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Categoria de vârstă vizată: 

7-14 ani 

Durata modulului: 

10 workshopuri a câte 2 ore – care se vor ţine în 5 sau 6 duminici (respectiv cate 3 sau 4 ore/zi)  

în funcie de înţelegerea profesoarei cu părinţii. 

Scopul modulului: 

Actorie pentru tineri vine în întâmpinarea nevoii de auto-cunoaștere și de comunicare a 

pre-adolescenților și a adolescenților de azi, propunând o serie de modalități prin care aceștia 

să reușească să se adapteze, să se impună și să se exprime pe sine în diversele grupuri umane 

ale societății noastre. Exercițiile și jocurile de improvizație specifice formării actorului fac 

posibilă această experimentare. 

Actorie pentru tineri se desfășoară sub forma workshopului, așadar vei participa activ, 

împlicându-te direct în desfășurarea acestei experiențe de auto-cunoaștere. Prin exerciții și 

jocuri de improvizație vei ajunge la descoperirea personalității tale artistice și nu numai, la 

exersarea capacităților creative proprii și la descoperirea potențialului de vulnerabilitate de 

care dispui și fără de care nu te poți dezvolta ca ființă creatoare și/sau viitor actor. 

 

Conținutul modulului: 

 Parcurgând cele zece workshopuri ai ocazia să afli: 

1. Cine sunt eu?  - prin exerciții de auto-cunoaștere și jocuri de dezvoltare personală; 

2. Cine sunt ceilalți? Cum fac față emoțiilor? - prin exerciții și jocuri specifice pentru 

gestionarea emoțiilor în public, dezvoltarea atenției, a concentrării, a spiritului de 

observație, a memoriei, a lucrului în echipă, în sensul formării actorului; 



3. Ce este Improvizația pentru teatru? Reguli și desfășurare - prin jocuri și exerciții pentru 

declanșarea și dezvoltarea creativității, a expresivității corporale și vocale, a capacităților 

de a improviza; 

4. Ce presupune Explorarea simțurilor și la ce îmi folosește Memoria afectivă?– prin 

exerciții pentru conștientizarea celor cinci simțuri (văz, auz, miros, gust, tactil) și exerciții 

pentru declanșarea memoriei afective; 

5. Ce presupune asumarea unei poziții în Actorie? Despre limbajul trupului și la ce îmi 

folosește decriptarea acestuia - prin exercițiul Adevăr sau minciună? și prin exercițiul 

Concept;  

6. Ce face un actor în spațiul scenic (Unde, Cine, Ce, De ce?) sau Cum să mă descurc într-o 

situație dată - prin exerciții de creare a unor spații scenice și funcționare a actorului în 

aceste spații; 

7. Ce sunt Blitz-urile sau Încasarea - prin exerciții de inițiere în procesualitatea specifică 

Artei Actorului; 

8. Ce sunt A-B-urile sau Procesualitatea – prin exerciții de declanșare și susținere a unui 

dialog scenic; 

9. Ce presupune o scenă în doi sau Adevăr, Relație, Situație – prin descifrarea unui text 

sau lectură la masă și descoperirea personajelor, a relațiilor dintre acestea, a situației 

propuse de dramaturg. 

10.  Ce înseamnă să acționezi într-o scenă în doi sau Adevăr, Relație, Situație – prin  

respectarea descoperirilor făcute la lectura la masă, ținând cont de toate deprinderile și 

cunoștințele acumulate de-a lungul acestui modul + Întrebări, sugestii, concluzii. 

 


