

Preșcolară 

Titular de curs Lector superior, Ion Bencheci 

Cadre didactice implicate  

e-mail Ciuleandra_folk@mail.md 
 

Codul cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

S.05.A.057 2 III 5 60 30 30 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

In cadrul acestui curs, studenţii vor studia tipurile de dansuri de ritual de pe 
teritoriul Republicii Moldova, caracterele, elementele specifice, vor utiliza 
materialul coregrafic în montările coregrafice. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe gnoseologice: de descriere a tipurilor dansurilor de ritual, conţinutului 
fiecărui tip de dans, principiilor montării dansurilor de ritual, de descriere a 
metodologiei predării elementelor dansurilor de ritual; 
Competențe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice in cadrul activităţilor 
orelor de dans de ritual, de corelare a continuturilor si obiectivelor curriculare cu 
virsta elevilor; de aplicare a cunostintelor si deprinderilor in metodologia predarii; 
Competențe de analiza: de evaluare a eficacitatii strategiilor didactice aplicate in 
procesul desfășurării orelor de dans de ritual; 
Competențe de comunicare: de utilizare în comunicare a unui limbaj ştiinţific 
corect si specific in cadrul desfășurării orelor de dans de ritual 

Finalități de studii 

 
1. Să defineasca notiunile de baza ce ţin de elementele dansurilor de ritual  
2. Să posede deprinderi tehnice de interpretare a elementelor dansurilor de ritual  
3. Să descrie demersul didactic al disciplinei 



 

4. Să coreleze obiectivele si continuturile curriculare 
5. Să cunoasca diverse metodologii de predare a elementelor dansurilor de ritual  
6. Să elaboreze noi combinatii de miscari pentru diferite tipuri de dansuri de ritual  
7. Să propună măsuri de dezvoltare a interpretarii tehnice a dansurilor de ritual  

Precondiții 

Pentru atingerea finalitatilor, studentul trebuie sa posede cunostinte din cursurile 
universitare de pedagogie scolara, material coregrafic din domeniul dansurilor de 
ritual, metodologia instruirii elementelor dansurilor de ritual 

Unități de curs 

Tema 1. Dansul de ritual Capra.  
Tema 2. Dansul de ritual Ursul.  
Tema 3. Dansul de ritual Căluţul.  
Tema 4. Dansul de ritual Caloianul.  
Tema 5. Dansul de ritual Drăgaica.  
Tema 6. Dansul de ritual Paparuda.  
Tema 7. Dansul de ritual Șerveţelul.  
Tema 8. Dansul de ritual Coasa.  
 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: demonstrarea elementelor coregrafice, exersarea 
elementelor de dans, explicarea metodelor de predare-învăţare, ore practice, 
consultaţii  

Strategii de evaluare 

Evaluare formativă se va realita prin diverse metode: expunere verbala, exersare in 
practica, montarea dansurilor studii, participarea la discuţii interactive, etc. 
Evaluarea curenta I – demonstrarea practica a montărilor coregrafice, metodica 
predarii. 
Evaluarea cruenta II – demonstrarea practica a elementelor de dans, shiţelor de 
dans, metodica predarii. 
Evaluarea finală de examen se va executa sub forma practica, metoda de evaluare 
– demonstrarea elementelor studiate, prezentarea montărilor personale, 
metodologia predarii si expunerea regulilor de exersare. Nota finală se constituie 
din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării finale 
(lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie evaluările curente petrecute 
pe parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 evaluări) 



 
 

Bibliografie 

 

Obligatorie:  

1. Popa P. Jocul vetrelor străbune. – Chișinău, Grafema Libris, 2005. 
2. Власенко Г. Сочинение танцевальных комбинаций. Методическое 

пособие. – М., 1986. 
3. Курбет В. Мардарь М. Молдавские народные танцы. –  Кишинев, 

1969. 
4. Ошурко Л. Народные танцы Молдовии. – Кишинев, 1957 

 
 Opțională:  

5. Bazatin, Ion. Paşi de horă prin Angola: [despre ansamblul de cântece şi 

dans „Hora” din Chişinău] / Ion Bazatin // Moldova. –  1983. –  Nr 8. P. 

35-36. 953. 

6. Bazatin, Ion.Vârsta împlinirilor: [despre ansamblul de cântece şi dans 

„Hora”] / Ion Bazatin // Femeia Moldovei. – 1975. – Nr 10. – P. 18-19. 

954. 

7. Curbet, Vladimir. Aşa-i jocul pe la noi : [culeg.] / Vladimir Curbet. – Ch. : 

Literatura artistică,1985. –  308 p. : n. muz. 960. 

8. Curbet, Vladimir. Grai şi tradiţii ne-au unit  / Vladimir Curbet. –  Ch.: 

Pontos, 2000. –  232 p. 961. 

