
 

 
 

 

Curs de dezvoltare personală prin tehnici de actorie 

(15-18 ani) 
 

 

 Cursul de dezvoltare personală prin tehnici de actorie se va derula sub forma unui 

modul de 8 workshop-uri. Cursul își propune relaționarea cu adolescenții prin limbaje și situații 

specifice universului lor, aplicând metode care folosesc ca instrument jocul și joaca 

 

 Jocul va fi principala modalitate de a atinge obiective de dezvoltare timpurie, iar prin el 

participanții vor acumula treptat experiențe, noțiuni, abilități și instrumente de comunicare cu rol 

în dezvoltarea lor ulterioară.  

 

Obiectivele acestui curs: 

 cunoașterea și cooperarea cu cei din jur; 

 conștientizarea și dezvoltarea atenției și a concentrării; 

 cultivarea imaginației și a spontaneității; 

 lucrul în echipă; 

 implicarea și grația; 

 narativitatea; 

 aplicarea nivelului corect și util de statut în interacțiuni; 

 practicarea exercițiilor de atenție și concentrare; 

 studiul și dezvoltarea elementelor specifice jocurilor de scenă; 

 conștientizarea și valorificarea gândurilor și reacțiilor emoționale; 

 lucrul cu emoțiile și controlul acestora; 

 vorbitul în public și transmiterea unui mesaj; 

 regulile improvizației, drumul spre libertate. 

 

Teme workshop-uri:  

1. Dezinhibare și încredere; 

2. Atenție și concentrare; 

3. Improvizație; 

4. Emoțiile. Ce sunt și cum le gestionăm? 

5. Situații de viață/situație teatrală; 

6. Poezia pentru adolescenți? Ce este așa de complicat și chiar ne trebuie asta? 

7. Shakespeare - Romeo și Julietta - De ce e complicat, când poate fi simplu?  

 

 



 

 
 

Cerințe minime de participare 

 Vârsta minimă 15 ani; 

 

Reprezință un plus: 

 Aptitudini de dans; 

 Aptitudini vocale; 

 Experiență la alte tipuri de cursuri de teatru; 

 Cunoașterea unui text într-o limbă străină. 

 

*Pentru selecția în vederea participării la curs, tinerii înscriși vor susține o probă care va 

consta în: 

 Citirea unui text la prima vedere - logica textului/dicție 

 Intepretarea unei poezii/fabule 

 Interpretarea unui cântec 

 

 

Profesor coordonator – MIHAI COSTACHE - actor 


