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Argument
În condițiile în care toate rapoartele ARACIS din perioada 2009 – 2017 referitoare la
evaluarea externă a calității academice efectuată în 8 dintre cele mai reprezentative universități
românești de stat1 care organizează programul de studii universitare de licență Artele
spectacolului (Actorie, Păpuși-marionete) prezintă recomandări ale comisiilor de evaluare
externă (alcătuite din experți evaluatori și din studenți evaluatori) prin care se aduce în atenția
conducerilor acestor universități necesitatea implementării unui învățământ centrat pe student la
toate disciplinele de studiu, atunci se poate afirma că, la nivelul învățământului superior teatral
românesc, formele în care au fost transpuse în procesul de educație particularitățile
învățământului centrat pe student nu sprijină procesul de educație și formare profesională a
actorului la nivelul de calitate asumat de universitățile în care se studiază actoria. Dintr-o
perspectivă mai generală această ipoteză este susținută și de conținutul unei Recomandări 2 a
Consiliului UE care precizează faptul că, în România, ”calitatea învățământului superior și
relevanța acestuia pentru piața forței de muncă sunt inadecvate”. Valențele negative ale afirmației
formulate mai sus sunt accentuate de faptul că învățământul centrat pe student constituie o
direcție principală de acțiune a Procesului Bologna (la care România a devenit membru în anul
1999) iar legea educației 3 din România precum și anumite documente4 de politici educaționale
recent elaborate în țara noastră prezintă transpuneri consistente ale principiilor care guvernează
învățarea centrată pe student și subliniază necesitatea abordării educației din perspectiva acestei
paradigme. Pentru educația și formarea studentului-actor învățarea centrată pe student constituie,
cel puțin la nivel declarativ, paradigma cea mai adecvată. Această afirmație este susținută de
conținutul Raportului 5 ARACIS referitor la evaluarea calității externe efectuată în anul 2009 la
fost studiate următoarele Rapoarte ARACIS elaborate în perioada 2009 – 2017 pentru universitățile: UNATC
București - Rapoartele ARACIS din anii 2009 și 2017, UBB Cluj-Napoca - Rapoartele Aracis din anii 2009 și 2015,
UNAGE Iași - Rapoartele ARACIS din anii 2010 și 2015, UA Tg. Mureș - Rapoartele ARACIS din anii 2010 și
2017, ULB Sibiu - Rapoartele ARACIS din anii 2009 și 2014, Universitatea ”Ovidius” din Constanța -Rapoartele
ARACIS din anii 2010 și 2016, Universitatea din Craiova - Rapoartele ARACIS din anii 2009 și 2015 și
Universitatea ”Dunărea de jos din Galați” -Raportul ARACIS din anul 2013. Aceste rapoarte sunt disponibile pe
site-ul instituției Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior disponibil la adresa
www.aracis.ro.
2 Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 14 iulie 2015 privind Programul național de reformă al Românie
pentru anul 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2015
, pct. (14) disponibil pe http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015H0818(14)
3 Cu referire la Legea Educației Naționale - cap X, intitulat Promovarea universității centrate pe student, publicată
în MOF nr. 18 din 10 ianuarie 2011
4 Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar 2015 – 2020 aprobată prin HG 565/2015 publicată în MOf al
României 561/28.07.2015), Strategia Națională pentru Competitivitate 2015 – 2020 aprobată prin HG nr. 775/2015
publicată în MOf nr. 756 din 9 octombrie 2015și Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015–
2020 aprobată prin HG 583/22.07.2015 publicată în MOf nr. 594 din 6 august 2015
5 Raportul Departamentului de Evaluare a Calității ARACIS privind evaluarea calității academice din Universitatea
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) București, din 01.04.2009, pag. 10, disponibil pe
www.aracis.ro
1 Au

6

UNATC București unde, într-un paragraf referitor la centrarea pe student a metodelor de învățare
folosite, se precizează că ”discutând cu studenții am aflat că metodele de predare-învățare sunt
dintre cele mai moderne și pornesc de la nevoile studenților. Ținând seama de specificul acestei
universități considerăm că lucrurile nici nu pot sta altfel”. Afirmația capătă relevanță dacă se are
în vedere faptul că aceasta face referire la un învățământ de tip vocațional artistic care, în raport
cu specificul domeniului căruia i se adresează urmărește dezvoltarea caracteristicilor individuale
ale studentului-actor în sensul coagulării acestora într-o competență distinctă a viitorului actor
de care va depinde calitatea muncii acestuia și pe care Eugenio Barba6 o ”aspect individual al
actorului”, competență

care îmbină sincretic trăsături precum ”personalitatea actorului,

sensibilitatea lui, inteligența lui artistică, individualitatea lui socială care-l face pe orice actor să
fie unic și nerepetabil” (E. Barba, 2013, pp. 31 - 32). Veridicitatea afirmației anterioare este
susținută de faptul că învățarea centrată pe student – paradigmă care valorifică teoria
constructivistă a învățării – recunoaște în caracteristicile individuale ale studentului și în nevoile
educaționale prioritar exprimate de acesta elemente care ghidează întregul proces de învățământ
pe care studentul îl parcurge în facultate.
Alegerea domeniului teatru drept context de cercetare doctorală din perspectiva științelor
educației nu este întâmplătoare și considerăm că nu este nici lipsită de importanță dacă se are în
vedere faptul că domeniul teatru/film este parte a industriilor creative 7 iar în România, prin
Strategia Națională pentru Competitivitate 2015 – 2020, aceste industrii sunt considerate ca
făcând parte dintre cele 10 sectoare de viitor 8 care trebuie să beneficieze de o dezvoltare
prioritară. Dezvoltarea nu se poate realiza ocolind formarea profesională a actorului - elementul
central pe care se bazează două dintre industriile creative: industria artelor spectacolului și
industria filmului. Ori, în condițiile în care formarea profesională a actorului se realizează prin
parcurgerea de către acesta a unui program de studii universitare de actorie, orice demers de
cercetare care produce rezultate ce pot fi valorificate în sensul creșterii calitative a nivelului
competențelor profesionale ale actorului poate fi considerat ca fiind util. În ceea ce privește