9. Curbet, Vladimir. Portul naţional şi dansul popular // La gura unei peşteri 

de comori: valori basarabene / Vladimir Curbet. –  Ch., 1994. –  P. 246-

250. 

10. Curbet, Vladimir.Primii dansatori şi cântăreţi ai plaiului moldav// La gura 

unei peşteri de comori : valori basarabene / Vladimir Curbet. –  Ch., 1994. 

–  P. 34-41. 

 
 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans popular si clasic 

Ciclul Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dansuri feciorești 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
 Facultatea Știinţe ale educaţiei; catedra Pedagogie 

Preșcolară 

Titular de curs Lector superior, Ion Bencheci 

Cadre didactice implicate  

e-mail Ciuleandra_folk@mail.md 
 

Codul cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

 S.05.A.064 3 III 5 90 45 45 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

In cadrul acestui curs, studenţii vor studia tipurile dansurilor feciorești de pe teritoriul Republicii Moldova, 
caracterele, elementele specifice, vor utiliza materialul coregrafic în montările coregrafice. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe gnoseologice: de descriere a tipurilor dansurilor feciorești, conţinutului fiecărui tip de dans, 
principiilor montării dansurilor de feciorești, de descriere a metodologiei predării elementelor de dans 
fecioresc; 
Competențe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice in cadrul activităţilor orelor de dansuri 
feciorești, de corelare a continuturilor si obiectivelor curriculare cu virsta elevilor; de aplicare a 
cunostintelor si deprinderilor in metodologia predarii; 
Competențe de analiza: de evaluare a eficacitatii strategiilor didactice aplicate in procesul desfășurării 
orelor de dans fecioresc; 
Competențe de comunicare: de utilizare în comunicare a unui limbaj ştiinţific corect si specific in cadrul 
desfasurarii orelor de dans fecioresc.  
 

Finalități de studii 

 
1. Să defineasca notiunile de baza ce ţin de elementele dansurilor feciorești  
2. Să posede deprinderi tehnice de interpretare a elementelor dansurilor feciorești   
3. Să descrie demersul didactic al disciplinei 
4. Să coreleze obiectivele si continuturile curriculare 
5. Să cunoasca diverse metodologii de predare a elementelor dansurilor feciorești  
6. Să elaboreze noi combinatii de miscari pentru diferite tipuri de dansuri feciorești  
7. Să propună măsuri de dezvoltare a interpretarii tehnice a dansurilor feciorești  

Precondiții 

Pentru atingerea finalitatilor, studentul trebuie sa posede cunostinte din cursurile universitare de 
pedagogie scolara, material coregrafic din domeniul dansurilor feciorești,metodologia instruirii 
elementelor dansurilor  feciorești. 



 
Unități de curs 

Tema 1. Dans popular –Bătuta.  
Tema 2. Sârba în bătăi. Elemente și compoziţii de mișcări. 
Tema 3. Horă în bătăi. Originea dansului. Compoziţia coregrafică. 
Tema 4. Brîu pe 6. Originea dansului. Compoziţia coregrafică. 
Tema 5. Sârba bărbaţi. Descrierea dansului. Montare coregrafică. 
Tema 6. Călușarii. Descrierea și originea dansului. Combinaţii de mișcări. 
Tema 7. Călușarii. Originea și specificul dansului. Elemente de dans. 
Tema 8. Brîu pe 8. Specificul dansului. Elemente coregrafice. 
Tema 9. Joc de nuntă. Sarcina genului de dans. Specificul montărilor coregrafice. 
Tema 10. Dansul Bătută. Montare coregrafică. 
Tema 11. Dansul de tip Brîu/Sîrbă. Montare coregrafică. 
Tema 12. Dansul de tip Bătută. Montare coregrafică. 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: demonstrarea elementelor coregrafice, exersarea elementelor de dans, 
explicarea metodelor de predare-învăţare, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluare formativă se va realita prin diverse metode: expunere verbala, exersare in practica, montarea 
dansurilor studii, participarea la discuţii interactive, etc. 
Evaluarea curenta I – demonstrarea practica a montărilor coregrafice, metodica predarii. 
Evaluarea cruenta II – demonstrarea practica a elementelor de dans, shiţelor de dans, metodica predarii. 
Evaluarea finală de examen se va executa sub forma practica, metoda de evaluare – demonstrarea 
elementelor studiate, prezentarea montărilor personale, metodologia predarii si expunerea regulilor de 
exersare. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul 
evaluării finale (lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie evaluările curente petrecute pe 
parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 
 

Bibliografie 

 

Obligatorie:  
11. Popa P. Jocul vetrelor străbune. – Chișinău, Grafema Libris, 2005. 
12. Власенко Г. Сочинение танцевальных комбинаций. Методическое пособие. – М., 1986. 
13. Курбет В. Мардарь М. Молдавские народные танцы. –  Кишинев, 1969. 
14. Ошурко Л. Народные танцы Молдовии. – Кишинев, 1957 

 Opțională:  

15. Bazatin, Ion. Paşi de horă prin Angola: [despre ansamblul de cântece şi dans „Hora” 

din Chişinău] / Ion Bazatin // Moldova. –  1983. –  Nr 8. P. 35-36. 953. 