Eugenio Barba (1936 - ) regizor de origine italiană, oponent al școlii tradiționale de teatru, înființează Teatrul
Odin în Danemarca și mai multe școli de teatru în Europa,
7
În articolul From Cultural to Creative Industries: Theory, Industry, and Policy Implications, (2002) Stuart D.
Cunningham face referire la documentul Creative Industries Task Force Mapping, apărut în 2001 în marea Britanie
în care industriile creative sunt definite ca activități care își au originea în creativitate individuală, îndemânare și
talent și care au potențialul de a crea bogăție și locuri de muncă prin generarea și exploatarea propr ietății
intelectuale".
8 Conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2015 – 2020, aprobată prin HG nr. 775/2015 publicată în
MOf nr. 756 din 9 octombrie 2015 cele 10 sectoare de viitor ale României sunt: Turism şi ecoturism, Textile şi
pielărie, Lemn şi mobilă, Industrii creative, Industria auto şi componente, Tehnologia informaţiilor şi
comunicaţiilor, Procesarea alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de
mediu, Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii
6
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dimensiunea coregrafică a competențelor profesionale a actorului – dimensiune care se poate
concretiza chiar într-o competență coregrafică a actorului - aceasta este deosebit de importante
atât la actorul mânuitor de păpuși și marionete 9 cât și la actorul de artă dramatică, deoarece în
etapa actuală postmodernă pe care o parcurg artele în general, formele sincretice de teatru-das
sunt tot mai des întâlnite ca secvențe incluse în spectacolul de teatru ori ca producții scenice
distincte. Pentru a dezvolta această competență coregrafică, în școlile românești de teatru la fel
ca și în cele mai multe dintre școlile europene de actorie, dansul este utilizat ca ansamblu de
mijloace de învățământ, sau în anumite contexte ca metodă de învățământ prin care actorul este
ajutat să-și dezvolte anumite calități plastice și expresive. Pentru a face posibilă valorificarea
dansului pe durata experiențelor de învățare, accederea candidaților în facultatea de teatru la cele
două specializări aferente domeniului actorie este condiționată de existența capacității de a
demonstra, în condiții de testare, un simț ritmic dezvoltat și un nivel ridicat al abilități de
interpretare a mișcării dansate. Legătura puternică dintre cele două forme de artă – teatru și dans
- determinată de faptul că ambele se bazează pe același comportament pre-expresiv care
generează la nivelul actanților comportamente scenice comparabile ca formă de manifestare
(diferențe majore regăsindu-se doar la nivelul limbajului de exprimare) a generat abordări
teoretice comune ale teatrului și dansului bazate pe aspectele de complementaritate ale celor două
forme de artă și pe faptul că acestea se supun unor reguli asemănătoare de exprimare artistică.
Relevantă în acest sens este asumpția folosită de Eugenio Barba care, formulând o definiție a
conceptului de antropologie teatrală, precizează că, ”…prin cuvântul „actor” va trebui să se
înțeleagă ”actor și dansator”, femeie sau bărbat. Iar prin ”teatru”, va trebui să se înțeleagă ”teatru
și dans” (E. Barba, 2003, p.30).
În plus față de elementele care au fost prezentate până acum în scopul justificării utilității
demersului realizat prin proiectul de cercetare doctorală, trebuie menționat și faptul că mulți
dintre pedagogii români de teatru resimt necesitatea unor schimbări în abordarea educației
teatrale îndeosebi în sensul conectării mai puternice a acestui tip de educație la teoriile actuale
care vizează diversele componente ale domeniului artistic al teatrului. Relevant în acest sens este
punctul de vedere exprimat de Mihai Filip Odangiu, profesor de actorie, la Facultatea de Teatru
și Televiziune din cadrul UBB Cluj-Napoca care afirmă „În primul rând, școala de actorie trebuie
să fie atentă la schimbările survenite în lumea teatrului, în al doilea rând ea e chemată să -și
revizuiască și să-și actualizeze conținuturile, rezonând la avansurile științelor umaniste. Practica

În lucrarea Repere și puncte de vedere. Arta mânuiri marionetei, 2015, p. 73, Prof. univ. dr. Anca Doina Ciubotaru
(UNAGE Iași) precizează că ”antrenarea unui marionetist trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, exerciții de dans
cu marionete”
9
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scenică actuală se află într-un moment caracterizat prin manifestarea concomitentă a unor
multitudini de stiluri și formule care se combină sau care își dispută întâietatea în spectacol. În
această situație actorii trebuie să-și dezvolte competențele care să le permită să treacă dezinvolt
de la un stil la altul. Pe de altă parte, ultimele decenii au fost marcate de apariția și dezvoltarea
unor teorii științifice revoluționare, capabile să impună reformularea multora dintre asumpțiile
precedente, legate de structura și funcționarea corpului/psihicului uman, deci, implicit, de mediul
de lucru al actorului” (Mihai Filip Odangiu, Corpul inteligent. Strategii metacognitive în
antrenamentul actorului, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj - Napoca, 2013, p.28).