16. Bazatin, Ion.Vârsta împlinirilor: [despre ansamblul de cântece şi dans „Hora”] / Ion 

Bazatin // Femeia Moldovei. – 1975. – Nr 10. – P. 18-19. 954. 

17. Curbet, Vladimir. Aşa-i jocul pe la noi : [culeg.] / Vladimir Curbet. – Ch. : Literatura 

artistică,1985. –  308 p. : n. muz. 960 

 

 



 
Denumirea programului de studii Dans popular și clasic 

Ciclul Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului                                  Dansuri pentru copii 

Facultatea/catedra responsabilă de curs  Facultatea Pedagogie; catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs                Lector superior Iurie Cibric 

Cadre didactice implicate   

e-mail                                 Cibric67@mail.ru 
 

Codul cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

S.05.A.061 2 III V 60 30 30 
 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

     Prezentul curs vine în aprofundarea cunoștinţelor generale și deprinderilor cu referinţă la repertoriul 
dansurilor pentru copii.. Cursul va facilita studierea disciplinei Măiestria coregrafică. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 Competențe gnosiologice: de explicare a noţiunii de dans pentru copii; 

 Competențe de aplicare: de aplicare a strategiilor metodologige în cadrul disciplinei; 

 Competențe de comunicare: de utilizare în comunicare a unui limbaj specific corect. 
Finalități de studii 

 Să identifice dansurile specifice pentru copii 

 Să aplice cunoștinţele teoretice asimilate în procesul de montare a dansurilor pentru copii 

 Să elaboreze libretul și desenul dansului pentru copii 

 .Să demonstreze practic unele combinaţii de mișcări însușiite în cadrul cursului  

 .Să elaboreze combinaţii de mișcări noi în baza celor însușiite 

Precondiții 

Studenţii trebuie să posede cunoștinţe și deprinderi din cadrul  cursurilor Dans scenic popular,Dans 
folcloric etc.  
 

Unități de curs 

Tema 1. Concepţia didactică a cursului Dansuri pentru copii 
Tema 2. Elaborarea libretului unui dans pentru copii  
Tema 3. Elaborarea desenului unui dans pentru copii 
Tema 4. Dansuri pentru copii de tip,,Hora,, 
Tema 5. Dansuri pentru copii de tip ,,Sîrba,, 

  Tema 6. Dansuri pentru copii de tip ,,Hostropăţ, 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: demonstrarea elementelor coregrafice, exersarea elementelor de dans, 
explicarea metodelor  
de predare-învăţare, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 



 
 
Evaluare formativă se va realita prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, etc. 
 
 Evaluarea curenta I- combinat 
 
Evaluarea curenta II- combinat 
 
 Evaluarea finală de examen se va executa combinat, metoda de evaluare (.) Nota finală se constituie din 

următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul evaluării finale( lucrarea finală de examen), 

60 % din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive ( 

cel puţin 2 evaluări); 

 
 

Bibliografie 

Obligatorie:  
1. Constantinescu M. Folclor Coregrafic Din Vâlcea, Vol 2, Centrul Creatiei Vâlcea, 1993 

2. Curbet V. Aşa-i jocul pe la noi: [culeg.] Chiș inău, Literatura artistică, 1985, p. 308. 

3. Curbet V. Grai şi tradiţii ne-au unit. Chiș inău, Pontos, 2000, p.232, 961. 

4. Curbet V. Portul naţional şi dansul popular // La gura unei peşteri de comori: valori basarabene / 

Chiș inău, 1994. p. 246-250. 

5. Curbet V. Primii dansatori şi cântăreţi ai plaiului moldav// La gura unei peşteri de comori: valori 

basarabene, Chiș inău, 1994, p. 34-41. 

6. Dance I. Jocuri Populare Codrenesti, Centrul Creatiei Satu Mare, 1971 

7. Dejeu Z. Dansuri Traditionale Din Transilvania, Clusium, 2000 

8. Popa P. Jocul vetrelor străbune. Chiș inău, Ed. Grafema Libris SRL, 2005 

 

 Opțională:  

18. Богаткова Л. Танцы разных народов. - М.: Молодая гвардия, 1958. 
19. Васильева Е. Танец. – М.: Искусство, 1968. 
20. Венгерская рапсодия. /Под ред. Л. Тарр. – Будапешт, 1959. 
21. Гасапов К. Азербайджанский народный танец. – М.: Искусство, 1978. 
22. Гаспаров Ф. Башкирские танцы. – Уфа, 1978. 
23. Гребенщиков С. Белорусские танцы. – Минск: Наука и техника, 1978. 
24. Захаров Р. Работа балетмейстера с исполнителями. – М., 1967. 
25. Каримова Р. Ферганский танец. – Ташкент, 1973. 
26. Каримова Р. Хорезмский танец. – Ташкент, 1975. 
27. Клармунт А., Алъбайсин Ф. Искусство танца Фламенко. – М.: Искусство, 1986. 



 
28. Малый В. Народные танцы Карелии. – Петрозаводск: Карелия, 1978. 
29. Народно-сценический танец: Метод. разработка для хореографических отделений ДМШ 

и ДШИ. – М., 1987. 
 

 



 
 

Denumirea programului de studii Dans popular și clasic  

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Sârba 

Facultatea/catedra responsabilă de curs Facultatea Știinţe ale Educaţiei; catedra Pedagogie Preşcolară 

Titular de curs lector universitar, Talpă Svetlana 

Cadre didactice implicate  

e-mail T.S.T.87@mail.ru 
 

Codul cursului 

 

Număr de 
credite 
ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu individual 

S.05.A.067 3 III 5 90 22 45 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 Așa cum dansul este strâns legat de viaţa și istoria poporului nostru, Sârba este unul din acele dansuri care 

nu doar caracterizează dar și educă valorile, astfel cursul „Sârba” este obligatoriu în programul de studii, 

deoarece participă la formarea studentului ca individualitate.  

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 
 Competențe gnosiologice: de descriere a pașilor , regulelor de bază  ce ţin de executarea la 

mijlocul sălii; de descriere a greșelelor des întîlnite. 

 Competențe de aplicare: de aplicare a regulelor de executare; de corelare a conținuturilor și 
obiectivelor curriculare cu nivelul de pregătire a studenţilor. 

 Competențe de analiză: de evaluare a eficacităţii pașilor la mijlocul sălii aplicate studenţilor cu 
absenţa pregătirii în dans. 

 Competențe de comunicare: de utilizare în comunicare  a unui limbaj ştiinţific corect şi specific în 

cadrul activităților de dansul Sârba. 
 

Finalități de studii 

La finele cursului studentul va fi capabil:  

 Să execute pașii caracteristici dansului și ritmului de Sârbă. 

 Să posede deprinderi de explicare -demonstrare a pașilor de Sârbă. 

 Să coreleze obiectivele și conținuturile curriculare  din aria dansului Sârba, educația pentru 

structura musculară și cultura generală a studenţilor 

 Să integreze conținuturile și metodele didactice specifice dansului Sârba 

 Să planteze în studenţi dragostea faţă de obiceiurile și tradiţiile naţionale, de cultura neamului 



 
moldav și nu în ultimul rînd faţă de frumos. 

 
 

Precondiții 

 
Pentru formarea unei personalităţi complexe cu valori naţionale și iubire de neam este nevoie de a educa 
arta frumosului în student. 
 

Unități de curs 

    
Tema 1. Pas de caracter: a) Pas de caracter cu strângerea piciorului activ de la genunchi în faţă                
b) Pas de caracter cu aruncarea piciorului de la genunchi în faţă  
Tema 2. Pas prin așezare 
 Tema 3. Pas 16/8 
Tema 4. Pas cu flic- fleac  
Tema 5. Pas cu flic- fleac  
Tema 6.Sărituri de pe un picior pe altul 
Tema 7. Pas sincopat  

Metode și tehnici de predare și învățare 

                                                                
Învăţare bazată pe student: demonstrarea elementelor coregrafice, exersarea elementelor de dans, 
explicarea metodelor  
de predare-învăţare, ore practice, consultaţii  

Strategii de evaluare 

Evaluare formativă  se va realiza prin metoda:combinat,   

Evaluarea curenta I :combinat/ demonstrare practică, explicare 

Evaluarea curenta II- combinat/demonstrare practică, explicare 

Evaluarea  finală de examen constă în convorbire în baza subiectelor, demonstrare, combinat 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 

40% din notă constituie rezultatul evaluării finale( lucrarea finală de examen), 40 %  din notă constituie 
evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive ( cel puţin 2 evaluări); 
 

Bibliografie 
Obligatorie: 

1.  Mardari Mircea „Studiu coregrafic” Chiș inău ,2014 

2.  Гусев Г.П. „Методика преподавания народного танца” Полиграфист 2001  

 

 



 
 