9

Rezumatul lucrării
Concluzia desprinsă ca urmare a studierii rapoartelor ARACIS elaborate în perioada 2009
– 2017 conform căreia ” la nivelul învățământului superior teatral românesc, formele în care au
fost transpuse în procesul de educație particularitățile învățământului centrat pe student nu
sprijină procesul de educație și formare profesională a actorului la nivelul de calitate asumat de
universitățile în care se studiază actoria” reprezintă o problemă de ordin general. Prin
particularizarea acestei afirmații la nivelul dimensiunii coregrafice a competențelor profesionale
ale studentului-actor am delimitat practic problema spre care a fost orientat întregul demersul de
cercetare doctorală. Această problemă poate fi formulată astfel: în învățământului superior
românesc de teatru studiul dansului nu se realizează în acord cu cerințele învățământului centrat
pe student, fapt care poate afecta nivelul competențelor profesionale ale absolvenților, cel puțin
pe dimensiunea lor coregrafică.
Scopul general al demersului de cercetare doctorală este acela de a identifica unele
modalități de diminuare a efectelor problemei care să ia în considerare opiniile urmăroarelor trei
categorii de stakeholderi ai învățământului superior românesc de teatru: (1) studenții-actori, în
calitatea lor de principali beneficiari ai procesului de educație desfășurat în facultatea de teatru,
(2) profesorii de dans, în calitate de responsabili cu organizarea și coordonarea procesului de
educație coregrafică a studenților-actori și (3) regizorii, în calitate de reprezentanți ai pieței
muncii (regizorii fiind aceia care asigură accederea actorilor într-o piesă de teatru sau film).
Problema care stă la baza demersului de cercetare doctorală este una cu un grad ridicat
de specificitate, ea făcând referire la o dimensiune precisă a competențelor profesionale a
studentului-actor - pregătirea sub aspect coregrafic. Din acest motiv am considerat încă de la
început că soluțiile de diminuare a efectelor pe care problema le produce la nivelul pregătirii
profesionale trebuie găsite în primul rând în zona dezvoltării curriculum-ului universitar
coregrafic pe care studenți actori îl parcurg în facultatea de teatru. Pornind de la acest considerent,
întregul demers de cercetare a fost ghidat de următoarele trei repere: (1) dezvoltarea curriculară
se realizează prin proiectarea curriculum-ului și inovarea lui permanentă (C. Crețu, 1999, p. 31),
(2) întreaga proiectare curriculară este centrată pe obiective și nu pe conținuturi (Crețu, 2015,
p.25) și (3) politicile educaționale adoptate în România recomandă universităților ca proiectarea
curriculară universitară să se realizeze pornind de la competențele profesionale solicitate pe piața
muncii și să includă inovarea curriculară ca obiectiv strategic al politicilor instituționale
(Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar 2015 - 2020).
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Problema care stă la baza cercetării este parte a unui un fenomen persistent, dovadă fiind
faptul că aceasta este semnalată în rapoarte ale ARACIS care acoperă o perioadă mare de timp:
este vorba despre intervalul 2009 – 2017, în condițiile în care începând cu anul 1999, când țara
noastră a devenit parte a procesului Bologna, implementarea învățării centrate pe educabil
devenise o cerință pentru asigurarea calității educației.
Datorită faptul că problema cercetării reprezintă un fenomen persistent precum și a
faptului că ne-am propus abordarea ei nu prin intermediul unor variabile-cheie prestabilite ci prin
identificarea unor variabile posibil relevante pentru relația dintre curriculum-ul universitar
coregrafic și caracteristicile învățării centrate pe student, demersul de cercetare a început cu un
studiu de explorare. Instrumentul utilizat în acest prim studiu a fost interviul de tip focus-grup,
această tehnică fiind recomandată în desfășurarea studiilor exploratorii (E. Babbie, 2010, p.138).
Întrucât problema identificată afectează în primul rând studenții-actori, studiul I a vizat
explorarea percepției pe care aceștia o au cu privire la implementarea învățării centrate pe student
la nivelul curriculum-ului universitar coregrafic pe care îl parcurg în facultatea de teatru. În acest
punct al demersului de cercetare, aflându-ne în etapa de căutare a unor elemente (rezultate,
variabile, metode etc.) care să poată genera și justifica cercetări ulterioare mai ample, studiul I sa limitat la un grup țintă alcătuit din studenți-actori ieșeni. Întreaga abordare din cadrul acestui
studiu s-a bazat pe teoria constructivistă a învățării concentrată în paradigma învățământului
centrat pe student și pe elemente din teoria curriculum-ului. Suportul teoretic de cercetare - care
a oferit și contextul de elaborare a codurilor utilizate în analiza textelor focus-grup – s-a situat
la nivelul relațiilor existente între particularitățile învățământului centrat pe student și
componentele curriculum-ului.
Derularea studiului I a permis obținerea următoarelor două categorii de rezultate:
(I.1) Obiectivele disciplinei coregrafice pe care le parcurg studenții-actori ieșeni în
facultatea de teatru vizează obținerea de rezultate - competențe care se situează sub nivelul de
calitate al educației asumat de universitate prin programul de studiu Arele spectacolului (Actorie,
Păpuși-Marionete).
(I.2) Există studenți-actori care manifestă lipsă de interes față de educația coregrafică pe
care o parcurge în facultatea de teatru .
Fiecare dintre aceste rezultate au oferit câte o direcție de continuare a cercetării în sensul
urmărit prin scopul general al demersului de cercetare doctorală, acela de a identifica modalități
prin care efectele problemei identificate ca urmare a analizării rapoartelor ARACIS să fie
diminuate. Astfel:
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(A) Datorită faptului că prima concluzie aduce în discuție obiectivele/competențele și
calitatea educației aferente pregăririi studentului-actor în facultatea de teatru pe dimensiunea
coregrafică a competenței lui profesionale, se impunea continuarea cercetării pe direcția unei
abordări a calității procesului de educație coregrafică a studentului-actor din perspectiva
cerințelor pieței muncii aferente domeniului artelor spectacolului de teatru. Această direcție a
generat studiul II din cadrul demersului de cercetare doctorală.
(B) Cel de-al doilea rezultat al studiul I aduce în discuție interesul studentului-actor față
de genul artistic dans și implicit față de pregătirea sa coregrafică privită ca o cerință de natură
profesională solicitată de piața muncii. Întrucât ”intersul” reprezintă o trăsătură a ”angajării în
sarcină” – concept care împreună cu alte două concepte: ”abilități superioare mediei” respectiv
”creativitate” alcătuiesc Modelul triadic al dotării superioare elaborat de J.S. Ranzulli, model
care la rândul său oferă o perspectivă valoroasă asupra caracteristicilor talentului pe care un
individ îl manifestă în zona abilităților de o anumită factură, în condițiile în care dezvoltarea și
valorificarea talentului la nivelul competențelor profesionale ale studentului reprezintă un
obiectiv general al oricărui tip de învățământ artistic, inclusiv al învățământului superior de teatru
– cea de-a treia direcție de cercetare este orientată către autoaprecierea talentului coregrafic de
către studenții-actori. Această direcție a generat studiul III al demersului de cercetare doctorală.
Studiul II al demersului de cercetare privește asigurarea calității pregătirii coregrafice a
studentului-actor din perspectiva cerințelor pe care regizorii le formulează în acest sens și a
opiniilor referitoare la aceste cerințe exprimate de profesori care coordonează disciplinele din
cadrul curriculum-ului universitar coregrafic pe care studenții-actori îl parcurg în facultatea de
teatru. În acest studiu regizorul este considerat un exponent al pieței muncii, relația dintre
studentul-actor/actor și regizor fiind una de natura angajat-angajator datorită faptului că
studentul-actor/actorul poate juca într-o piesa de teatru sau într-un film doar dacă este acceptat
de către regizor. Cercetarea din cadrul studiului 2 este de natură calitativă, instrumentul utilizat
pentru colectarea datelor fiind interviului semistandardizat. Opțiunea pentru utilizarea acestui
instrument în colectarea datelor se datorează posibilității pe care acesta o oferă în a obține
răspunsuri la întrebări deschise (Popa, L. și colaboratori, 2009, p.60) asigurând persoanelor
intervievate posibilitatea de a oferi răspunsuri prin exprimări în termeni proprii. În plus, interviul
semistandardizat este recomandat în intervievarea elitelor (iar regizorii intervievați sunt persoane
recunoscute în domeniului artei dramatice), elitele constituind ”depozitari importanți de
expertiză, cu experiențe unice și, de multe ori, capacități intelectuale sofisticate” (Moyser.G,
apud Jupp, V. 2010). Ghidul de interviu semistandardizat a fost elaborat în cadrul studiului și a
fost utilizat pentru intervievarea unui număr de 10 regizori români. Studiul II începe prin
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identificarea tuturor cerințelor de tip cognitiv, afectiv și psihomotor pe care regizorii le -au
exprimat în raport cu necesitatea unei pregătiri coregrafice de calitate a studenților-actori.
Cerințele au fost identificate prin efectuarea analizei de conținut calitativă a textelor rezultate ca
urmare a desfășurării și transcrierii interviurilor, utilizând coduri elaborate corespunzător
componentelor Taxonomiei lui Bloom revizuită – pentru cerințele de tip cognitiv, Taxonomiei
lui Krathwohl – pentru cerințele de tip afectiv și Taxonomiei Harrow – pentru cerințele de tip
psihomotor. Cerințele identificate au fost prezentate sub forma unor competențe care, în
accepțiunea regizorilor, trebuie urmărite prin curriculum-ul universitar coregrafic pe care
studenții-actori îl parcurg în facultatea de teatru, pentru a se asigura un învățământ teatral de
calitate. Întrucât nu toți regizorii au formulat cerințe de același tip, în final a rezultat un număr
mare de cerințe identificate: 115 de cerințe dintre care 44 de ordin cognitiv, 35 de ordin afectiv
și 36 de ordin psihomotor. S-a impus astfel o ierarhizare a acestora pe baza unor criterii relevante
din perspectiva asigurării calității. Acest fapt s-a realizat prin aplicarea Metodei Quality Function
Deployment (QFD) utilizată pentru implementarea sistemului de Management al Calității.
Această metodă, care poate fi aplicată în orice domeniu, inclusiv în domeniul calității educației,
permite asigurarea condițiilor de calitate a unui produs sau serviciu încă din faza de proiectare a
acestuia. Prin aplicarea Metodei QFD cerințele clienților (exprimate în formă manifestă sau
identificate în formă latentă) sunt transformate în caracteristici ale produsului sau serviciului
respectiv. Principiul de bază al metodei valorifică