Denumirea programului de studii Dans popular și clasic  

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Tehnica dansului clasic 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Știinţe ale educaţiei; catedra Pedagogie 

Preşcolară 

Titular de curs lector universitar, Talpă Svetlana 

Cadre didactice implicate  

e-mail T.S.T.87@mail.ru 
 

Codul cursului 

 

Număr de 
credite 
ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

S.05.O.051 
 

3 
 

III 
 

5 
 

90 
 

45 
 

45 
 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 
Acest curs este unul important în programul de studii deoarece conţine strategii de dezvoltarea și 

amplificare a calităţilor și performanţelor motrice obţinute în cadrul dansului clasic, și acumulate pe 

parcursul a celor 2 ani de studii universitare. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 
 Competențe gnosiologice: de încordare și relaxare a mușchilor,  de repartizare a corectă a 

dificultăţii de executare a exerciţiilor la bară și la mijlocul sălii; de descriere a greșelelor des întîlnite. 

 Competențe de aplicare: de aplicare a cunoștinţelor obţinute și a regulelor de executare în cadrul 

lucrului cu copii, de corelare a conținuturilor și obiectivelor curriculare cu nivelul de pregătire a 
studenţilor. 

 Competențe de analiză: de estimare a eficacităţii tehnicii exerciţiilor la bară și la mijlocul sălii 
aplicate studenţilor cu absenţa pregătirii în dans prin rezultatele obţinute la sfârșitul cursului dat. 

 Competențe de comunicare: de utilizare în comunicare  a unui limbaj ştiinţific corect şi specific în 

cadrul activităților de dans clasic la bară și la mijlocul sălii cu demonstrarea exerciţiilor. 
 

Finalități de studii 

La finele cursului studentul va fi capabil:  

 Să execute mișcările dansului clasic la bară și la mijlocul sălii. 

 Să aibă o ţinută corespunzătoare unui student care și-a ales specialitatea dans. 

 Să poată executa nu doar sărituri simple dar și complicate. 



 
 Să posede o extindere a mușchilor corespunzătoare unei dansatoare. 

 Să poată percepe care grupă de mușchi efectuiază unele sau altele exerciţii. 

Precondiții 

Pentru atingerea scopului dorit studentul trebuie să iubească specialitatea aleasă mai mult decât pe sine 
însuși. 

Unități de curs 

 
 

EXERCIȚII LA BARĂ 
 

Tema 1. Plie (demi plie și grande plie) 
Tema 2.Battement tendu 
Tema 3. Battement tendu jete 
Tema 4.Ronde de jambe par terre 
Tema 5.Battement fondu  
Tema 6.Battement frappe 
Tema 7.Ronde de jambe en l’air 
Tema 8.Adaggio 
Tema 9.Grande battement jete  

EXERCIȚII LA MIJLOCUL SĂLII 
  
Tema 1.Port des bras 
Tema 2.Adaggio 
Tema 3.Battement tendu 
 Tema 4.Battement tendu Jete  
Tema 5. Grande battement tendu jete 
Tema 6. Sărituri ( Allegro) Saute 
Tema 7. Pas assemble 
Tema 8. Pas jete 
Tema 9.Pas glissade 
Tema 10.Sissone Ferme 
Tema 11.Sissone Ouvert 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: demonstrarea elementelor coregrafice, exersarea elementelor de dans, 
explicarea metodelor  
de predare-învăţare, ore practice, consultaţii  

Strategii de evaluare 

Evaluare formativă  se va realiza prin diverse metode: combinat 

Evaluarea curenta I – combinat/demonstrare practică, explicare 

Evaluarea curenta II- combinat/demonstrare practică, explicare  

Evaluarea  finală de examen constă în demonstrare, convorbire în baza subiectelor, combinat 



 
Nota finală se constituie din următoarele componente: 

40% din notă constituie rezultatul evaluării finale( lucrarea finală de examen), 40 %  din notă constituie 
evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive ( cel puţin 2 evaluări); 
 

Bibliografie 
Obligatorie: 

3.  Mardari Mircea „Studiu coregrafic” Chiș inău ,2014 

4.  Н.П. Базарова „Классический танец” Искусство 1975 

5. Л.Д. Блок „Классический танец история и современность”  Искусство 1987 

6.  А.Я.Ваганова „Основы классического танца” Искусство 1980 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denumirea programului de studii Dans popular și clasic 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Tehnica dansului popular scenic 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Știinţe ale educaţiei; catedra Pedagogie 

Preşcolară 

Titular de curs lector universitar, Talpă Svetlana 

Cadre didactice implicate  

e-mail T.S.T.87@mail.ru 
 

Codul cursului 

 

Număr de credite 
ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

S.05.O.52 4 III 5 120 60 60 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 
Disciplina „Tehnica dansului popular scenic” este adaptată  pentru ultimul an de studii universitare 

deoarece, odată ce studentul a studiat toate temele din anii precedenţi, unde sunt învăţate aproape toate 

mișcările, rămâne doar de prelucrat și de aprofundat nu doar cunoștinţele dar și performanţele motrice 

obţinute. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 
 Competențe gnosiologice: de încordare și relaxare a mușchilor,  de repartizare a corectă a 

dificultăţii de executare a exerciţiilor la bară și la mijlocul sălii; de descriere a greșelelor des 
întîlnite. 

 Competențe de aplicare: de aplicare a cunoștinţelor obţinute și a regulelor de executare în cadrul 

lucrului cu copii, de corelare a conținuturilor și obiectivelor curriculare cu nivelul de pregătire a 
studenţilor. 

 Competențe de analiză: de estimare a eficacităţii tehnicii exerciţiilor la bară și la mijlocul sălii 
aplicate studenţilor cu absenţa pregătirii în dans prin rezultatele obţinute la sfârșitul cursului dat. 

 Competențe de comunicare: de utilizare în comunicare  a unui limbaj ştiinţific corect şi specific în 

cadrul activităților de dans clasic la bară și la mijlocul sălii cu demonstrarea exerciţiilor. 
 

Finalități de studii 

La finele cursului studentul va fi capabil:  

 Să definească noţiunile de bază ce ţin de dansul popular scenic 



 
 Să posede deprinderi de explicare -demonstrare a exerciţiilor la bară și la mijlocul sălii 

 Să poată deosebi caracterul poporului specific pentru fiecare exerciţiu 

 Să identifice măsura muzicală și tempoul de executare a fiecărui exerciţiu 

 Să coreleze obiectivele și conținuturile curriculare  din aria dansului popular scenic, educația 

pentru structura musculară și cultura generală a studenţilor 

 Să integreze conținuturile și metodele didactice specifice dansului popular scenic cu metodica 

predării. 

 
 

Precondiții 

 
Pentru Tehnica dansului popular scenic nu este suficient doar de a poseda unele calităţi fizice dar este 
esenţial de a acumula noi performanţe motrice și de a le prelucra.  
 

Unități de curs 

EXERCIȚII LA BARĂ 
 
Tema 1. Ținuta picioarelor 
Tema 2. Ținuta brațelor 
Tema 3. Demi plie și grande plie 
Tema 4. Trecerea tălpii de pe toc pe vârf (battement tendu) 
 Tema 5. Aruncări mici ale piciorului activ ( battement tendu jete) 
Tema 6. Rotirea piciorului activ pe podea 
Tema 7.Întoarcerea genunchiului piciorului activ la 45 grade sau 90 grade (battement fondu) 
Tema 8. Bătăi în podea 
Tema 9. Evantai în aer 
Tema 10. Aruncări mari ( Grande battement jete) 
 

EXERCIȚII LA MIJLOCUL SĂLII 
  
Tema 1.Pas de caracter 
 Tema 2.Balansări 
 Tema 3.Sărituri de pe un picior pe altul 
Tema 4. Pas cu sincopă 
Tema 5. Pas încrucișat înainte 
 Tema 6. Săritură în sus cu picioarele întinse 
Tema 7. Săritură în sus cu picioarele distanțate 
Tema 8. Săritură în sus cu picioarele îndoite 
Tema 9. Săritură pe genunchi 
Tema 10. Săritură de pe ambele picioare pe un picior și de pe un picior pe ambele picioare 
Tema 11. Mișcare de rotație 
Tema 12. Piruete 



 
Metode și tehnici de predare și învățare 

 
Învăţare bazată pe student: demonstrarea elementelor coregrafice, exersarea elementelor de dans, 
explicarea metodelor de predare-învăţare, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluare formativă  se va realiza prin diverse metode:combinat,   

Evaluarea curenta I –combinat/demonstrare practică, explicare 

Evaluarea curenta II- combinat/demonstrare practică, explicare 

Evaluarea  finală de examen constă în convorbire în baza subiectelor, demonstrare, combinat 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 

40% din notă constituie rezultatul evaluării finale( lucrarea finală de examen), 40 %  din notă constituie 
evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive ( cel puţin 2 evaluări); 
 

Bibliografie 

Obligatorie: 
7.  Mardari Mircea „Studiu coregrafic” Chiș inău ,2014 

8.  Гусев Г.П. „Методика преподавания народного танца” Полиграфист 2001  

 



 
 

Anul III, semestrul 6 

Denumirea programului de studii Dans popular si clasic 

Ciclul Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Dans popular cu subiect 