faptul că accentul principal cade pe

satisfacerea cerințelor și așteptărilor clienților (Crișan, Popescu, Brad, Lemeni, 1999). Metoda
vizează maximizarea satisfacției clienților în raport cu un produs sau serviciu care urmează a fi
proiectat (Ja. Chen & Jo. Chen, 2002). Clienții (care în cazul studiului II sunt regizorii
intervievați) au posibilitatea de a exprima diferite grade de importanţă sau de utilitate pe care şi
le-ar dori ca produsul sau serviciul (educațional, în cazul nostru) să le includă. Această metodă a
fost utilizată întrucât ea are oferă posibilitatea identificării unor posibile direcţii viitoare de
acţiune în proiectarea unui produs sau serviciu (Mazur, 1993). Aplicarea Metodei QFD în raport
cu lista celor 115 de cerințe formulate de către regizorii intervievați necesita însă obținerea și
utilizarea de informații suplimentare oferite atât de regizori – în calitatea lor de utilizatori și
beneficiari ai produsului educațional realizat prin curriculum-ul universitar coregrafic cât și de
profesorii coordonatori ai disciplinelor coregrafice - în calitatea lor de creatori ai produsului
educațional realizat prin curriculum-ul universitar coregrafic. Acest fapt s-a realizat în etapa a
treia a studiului III, prin elaborarea și aplicarea a două chestionare, unul adresat profesorilor din
categoria celor menționați anterior (chestionarul pentru atribuirea punctajelor necesare calculului
coeficienților de legătură dintre cerințe și conținuturi) și celălalt adresat regizorilor (chestionar
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de atribuire a importanței cerințelor identificate). În etapa a treia a studiului III lista celor 115 de
cerințe formulate în termeni de competențe, punctajele oferite de către profesori importanței
relației dintre cerințele identificate și conținuturi precum și coeficienții de importanță acordați de
regizori fiecărei cerințe din listă au fost introduse ca bază de date în softul specializat Qualica
QFD versiunea 2012. Analiza rezultatelor obținute prin realizarea interviurilor, analiza de
conținut și aplicarea Metodei QFD pe parcursul studiului 2 a permis obținut următoarele categorii
de rezultate:
(2.1) O listă a cerințelor de ordin cognitiv, afectiv și psihomotor formulate în termeni de
competențe, pe care regizorii intervievați le consideră necesare pentru ca studentul -actor să
parcurgă în facultatea de teatru un învățământ de calitate din perspectiva dimensiunii coregrafice
a competențelor sale profesionale.
(2.2) Contribuția pe care fiecare dintre conținuturile din curriculum-ul universitar
coregrafic o are la îndeplinirea cerințelor regizorilor intervievați.
(2.3) Ierarhia celor mai importante 51 de cerințe formulate de regizorii intervievați care
pot fi îndeplinite prin parcurgerea de către studentul-actor curriculum-ului universitar coregrafic
actual în facultatea de teatru.
Cele trei categorii de rezultate oferă premise consistente pentru inițierea unor dezvoltări
curriculare. Astfel lista cerințelor formulate în termeni de obiective precum și ierarhia celor mai
importante 51 dintre acestea reprezintă elemente care pot fi utilizate ca fundament pentru
proiectarea curriculum-ului coregrafic, iar contribuția conținuturilor la îndeplinirea cerințelor
identificate poate fi valorificată ca fundament pentru inovare curriculară.
Studiul III al demersului de cercetare doctorală s-a concentrat pe autoaprecierea de către
studentul-actor a talentului coregrafic. Prin acest studiu s-a încercat delimitarea cadrului general
al percepțiilor personale ale studentului-actor precum și a modurilor de cunoaștere, înțelegere și
participare la propria sa formare în domeniul dansului, într-un context definit de relațiile dintre
abilitatea de a dansa și interesul pentru activități educaționale de dans, relații susținute de o
atitudine creativă a studenților –actori manifestată în permanență și asigurată ca precondiție
pentru accederea în învățământul superior de teatru.
Studiul III este unul de natură cantitativă și s-a realizat utilizând metoda anchetei pe bază
de chestionar. În acest studiu au fost utilizate două chestionare: unul pentru colectarea datelor
referitoare la imaginea pe care studenții-actori o au asupra propriilor abilități coregrafice iar
celălalt pentru culegerea datelor referitoare la nivelul de interes al studenților -actori față de
implicarea în activități sincretice de teatru și dans. Studiul s-a concentrat pe verificare unui
număr de 4 ipoteze generale și 30 de ipoteze specifice formulate la nivelul relațiilor dintre
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următoarele categorii de variabile/variabile: imaginea generală asupra propriului talent
coregrafic – categorie ce include 21 de variabile care fac referire la relația dintre elementele
Taxonomiei Harrow relevante pentru interpretarea dansului și cele 5 stiluri de dans studiate prin
curriculum-ul universitar coregrafic de către studentul-actor (balet, dans modern-contempora n,
dans sportiv, cabaret jazz-dance și dans folcloric), interesul pe care studenții actori îl manifestă
față de implicarea în activități sincretice de teatru și dans - determinat în raport cu relația dintre
dimensiunile interesului total (Chen 2001) și fiecare dintre cele 5 stiluri de dans studiate de
studentul-actor prin curriculum-ul universitar coregrafic, specializarea pe care studenții o
parcurg în cadrul programului de studiu Artele spectacolului (Actorie, Păpuși - marionete), anul
de studiu și respectiv genul studenților-actori respondenți.
Lotul de subiecți al studiului 3 este format din 120 de studenți-actori de la 5 universități
din România care organizează programe universitare de studiu în domeniul Artelor spectacolului
teatral: Universitatea Națională de Arte ”G. Enescu” Iași, Universitatea Națională de Artă
Teatrală și Cinematografică București, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea de
Arte Tg. Mureș și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj –Napoca.
Prin derularea studiului III s-au identificat cinci categorii de rezultate:
(III.1) Rezultate care decurg din testarea ipotezelor (generale și specifice) și care arată
existența respectiv neexistența unor diferențe semnificative între studenții -actori de la
specializările Actorie respectiv Păpuși-marionete în raport cu variabilele generate de Taxonomia
Harrow, de stilurile de dans studiate prin curriculum și de relațiile dintre aceste variabile urmărite
prin studiu. Această categorie de rezultate este importantă din perspectiva unui posibil demers
de dezvoltare curriculară care vizează proiectarea unui curriculum universitar coregrafic
diferențiat, adaptat particularităților competențelor profesionale asociate celor două specializări.
(III.2) Rezultate care decurg din analiza scorurilor mici obținute la testarea fiecărei
ipoteze specifice și care arată un anumit grad de conștientizare a studenților-actori cu privire la
nivelul redus al unor capacități psihomotorii necesare interpretării mișcării dansate în secvențe
sincretice de teatru-dans. Această categorie de rezultate este deosebit de importantă întrucât oferă
o imagine asupra dezvoltărilor curriculare care se impun cu stringență la nivelul proiectării
secvențelor/experiențelor de învățare (și în care obiectivele/competențele identificate în studiul
II pot fi valorificate cu eficacitate).
(III.3) Rezultate care decurg din analiza scorurilor mari obținute la testarea fiecărei
ipoteze specifice și care arată o anumită predispoziție a studentului-actor pentru implicarea în
activități sincretice de teatru-dans. Această categorie de rezultate este importantă în perspectiva
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elaborării unui curriculum personalizat care să stimuleze și să valorifice potențialul înalt de
exprimare prin dans pe care îl deține studentul-actor.
(III.4) Rezultate care exprimă interesul studenților-actori pentru implicarea în activități
educaționale cu specific coregrafic, în funcție de stilul de dans abordat. Această categorie de
rezultate este importantă din perspectiva selectării conținuturilor coregrafice în s copul de a
sprijini posibile dezvoltări curriculare deoarece, datorită formelor diferite de organizare cineticoritmică, dinamică, expresivitate impusă de stil etc. care le caracterizează, stilurile de dans oferă
posibilități variate de exprimare scenică pentru care sunt necesare cunoștințe și abilități diferite
din partea interpretului.
(III.5) Rezultate care exprimă existența unui nivel înalt al autoaprecierii talentului
coregrafic. Această categorie de rezultate este importantă pentru inițierea unor dezvoltări ale
curriculum-ului pe direcții personalizate orientate către atingerea nivelurilor înalte de
competență coregrafică care să valorifice în producții artistice de teatru-dans întregul potențialul
interpretativ și creativ de care dispune studentul-actor. Pentru un astfel de demers de dezvoltare
curriculară obiectivele identificate în studiul 2 reprezintă un suport consistent de proiectare a
curriculum-ului.
Prezenta lucrare de cercetare doctorală este structurată pe 5 capitole fiecare dintre acestea
urmărind în esență îndeplinirea unui obiectiv general prin intermediul căruia să se suțină, din
perspectivă structurală, scopul demersului de cercetare. Aceste obiective generale raportate la
capitolele prezentei lucrări, sunt după cum urmează:


Capitolul I a vizat analiza contextului artistic al dansului din perspectiva

conceptelor care îl definesc, a structurii sale coregrafice, a sincretismului pe care îl generează
prin relația cu teatrul și a documentelor de politici educaționale internaționale care reglementează
acest context.


Capitolul II a vizat analiza contextului educațional al dansului din perspectiva

finalităților învățământului superior românesc de teatru.


Capitolul III a vizat analiza contextului educațional generat de sincretismul dans-

teatru din perspectiva calității învățământului universitar artistic românesc.


Capitolul IV cuprinde explorările empirice derulate în carul demersului de

cercetare, conține cele trei studii prin care s-a vizat:
- identificare componentelor curriculum-ului universitar coregrafic care, la nivelul
percepției studenților-actori sunt implementate în dezacord cu paradigma învățării centrate pe
student și afectează calitatea învățământului teatral românesc.
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- identificarea cerințelor regizorilor cu privire la pregătirea coregrafică a studenților actori în condițiile asigurării unui învățământ superior artistic românesc de calitate.
- identificarea nivelurilor de autoapreciere exprimate destudenții-actori români în raport
cu talentul coregrafic valorificat prin curriculum-ul universitar coregrafic.


Capitolul V a vizat valorificarea unei direcții de dezvoltare a curriculum-ului

universitar coregrafic prin raportare la stilul coregrafic dans folcloric și la rezultatele studiilor II
și III din cadrul prezentului proiect de cercetare doctorală.
O imagine generală a întregului demers de cercetare doctorală este prezentat în Figura 0.1
prezentată în continuare:
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Analiza rapoartelor ARACIS din
perioada 2009 - 2017

Problema
identificată

SUDIUL 1

Rezultatul (1.1)

Rezultatul
(2.1)

Rezultatul (1.2)

Proiectarea unui curriculum coregrafic diferențiat,
adaptat specializărilor Actorie respectiv
Actorie/Păpuși-marionete

Rezultatul
(3.1)
Rezultatul
(3.2)

SUDIUL 2

Rezultatul
(2.2)

Proiectarea experiențelor de învățare care se
desfașoară în contextul interpretării mișcărilor
dansate/dansului în secvențe de teatru

Rezultatul
(3.3)
Rezultatul
(3.4)

Rezultatul
(2.3)

Proiectarea unui curriculum coregrafic personalizat,
adaptat potențialului înalt de exprimare prin dans
disponibil la nivelul studentului-actor

Figura 0.1 Reprezentarea grafica a demersului de cercetare doctorala
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Rezultatul
(3.5)

SUDIUL 3

Concluzii și reflecții asupra rezultatelor obținute
Necesitatea abordării sincretismului teatru-dans prin curriculum-ul universitar coregrafic
parcurs de studenții-actori în facultatea de teatru
Definițiile utilizate în acest demers de cercetare doctorală pentru conceptul dans respectiv pentru
conceptele asociate gest, gestică, gestualitate, plasticitate, expresivitate etc. fac referire la mișcarea
dansată, aceasta fiind o privită ca formă particulară a componentei jocului actorului exprimată prin
mișcarea corporală interpretată prin rol. Definițiile utilizate au fost selectate din multitudinea de definiții
pe care literatura de specialitate o oferă, criteriul de selecție aplicat vizând asigurarea, prin intensiunea și
extensiunea conceptului, a unei perspective cât mai largi de abordare a sincretismului teatru-dans. Astfel
s-au pus în valoare următoarele trei aspecte, considerate importante în prezentul demers de cercetare:
(1) Abordarea dansului nu este limitată la analiza de structuri, forme și conținuturi cinetico-ritmice
specifice ci oferă deschidere spre valorificarea educațională și artistică a elementelor care definesc legătura
dintre aspectele funcționale ale dansului și unele contexte în care acesta a apărut, în care s-a dezvoltat și/sau
pe care le reprezintă. Această abordare oferă oportunitatea analizării pe diverse dimensiuni a sincretismelor
care se pot realiza între domeniile artistice teatru și dans, sincretisme relevante în raport cu conținuturile
procesului de învățare și formare profesională a studentului-actor.
(2) Pe parcursul interpretării de către actor a mișcării dansate relația corp-mișcare este
operaționalizată la nivelul concret al unei relații de tipul instrument – mijloc de expresie.
(3) Finalitățile urmărite prin interpretarea de către actor, în cadrul rolului, a mișcărilor dansate
valorizează calitatea și consistența stărilor afective pe care acesta le construiește, capacitatea de a controla
aceste stări, de a le transpune în mesaje și de a le transmite către spectator în manieră stilistică adaptată
personajului și rolului interpretat.
Primul aspect face referire la acele valorile subsumate dansului care conțin particularități definitorii
ale contextelor sociale, culturale, artistice sau educaționale în care acesta s-a dezvoltat și care pot să sprijine
cel puțin formarea unei competențe profesionale exprimată în termeni de ”identificare și interpretare a
datelor referitoare la contextul socio-cultural aferent rolului și sintetizarea lor într-o viziune unitară”.
Precizăm că această competență profesională este specificată în suplimentul care însoțește diploma de
licență oferită de mai multe universități din România la finalizarea programul de studiu Artele spectacolului
- Actorie/ Păpuși-Marionete (Universitatea Națională de Artă ”George Enescu” din Iași, Universitatea
”Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Artă din Tîrgu Mureș etc.).
Cel de-al doilea aspect vizează particularitatea dansului exprimată prin indestructibilitatea relației
creator – interpret care se stabilește pe toată durata interpretării acestuia. Transpusă la nivelul
curricumulum-ului universitar coregrafic o astfel de particularitate determină pe de o parte necesitatea unei
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adaptări a cerințelor ce decurg din rol la posibilitățile de exprimare prin dans a studentului-actor, iar pe de
altă parte o diferențiere sau chiar o personalizare a demersului educațional în raport cu potențialul
studentului-actor de a se exprima prin intermediul dansului, în general, sau prin intermediul mișcări dansate
specifice diverselor stiluri, acolo unde acest lucru aduce valoare adăugată procesului de învățare și formare
profesională.
Cel de-al treilea aspect face referire la exprimarea calitatății interpretării unei secvențe sincretice
de das și teatru apelând la conținutul conceptelor plasticitate corporală și expresivitate corporală
valorizate și adaptate la contextul coreic al mișcării dansate. Calitatea astfel percepută este raportată la
posibilitatea de exprimare plastică și expresivă a actorului prin interpretarea unor elemente adecvate de
mișcarea dansată. Menționăm că și această capacitate este privită ca finalitate a educației studentului-actor,
ea regăsindu-se în competența profesională definită în termeni de ”utilizare a elementelor de expresivitate
corporală în construcția de rol”.
Dimensiunea coregrafică a competențelor profesionale este importantă pentru profesia de actor cel
puțin din perspectiva următoarelor aspecte:
 În perioada post-modernă pe care o parcurgem, formele sincretice de teatru-dans valorificate
prin producții artistice s-au dezvoltat și diversificat, iar învățământul teatral și coregrafic european și
mondial propune domeniului artelor spectacolului o ofertă de servicii educaționale atractivă, orientată
puternic spre formarea de artiști, specialiști și experți în acest domeniu situat la interferența relației dintre
domeniile teatru și dans.
 În România, domeniul teatru/film – domeniu care valorifică din perspectiva pieței muncii actorii
pregătiți în instituții de învățământ superior de teatru/film - reprezintă o parte a industriilor creative,
industrie care, conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2015 – 2020 (H.G. 775 din 16
noiembrie 2015) este considerată ca făcând parte dintre cele 10 industrii de viitor ale țării.
 Relația dansului cu teatrul stabilită atât în context cultural-artistic cât și educațional este
reflectată sub diverse forme în conținuturile unor documente de politici europene și internaționale, dintre
care cele mai reprezentative sunt: Convenția cadru privind valoarea moştenirii culturale pentru societate
(document de politici elaborat de Consiliul Europei prin care se reglementează legătura dintre patrimoniul
cultural, educație și formare), Rezoluția parlamentului European din 24 martie 2009 privind studiile în
domeniul artei în Uniunea Europeană și documentele UNESCO: Foaia de parcurs pentru educație
artistică; Agenda Seoul – obiective pentru dezvoltarea educației artistice; Săptămâna Internațională a
Educației Artistice.
La nivelul învățământului teatral românesc formarea dimensiunii coregrafice a competenței
studentului-actor este asigurată prin parcurgerea de către acesta a unor discipline coregrafice în cadrul
programului de studiu Artele spectacolului, aceleași discipline la ambele specializări Actorie respectiv
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Actorie-Păpuși-Marionete. Parcurgerea de către studentul-actor a curriculum-ului coregrafic obligă la
existența unui anumit nivel inițial al abilităților necesare interpretării mișcării dansate, motiv pentru care
aceste abilități sunt testate la admiterea în facultatea de teatru.
Conținuturile definițiilor utilizate, aspectele relevante pentru educația și formarea profesională a
studentului-actor pe care acestea le vizează, precum și importanța asigurării prin procesul de învățare și
formare educațională a competențelor profesionale, inclusiv pe dimensiunea coregrafică a acestora, aduce
în discuție conceptul ce calitate asociată actului educațional, concept care de asemenea apare într-o mare
diversitate de exprimări. Deși termenul ”calitate” reprezintă un concept important în domeniului educației,
el fiind valorificat la toate nivelurile politicilor educaționale, continuă să genereze controverse di n cauza
perspectivelor multiple și uneori contradictorii oferite de formele în care este definit. La scară largă se
manifestă chiar o lipsă de claritate a conceptului calitate (K. Krause, 2012).
Calitatea rezultatelor învățării și implicit a competențelor profesionale este dependentă de aplicarea
de către instituțiile de învățămînt superior a unui management al calității orientat către satisfacerea, prin
intermediul serviciilor educaționale oferite, a cerințelor pieței muncii. În prezent, atât la nivel european cît
și la nivel național, calitatea educației este abordată din perspectiva filozofiei Total Quality Management –
TQM. Conform acestei abordări serviciile educaționale oferite de universități trebuie să fie proiectate astfel
încât să se plieze pe cerințele și nevoile manifestate de clienți. Această abordare este considerată de
susținătorii demersului de aplicare a filozofiei TQM la domeniul educației ca fiind un avantaj prin prisma
faptului că astfel se identifică procesele-cheie și aspectele operaționale necesare pentru planificarea și
furnizarea curriculum-ului în acord cu ”vocea clientului”. La polul opus, contestatarii acestui demers
consideră că tocmai această puternică orientare către client contravine misiunii principale a învățământului
universitar. Din perspectiva demersului de cercetare doctorală precizăm că suntem adepții aplicării
filozofiei TQM la nivelul educației coregrafice pe care studenții-actori o desfășoară în facultatea de teatru.
Această poziționare a noastră a generat utilizarea ca instrument în cadrul demersului de cercetare a uneia
dintre metodele moderne de implementare a TQM și anume metoda Quality Function Deployment (QFD) .
Alegerea noastră s-a bazat pe faptul că metoda face posibilă transpunerea cerințelor clienților/beneficiarilor
serviciilor educaționale oferite de facultățile de teatru în caracteristici ale produsului sau serviciului
(delimitat la nivelul competenței coregrafice pe care studentul-actor o dobândește prin parcurgerea
curriculum-ului universitar coregrafic în facultatea de teatru) încă din faza de proiectare a acestuia. Metoda
QFD a fost aplicată cu succes încă din anul 1999 în mai multe universități din SUA, Europa și Japonia,
îndeosebi pentru proiectarea, dezvoltarea sau evaluarea unor programe de studiu dar și proiectarea sau
dezvoltarea curriculum-ului la nivel de disciplină de studiu.
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Relevanța percepției studenților-actori asupra abordării curriculum-ului universitar coregrafic
în contextul paradigmei învățării centrate pe student
Problema generală asupra căreia a fost orientat întregul demers de cercetare doctorală a fost
identificată prin analiza rapoartelor pe care ARACIS le-a formulat ca urmare a activităților de evaluare
externă desfășurate în perioada 2009 - 2017 la un număr de 8 universități din România care organizează
programul de studiu Artele spectacolului (Actori, Păpuși-Marionete). Analiza prezenta faptul că în
învățământului superior românesc de teatru studiul dansului nu se realizează în acord total cu cerințele
învățământului centrat pe student, astfel putând fi afectat nivelul competențelor profesionale ale
absolvenților, cel puțin pe dimensiunea lor coregrafică. În condițiile în care perspectiva paradigmei
învățării centrate pe student prezintă studenții ca fiind principalii beneficiari ai serviciilor educaționale
oferite de instituțiile de învățământ superior, particularizând la nivelul educației teatrale și considerând
studenții-actori ca fiind o categorie importantă de stakeholderi ai învățământului superior teatral, alături de
regizori și de profesorii care coordonează disciplinele coregrafice, contextul