Facultatea/catedra responsabilă de 
curs 

 Facultatea Știinţe ale educaţiei; catedra Pedagogie Preșcolară 

Titular de curs Lector superior, Ion Bencheci 

Cadre didactice implicate  

e-mail Ciuleandra_folk@mail.md 
 

Codul cursului 

 

Număr de 
credite ECTS  

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

S.06.A.074 2 III      6 60 30 30 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

In cadrul acestui curs, studentii vor studia teoria si metodica montării dansului popular cu subiect, vor 
utiliza cunoștinţele in interpretarea si crearea compozitiilor de miscari pentru orele de dans popular cu 
subiect. Vor face cunostinta cu metodologia de baza a familiarizarii elevilor cu tehnica interpretarii dansului 
cu subiect. 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe gnoseologice: de descriere a conţinutului dansului popular cu subiect, principiilor si rolului 
studiului; de descriere a metodologiei predării dansului popular cu subiect; 
Competențe de aplicare: de aplicare a strategiilor didactice in cadrul activităţilor orelor de dans popular cu 
subiect, de corelare a continuturilor si obiectivelor curriculare cu virsta elevilor; de aplicare a cunostintelor 
si deprinderilor in metodologia predării; 
Competențe de analiza: de evaluare a eficacitatii strategiilor didactice aplicate in procesul desfasurarii 
orelor de dans de caracter; 
Competențe de comunicare: de utilizare în comunicare a unui limbaj ştiinţific corect si specific in cadrul 
desfasurarii orelor de dans popular cu subiect. 

Finalități de studii 

 
1. Să defineasca notiunile de baza ce tin de elementele dansului popular cu subiect 
2. Să posede deprinderi tehnice de interpretare a elementelor de dans 
3. Să descrie demersul didactic al disciplinei 
4. Să coreleze obiectivele si continuturile curriculare 
5. Să aplice diverse metodologii de predare a elementelor dansului popular cu subiect 
6. Să elaboreze noi combinaţii de mișcări pentru dansul popular cu subiect 
7. Să propună măsuri de dezvoltare a interpretarii tehnice a dansului popular cu subiect 



 
8. Să descrie metodologia construcţiei orei de dans popular cu subiect 
 

Precondiții 

Pentru atingerea finalitatilor, studentul trebuie sa posede cunostinte din cursurile universitare de 
pedagogie scolara, teoria instruirii, dans clasic 

Unități de curs 

Tema 1. Compoziţia dansului cu subiect, rigorile montării pieselor coregrafice cu subiect. Etapele 
procesului montării coregrafice.  
Tema 2. Selectarea compoziţiilor muzicale pentru montările dansului cu subiect. 
Tema 3. Metodologia construcţiei piesei coregrafice. Aranjamentul muzical în montarea dansului cu 
subiect. 
Tema 4. Selectarea materialului coregrafic pentru montarea dansului cu subiect. 
Tema 5. Etapele de dezvoltare a subiectului  in montările coregrafice cu subiect, aranjamentul muzical. 
 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: demonstrarea elementelor coregrafice, exersarea elementelor de dans, 
explicarea metodelor de predare-învăţare, ore practice, consultaţii 

Strategii de evaluare 

Evaluare formativă se va realita prin diverse metode: expunere verbala, exersare in practica, participarea la 
discuţii interactive, teste etc. 
Evaluarea curenta I – demonstrarea practica, metodica predarii. 
Evaluarea cruenta II – demonstrarea practica, metodica predarii. 
Evaluarea finală de examen se va executa sub forma practica, metoda de evaluare – demonstrarea 
elementelor studiate, prezentarea combinatiilor personale, metodologia predarii si expunerea regulilor de 
exersare. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul 
evaluării finale (lucrarea finală de examen), 60 % din notă constituie evaluările curente petrecute pe 
parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 
 

Bibliografie 

 

Obligatorie:  

30. Борзов А. Народно-сценический танец. – М., 1987. 
31. Власенко Г. Сочинение танцевальных комбинаций. Методическое пособие. – М., 1986. 
32. Власенко Г. Танцы народов Поволжья. – Самара: Изд-во Сам. ун-та, 1992. 
33. Гуменюк А. Народное хореографическое искусство Украины. – Киев, 1968. 
34. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. 

– М.: Искусство, 1976. 
35. Иноземцев Г. Народные танцы. – М., 1971. 
36. Климов А. Основы русского народного танца. – М.: Искусство, 1981. 
37. Курбет В., Мардарь М. Молдавские народные танцы. –  Кишинев, 1969. 
38. Лопухов Ю., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. – Л.-М., 1959. 
39. Стукалина Н. Четыре экзерсиса. – М.: Изд-во РТО, 1972. 
40. Ткаченко Т. Народный танец. – М.: Искусство, 1967. 
41. Устинова Т. Избранные русские народные танцы. – М.: Искусство, 1996. 