delimitat de rezultatele

analizei a devenit important și a căpătat relevanță în raport cu finalitățile vizate de educarea și formarea
profesională a studentului-actor. Identificarea problemei a generat ulterior mai multe întrebări referitoare
la percepția studenților-actori privind raportarea la cerințele paradigmei învățării centrate pe student a
modului în care ei parcurg curriculum-ul universitar coregrafic. Aceste întrebări au stat la baza studiului I
al cercetării în care au fost implicați studenți de la Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale
de Artă ”George Enescu” din Iași. Analiza rezultatelor acestui studiu arată că la această instituție de
învățământ superior, curriculum-ul universitar coregrafic este parcurs, în mare măsură, în acord cu cerințele
paradigmei învățării centrate pe student, excepție făcând unele aspecte referitoare la componentele
curriculum-ului „obiective educaționale”, ”conținuturi coregrafice” și, în măsură mai mică, ”metode de
evaluare”. Aspectele de neconcordanță au fost exprimate de studenți în forme care arată:
 Un grad crescut de neimplicare a studenților-actori în stabilirea, la nivelul

disciplinei

coregrafice, a obiectivelor educaționale de nivel mediu sau a obiectivelor personale benefice dezvoltării
competențelor coregrafice, concomitent cu obligativitatea urmăririi unor obiective educaționale
prestabilite, percepute ca având o contribuție mică la dezvoltarea capacității de învățare autonomă în forme
adaptate competențelor coregrafice solicitate de profesia de actor, ori care nu corespund nevoilor de
formare profesională manifestate de studenții-actori în zona sincretismului teatrului-dans. De menționat că
printre participanții la acest studiu au fost întâlniți studenți care erau absolvenți de învățământ
preuniversitar coregrafic sau studenți care, pentru a-și dezvolta competențele coregrafice la nivelul dorit de
ei, desfășurau din proprie inițiativă activități extracurriculare de dans.
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 Existența unui anumit nivel de dezechilibru în abordarea prin curriculum a stiluril or de dans,
atât sub aspectul diversității cât și al consistenței conținutrilor. Percepția generală a studenților-actori
respondenți a fost aceea că dansul sportiv pare a fi favorizat în comparație cu celelalte stiluri de dans.
 Neadaptarea conținuturilor și metodelor de predare-învățare și de evaluare a elementelor de dans
abordate prin curriculum-ul universitar la caracteristicile individuale cognitive, afective și psihomotorii de
care dispun studenții-actori.
 Neadaptarea curriculum-ului universitar coregrafic la nivelurile de interes pe care studențiiactori le manifestă față de creația artistică și performanța interpretativă specifică domeniului sincretic
teatru-dans. O consecință a acestui aspect o constituie inclusiv faptul că, deși manifestă interes și se implică
într-un dialog pe tema teatrului și dansului, studenții-actori întâmpină dificultăți majore în a utiliza pe
parcursul acestuia concepte de bază aparținând domeniul curriculum-ului teatru și curriculum-ului dans.
Având un caracter exploratoriu studiului I a generat prin rezultatele sale două studii desfășurate
ulterior în cadrul proiectului de crecetare doctorală. În inițierea acestor studii s-a pornit de la premisele
conform cărora dezvoltarea curriculară se realizează prin proiectarea curriculum-ului și inovarea lui
permanentă (C. Crețu, 1999, p. 31), respectiv întreaga proiectare curriculară este centr ată pe obiective și
nu pe conținuturi (Crețu, 2015, p.25). În cele două studii componenta curriculum-ului obiective
educaționale a fost utilizată ca fundament pentru proiectarea curriculum-ului coregrafic, iar componenta
conținuturi coregrafice ca fundament pentru inovații ale curriculum-ului coregrafic.
Importanța cerințelor regizorilor referitoare la competența coregrafică a actorului, în raport cu
conținutul curriculum-ului universitar coregrafic parcurs de studentul-actor
În condițiile în care accederea într-un rol a unui actor se realizează doar cu acordul regizorului,
relația dintre actor și regizor este una de tipul relației angajat-angajator. În calitatea sa de stakeholder al
învățământului teatral superior, regizorul a fost considerat în prezentul demers de cerecetare ca fiind un
beneficiar al serviciului educațional oferit de facultatea de teatru respectiv de universitate – deci un client
– și totodată cel mai important dintre reprezentanții pieței muncii care pot să stabilească o relație directă cu
studentul-actor. Pe baza acestui considerent cerințele exprimate de regizori cu privire la competențele
profesionale necesare actorilor reprezintă elemente deosebit de importante pentru proiectarea curriculumului universitar, în condițiile în care, pentru creșterea nivelului de angajabilitate a absolvenților
universitățile sunt tot mai interesate să stabilească parteneriate și să realizeze schimburi de cunoștințe cu
diverși parteneri și reprezentați ai pieței muncii - persoane fizice sau juridice.
La baza proiectării curriculum-ui stau competențele profesionale și transversale solicitate de
profesia vizată, rezultatele învățării proiectate a fi obținute la finalizarea ciclului de educație (definite și
specificate în documente care atestă parcurgerea de către educabil a ciclului de educație) și obiectivele
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educaționale care se stabilesc pe parcursul procesului de învățare și formare profesională. În cadrul
demersului de cercetare, prin studiul II, aceste trei categorii de finalități au fost asociate cerințelor
formulate de către regizori cu privire la formarea coregrafică a actorilor. Prin intermediul acestor cerințe
rezultatele studiului I care au făcut referire la obiectivele educaționale aferente disciplinelor coregrafice
parcurse de studentul-actor în facultatea de teatru au fost valorificate la nivelul studiului II.
Cerințele regizorilor au fost identificate și formulate în termeni de rezultate ale învățării, în intenția
de a valorifica așteptările acestora cu privire la tipurile de cunoștințe și comportamentele aferente
domeniului coregrafic pe care le solicită studenților-actori la finalizarea ciclului licență în facultatea de
teatru.
Prin studiul II s-a realizat o analiză de conținut calitativă asupra textelor interviurilor solicitate și
obținute în cadrul studiului de la un număr de 10 regizori români care desfășoară activități în domeniul
teatrului dramatic, al teatrului de păpuși-marionete, music-hall-ului și în domeniul teatrului-dans. Utilizând
în procesul de elaborare a codurilor taxonomii relevante pentru domeniile cognitiv, afectiv și psihomotor,
respectiv taxonomia domeniului cognitiv a lui Bloom (taxonomia revizuită), taxonomia domeniului afectiv
elaborată de Krathwohl și taxonomia domeniului psihomotor realizată de Anita Harrow - în urma acestei
analize calitative au fost desprinse un număr de 115 cerințe dintre care: 44 cerințe de tip cognitiv, 35 cerințe
de tip afectiv și 36 cerințe de tip psihomotor. Analizând importanța acestor cerințe în raport cu un număr
de 17 conținuturi cuprinse în disciplinele coregrafice pe care le parcurg studenții-actori în facultatea de
teatru și aplicând metoda Quality Function Deployment (QFD), prin utilizarea softului specializat Qualica
QFD versiunea 2012, un număr de 51 de cerințe dintre cele 115 identificate s-au dovedit ca având un nivel
de importanță ridicat. Întrucât aceste cerințe au fost identificate și formulate în termeni de rezultate ale
învățării, considerăm că cele 51 de cerințe constituie un fundament valoros pentru formularea de obiective
educaționale în cadrul disciplinelor coregrafice care se predau astăzi studenților -actori în facultatea de
teatru, obiective orientare către susținerea finalităților educației coregrafice a studentului -actor în acord
strâns cu cerințele formulate de regizori și cu paradigma învățării centrate pe student.
Utilitatea autoaprecierii talentului coregrafic
de către studentul-actor în contextul dezvoltării curriculum-ului universitar coregrafic
Una dintre concluzile desprinse ca urmare a desfășurării studiului I este aceea că, există studențiiactori care manifestă lipsă de interes față de educația coregrafică pe care o parcurge în facultatea de teatru
sau față de domeniul dans în general. Din acest motiv în studiul III s-a urmărit delimitarea cadrului general
al percepțiilor studentului-actor precum și a modurilor de cunoaștere, înțelegere și participare la propria sa
formare în domeniul dansului, într-un context definit de relațiile care se stabilesc între o abilitate abilitatea de a dansa și o atitudine - interesul pentru activități educaționale de dans. Premisa de la care s24

a pornit a fost aceea că relațiile menționate sunt susținute de o atitudine creativă constantă pe care o
manifestă studenții-actori asigurată ca precondiție pentru a accede, parcurge și finaliza

etapa

învățământului vocațional superior de teatru.
Desfășurarea studiului III a permis desprinderea a 5 categorii de rezultate.
O primă categorie de rezultate care decurge din testarea ipotezelor generale și specifice prezintă
existența respectiv neexistența unor diferențe semnificative între studenții-actori de la specializările Actorie
respectiv Păpuși-marionete în raport cu variabilele generate corespunzător nivelurilor prezentate în
taxonomia domeniului psihomotor elaborată de A. Harrow, de stilurile de dans studiate prin curriculum
(dans contemporan, dansa de caracter, dans clasic – balet, cabaret jazz-dans și dans folcloric) și de relațiile
dintre aceste variabile urmărite prin studiu. Această categorie de rezultate este importantă din perspectiva
unui posibil demers de dezvoltare curriculară care vizează proiectarea unui curriculum universitar
coregrafic diferențiat, adaptat particularităților competențelor profesionale asociate celor două specializări.
Rezultatele din această categorie

arată că nu există diferențe semnificative între studenții de la

specializările Artele spectacolului - Actorie și respectiv Artele spectacolului - Păpuși/Marionete în ceea ce
privește imaginea pe care o au asupra propriilor capacități necesare exprimării prin intermediul dansului,
cu excepția capacităților de comunicare nonverbală prin dans folcloric și a capacității de comunicare prin
dans contemporan. În cazul acestor două caracteristici s-a constatat că nivelul de calitate la care studenții
de la Actorie autoapreciază capacitatea de a comunica nonverbal mesaje, stări și sentimente

prin

interpretarea în cadrul unei secvențe sincretice de teatru-dans elemente de mișcare specifică stilurilor dans
folcloric respectiv dans contemporan este semnificativ mai ridicat decâ nivelul de autoapreciere al aceleiași
capacități exprimat de studenții de la specializarea Păpuși-marionete. Pentru toate celelalte capacități
reflectate în taxonomia Harow luate în discuție (aptitudinile perceptive în raport cu dansul, calitățile fizice,
abilitățile de mișcare performantă corespunzătoare stilurilor analizate, capacitățile de comunicare
nonverbală prin dans sportiv, cabaret – jazz dance și balet), precum și în ceea ce privește afectivitatea în
raport cu situațiile sincretice de teatru și dans, studenții-actori aparținînd celor două categorii au exprimat
autoaprecieri de niveluri comparabile.
O a doua categorie de rezultate decurge din analiza scorurilor mici obținute la testarea fiecărei
ipoteze specifice. Aceste rezultate arată că cei mai mulți dintre studenții -actori conștientizează faptul că
dispun de nivelurile reduse ale unor capacități psihomotorii care le sunt necesare interpretării mișcării
dansate în secvențe sincretice de teatru-dans. Considerăm că această categorie de rezultate este deosebit de
importantă și de utilă într-u posibil demers de dezvoltare curriculară întrucât oferă o imagine a direcțiilor
în care se impune cu stringență intervenție prin proiectare și inovare curriculară. Într-un astfel de demers
rezultatele învățării identificate în studiul II pot fi valorificate cu eficacitate. Astfel, scorurile mici obținute
la variabilele care vizează abilitățile coregrafice - la care răspunsurile se încadrează în una dintre categoriile
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de nivel submediu, de nivel redus și de nivel foarte redus - exprimă faptul că, în situația interpretării unor
elemente de mișcare dansată în secvențe sincretice de teatru și dans, studenții-actori întâmpină următoarele
dificultăți pe care, sub diverse forme le conștientizează:
(1) Controlează necorespunzător mișcările segmentelor corpului și în felul acesta nu pot asigura
armonie la nivelul mișcării întregului corp, fapt care poate afecta calitatea interpretării mișcării raportată la
maniera solicitată prin rol.
(2) Postura pe care o exprimă în cadrul unor mișcări dansate și gesturile cu ajutorul cărora
construiesc și transmit mesajul către spectator au un nivel scăzut de calitate expresivă.
(3) Întâmpină dificultăți în a transpune la nivelul mișcării parametrii metrico-ritmici prestabiliți
pentru secvența de mișcare dansată pe care o interpretează.
(4) Întâmpină dificultăți în a asigura condițiile de bilateralitate și lateralitate cerute de interpretarea
mișcării dansate, precum și menținerea în timpul dansului a formelor de echilibrului dinamic și static.
(5) Relaționarea cu partenerii de dans și cu spațiul în care interpretează mișcarea dansată se
desfășoară cu dificultate și de cele mai multe ori în maniere necorespunzătoare formelor și nivelului de
calitate solicitate prin rol.
(6) Întâmpină dificultăți în a înțelege, memora, reaminti și reproduce din memorie sau în a
recunoaște mișcări dansate de un anumit tip, chiar dacă acestea au fost studiate prin curriculum-ul
universitar coregrafic.
(7) Întâmpină dificultăți de coordonare a mișcărilor dansate sub acțiunea unor stimuli vizuali sau
auditivi specifici jocului teatral.
(8) Eficiența motrică, rezistența musculară și rezistența cardiovasculară de care dispun nu îi sprijină
în măsura dorită, atunci când interpretează secvențe de dans care necesită consum mare de energie.
(9) Forța musculară pe care o pot dezvolta nu le permite interpretarea de mișcări dansate care
prezintă parametrii cinetico-ritmici și de intensitate cu valori ridicate.
(10) Suplețea mișcărilor și flexibilitatea articulațiilor prezintă niveluri scăzute care afectează
acuratețea interpretării mișcărilor dansate și calitatea stilistică a celor mai multe dintre categoriile de
dansuri abordate în contexte sincretice de teatru-dans.
(11) Agilitatea și timpul de reacție nu sunt calități care să îi recomande pentru interpretarea
secvențelor de teatru în care se interpretează secvențe dans cu nivel ridicat de dificultate tehnic.
(12) Întâmpină dificultăți majore în a recunoaște melodiile specifice unor categorii de dansuri
studiate.
(13) Maniera plastică și expresivă de exprimare prin mișcare dansată nu îi avantajează în
interpretarea unei secvențe sincretice de teatru și dans.
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(14) Nu stăpânesc la un nivel corespunzător solicitat de rol tehnicile generale de interpretare a
mișcărilor dansate și nici tehnicile specifice interpretării unor stiluri de dans.
(15) Nivelul de performanță artistică la care interpretează mișcările de dans se situează sub nivelul
de performanță artistică la care ei interpretează secvențele teatru, ceea ce face ca distribuirea lor în roluri
sincretice de teatru și dans să producă dezechilibre și implicit o scădere a calității jocului actoricesc; sunt
conștienți astfel de faptul că nu este recomandată distribuirea lor în roluri care necesită interpretarea de
mișcări dansate.
A treia categorie de rezultate obținute din studiul III vizează scorurile mari obținute la testarea
ipotezelor specifice. Analiza acestor scoruri arată existența unor studenți-actori care manifestă o anumită
predispoziție în a se implicarea în activități sincretice de teatru-dans. Câteva dintre scorurile relevante
obținute în cadrul studiului arată că:
(a) Există și un segment de respondenți care afirmă că posedă capacități fizice de nivel înalt (8,43%
- Actorie și respectiv 7,16% - Actorie/Păpuși/ Marionete) și respectiv foarte înalt (2,38% - Actorie și
respectiv 4,82% - Actorie/Păpuși/ Marionete). Din perspectiva disciplinelor coregrafice o continuare a
studiului ar putea viza dacă aceste calități fizice sunt utile exprimării prin mișcare dansată sau mai degrabă
sunt utile exprimării prin alte tipuri de mișcări scenice care nu implică interpretarea de mișcări dansate
(pecum lupte și acrobații).
(b) La ambele specializări cei mai mulți dintre studenți autoapreciază nivelul abilităților perceptive
de care dispun ca fiind de nivel înalt, însă nu s-au întâlnit respondenți care să exprime valori foarte înalte
ale acestor aptitudini. Acest lucru poate să ridice un semn de întrebare cu privire la posibilitatea parcurgerii
unui traseu profesional în domeniul teatrului-dans, în măsura în care această intenție a fost exprimată direct
de 37,5% dintre respondenții de la specializarea Actorie și respectiv de 26,1% dintre studenții respondenți
de la specializarea Actorie/Păpuși/Marionete.
(c) Corespunzător stilurilor de dans studiate prin curriculum-ul coregrafic (dans folcloric, dans
contemporan, dans sportiv, cabaret jazz-dance și balet) scoruri mari întîlnim atât la capacitatea de
exprimare prin stiluri de dans cât și la imaginea asupra potențialului propriu de exprimare prin stiluri de
dans.
Această categorie de rezultate este importantă din perspectiva elaborării unui curriculum
personalizat orientat către valorificarea și stimularea potențialului înalt de exprimare prin dans pe care îl
deține această categorie de studenți-actori.
Cea de-a patra categorie de rezultate exprimă interesul studenților-actori pentru implicarea în
activități educaționale cu specific coregrafic, în funcție de stilul de dans abordat. Această categorie de
rezultate este importantă din perspectiva selectării conținuturilor coregrafice în scopul de a sprijini posibile
dezvoltări curriculare. Selectarea este necesară întrucât formele diferite de organizare cinetico-ritmică și
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dinamică a dansului, tipologiile expresive asociate diverselor stiluri de dans, particularitățile stilistice ale
fiecărei categorii de dans etc. oferă posibilități variate de transpunere și exprimare scenică a mesajelor, iar
pentru acest lucru studentul-actor interpret trebuie să dețină multiple cunoștințe și abilități specifice
domeniului coreic al dansului.
Cea de-a cincea categorie de rezultate obținute exprimă existența nivelurilor înalte de autoapreciere
a talentului coregrafic. Această categorie de rezultate este importantă pentru inițierea unor dezvoltări ale
curriculum-ului pe direcții personalizate, orientate către atingerea nivelurilor ridicate de competență
coregrafică care să facă posibilă valorificarea în producții artistice de teatru-dans a întregul potențialul
interpretativ și creativ de care studenții-actori din această categorie dispun. Pentru un astfel de demers de
dezvoltare curriculară obiectivele identificate în studiul II reprezintă un suport consistent de proiectare a
curriculum-ului.
Un curriculum universitar coregrafic care valorifică armonios sincretismul teatru-dans, în care
nevoile educaționale ale studenților-actori sunt corelate cu cerințele regizorilor și sunt satisfăcute prin
contribuții și eforturi comune ale studenților și profesorilor, reflectate în toate etapele de proiectare și
implementare, devine un curriculum coregrafic atractiv pentru studenții-actori, iar parcurgerea lui în
facultatea de teatru poate genera rezultate ale învățării și în final competențe profesionale și transversale
care vor permite multor actori să se afirme în acest domeniu de avangardă al artei dramatice reprezentat de
teatrul-dans.
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