 
 

 Opțională:  

42. Богаткова Л. Танцы разных народов. - М.: Молодая гвардия, 1958. 
43. Васильева Е. Танец. – М.: Искусство, 1968. 
44. Венгерская рапсодия. /Под ред. Л. Тарр. – Будапешт, 1959. 
45. Гасапов К. Азербайджанский народный танец. – М.: Искусство, 1978. 
46. Гаспаров Ф. Башкирские танцы. – Уфа, 1978. 
47. Гребенщиков С. Белорусские танцы. – Минск: Наука и техника, 1978. 
48. Захаров Р. Работа балетмейстера с исполнителями. – М., 1967. 
49. Каримова Р. Ферганский танец. – Ташкент, 1973. 
50. Каримова Р. Хорезмский танец. – Ташкент, 1975. 
51. Клармунт А., Алъбайсин Ф. Искусство танца Фламенко. – М.: Искусство, 1986. 
52. Малый В. Народные танцы Карелии. – Петрозаводск: Карелия, 1978. 
53. Народно-сценический танец: Метод. разработка для хореографических отделений ДМШ 

и ДШИ. – М., 1987. 
54. Северная кадриль. – Петрозаводск: Карелия, 1977. 
55. Сунна X. Латышский народный танец. – М.: Искусство, 1983. 
56. Тагиров В. Татарские танцы. – Казань, 1984. 
57. Ткаченко Г. Вьетнамская народная хореография. – М.: Искусство, 1975. 
58. Ткаченко Т. Народные танцы. – М.: Искусство, 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Denumirea programului de studii Dans popular și clasic 

Ciclul I, licenţă 

Denumirea cursului Evoluţia dansului popular 

Facultatea/catedra responsabilă de curs 
Facultatea Știinţe ale Educaţiei; catedra Pedagogie 

Preşcolară 

Titular de curs lector universitar, Talpă Svetlana 

Cadre didactice implicate  

e-mail T.S.T.87@mail.ru 
 

Codul cursului 

 

Număr de credite 
ECTS 

Anul Semestrul  Total ore Total ore 

contact direct Studiu 
individual 

S.06.A.072 
 

2 
 

III 
 

6 
 

60 
 

30 
 

30 
 

 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

 
Cursul „Evoluţia dansului popular” este unul din cele mai importante discipline din programul de studii, 
deoarece datorită procesului de dezvoltare în natură și în societate, dansul a acumulat schimbări cantitative 
treptat și calitative radical, ceia ce a dus la noi forme de desen, conţinut și interpretare. 
 

Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

 
 Competențe gnosiologice: de cunoaștere a rădăcinilor formării dansului popular autohton 

 Competențe de aplicare: de aplicare a cunoștinţelor obţinute în cadrul lucrului cu copii, de corelare 

a conținuturilor și obiectivelor curriculare cu nivelul de pregătire a studenţilor. 

 Competențe de analiză: de estimare a eficacităţii cunoștinţelor acumulate în raport cu alte 
discipline universitare studiate. 

 Competențe de comunicare: de utilizare în comunicare  a unui limbaj ştiinţific corect şi specific în 

cadrul activităților de dans cu demonstrarea mișcărilor de dans popular. 
 

Finalități de studii 

La finele cursului studentul va fi capabil:  

 Să știe care sunt izvoarele apariţiei dansului 

 Să cunoască etapele de dezvoltare a dansului în diferite perioade istorice 

 Să posede diferite stiluri da dans populare moldovenești 

 Să deosebească dansurile în dependenţă de perioada istorică 

 



 
Precondiții 

 
Pentru a -și forma competenţe profesionale, studentul trebuie să cunoască originea apariţiei disciplinei 
studiate, iar aceasta va fi posibil doar dacă dorinţa de a cunoaște va fi mai mare decât posibilităţile. 
 
 

Unități de curs 

Tema 1. Izvoarele ( per. Paleolitică) 
Tema 2. Evul Mediu 
Tema 3. Epoca Renașterii 
Tema 4.Epoca feudală 
 

Metode și tehnici de predare și învățare 

Învăţare bazată pe student: demonstrarea elementelor coregrafice, exersarea elementelor de dans, 
explicarea metodelor de predare-învăţare, ore practice, consultaţii 
 

Strategii de evaluare 

Evaluare formativă  se va realiza prin diverse metode: combinat 

Evaluarea curenta I – combinat/demonstrare practică, explicare 

Evaluarea curenta II- combinat/demonstrare practică, explicare  

Evaluarea  finală de examen constă în demonstrare, convorbire în baza subiectelor, combinat 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 

40% din notă constituie rezultatul evaluării finale( lucrarea finală de examen), 40 %  din notă constituie 
evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive ( cel puţin 2 evaluări); 
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