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 Cuvinte cheie:  

 

Eu, Sine, persoană, personalitate, personaj, mască, teatru, actor, antrenament, corp, voce, 

laborator teatral, improvizaţie, abilităţi şi competenţe, dezvoltare personală, terapie, 

psihoterapie, grup de terapie, psihologie umanistă, experienţă, experiment, creativitate, 

inteligenţă emoţională, comunicare,  metoda Perdekamp, Personact, exerciţii, jocuri teatrale. 

 

 Argument: 

 

Prin teza noastră, aducem argumente care să justifice introducerea unei noi calificări 

profesionale în Suplimentul de Diplomă (nivel masteral) al absolvenţilor de Arta Actorului, şi 

anume Consilier pentru dezvoltare personală (cod COR 242324). Considerăm că această 

nouă calificare va oferi absolvenţilor actori posibilitatea de a pune în practică cunoştinţele şi 

abilităţile profesionale dezvoltate pe parcursul formării profesionale, în alte instituţii decât în 

Teatru. De la an la an observăm o creştere a numărului de absolvenţi de Arta Actorului, dar şi 

o micşorare a numărului de locuri de muncă în teatre profesioniste (fie de stat sau private). 

Orice instituţie de învăţământ este preocupată (sau ar trebui să fie) de inserţia absolvenţilor săi 

pe piaţa muncii. Astfel, venim în întâmpinarea acestei probleme şi propunem oficializarea 

unei calificări pe care, de multe ori, o ignorăm în formarea profesională a actorului. Suntem 

conştienţi că această nouă specializare necesită o completare a studiilor de specialitate cu 

noţiuni specifice Psihologiei şi Pedagogiei generale şi întrevedem astfel posibilitatea 

colaborării cu facultăţi de profil. Se deschid astfel oportunităţi de dezvoltare şi cercetare 

pentru ambele domenii, a căror preocupare, în esenţă,  vizează fiinţa umană. Propunem, astfel, 

o calificare de tip interdisciplinar având ca pivot abilităţile, competenţele Actorului. 

 

Premise: 

 

Ideea acestei noi calificări a actorului a apărut ca urmare a amplorii pe care fenomenul 

dezvoltării personale a luat-o în societatea românească actuală (şi nu numai). Dincolo de acest 

trend şi de faptul că e „la modă” să participi la seminarii de dezvoltare personală, sesizăm că 

există şi o altă motivaţie. Pentru unii participanţi la astfel de „evenimente”, este o căutare 

disperată de a găsi soluţii pentru a-şi îmbunătăţi existenţa, „calitatea vieţii”. Într-o lume în 

perpetuă schimbare, în care noile tehnologii au revoluţionat natura muncii, în care ziua parcă 

nu mai are douăzeci şi patru de ore, în care preferăm să „socializăm” în faţa calculatorului 
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decât faţă în faţă, în care copiii apreciază mai mult jocul pe calculator decât „să bată mingea 

pe maidan” cu prietenii, nu ne mirăm că omul a ajuns să creadă că fericirea, împlinirea, 

succesul pot fi găsite în altă parte decât în Sine. Iar în această „goană” ameţitoare după 

bunăstarea materială şi spirituală, individul devine sclavul statului social, al rolurilor şi 

„măştilor” sociale. Identitatea sa personală se pierde în conformism şi uniformizare, în rutină 

şi superficial.  

Conceptul de „Inteligenţă emoţională” este tot mai uzitat în varii domenii de activitate. 

Este prezentat şi perceput ca sursă principală a succesului în viaţă. Specialişti în domenii 

precum managementul resurselor umane, psihologie, psihoterapie, psihosociologie, medicină 

alternativă, antrenori de fitness, afacerişti – oameni de succes etc. - oferă sfaturi, în formă 

scrisă, prin articole, cărţi, reviste sau prin susţinerea unor seminarii, ateliere, cursuri etc., 

despre cum să fii prezent, să comunici eficient şi să fii creativ ca să-ţi schimbi viaţa. Însă 

„reţetele” pentru a fi mai prezent, mai comunicativ, mai creativ, nu sunt eficiente dacă nu ai şi 

„ingredientele” necesare. Or, acestea vin numai dinlăuntrul nostru. Iar actorul de teatru ştie 

cel mai bine acest lucru pentru că are antrenamentul cel mai corespunzător.  

În tatonările privind acest fenomen, am observat că, în ceea ce priveşte abordarea 

dezvoltării personale, din perspectiva Inteligenţei emoţionale, de relaţionare intrapersonală şi 

interpersonală, atât în organizaţii (sesiuni de „team-builging”) cât şi în workshop-uri susţinute 

de psihologi sau psihoterapeuţi, se mizează pe autocunoaştere. Acţiunile şi activităţile 

propuse în acest sens au obiective pe care le regăsim în pregătirea profesională a actorului. 

Adesea exerciţiile şi „jocurile” din aceste seminarii sunt specifice antrenamentului actorilor. 

Aşadar, oameni care nu au pregătire în arta teatrului, sau în arta actorului, utilizează 

instrumente din pedagogia teatrală (exerciţii şi jocuri teatrale), doar pentru că au citit despre 

efectele lor sau le-au învăţat la vreun curs de formare profesională.  

Munca actorului şi competenţele pe care acesta le dobândeşte în pregătirea sa 

profesională nu sunt cunoscute, valorizate şi valorificate în sfera socială. Profesia de actor, 

este considerată, în general, ca fiind nepractică, neproductivă în sens economic. Cu toate 

acestea, remarcăm că politicile sociale, economice şi educaţionale reclamă tot mai mult 

competenţe şi abilităţi pe care actorul le dezvoltă prin natura meseriei sale. Şi atunci, ne-am 

propus să cercetăm care ar fi argumentele care să ne susţină, şi la nivel teoretic, această 

propunere. Un aport important în susţinerea dezideratului nostru l-a avut şi participarea la 

Atelierele pentru adulţi organizate de Centrul de modelare al personalităţii prin tehnici de 

actorie -  Personact, din Cluj-Napoca.  
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Cercetarea noastră se concentrează asupra unor aspecte comune din domeniul 

psihoterapiei – ca parte a psihologiei umaniste, şi antrenamentul corporal actorului. Cele două 

perspective sunt elocvente în demersul nostru de cercetare pentru că am dorit să evidenţiem 

elementele comune şi diferite ale celor două domenii şi care se manifestă în fenomenul 

dezvoltării personale.  

 

 Structură şi conţinut rezumativ: 

 

 Teza Antrenamentul actorului şi dezvoltarea personală. Consecinţe benefice în 

practica socială este structurată în trei părţi, cu capitole şi subcapitole. 

În primul capitol Persoană - Personalitate - Personaj al primei părţi a tezei 

(Actor/Persoană)  am abordat conceptele de persoană, personalitate şi personaj, pe de o parte 

pentru că acestea sunt noţiuni cheie utilizate ca instrumente de analiză psihologică în 

demersul terapeutic şi psihanalitic, dar şi în munca actorului cu sine şi cu rolul, iar pe de altă 

parte pentru a înţelege care sunt diferenţele între „actor social” şi actor. Ambii se consideră că 

„joacă” personaje şi roluri şi includ ideea de identitate. Apelând la conceptele de Eu şi Sine, la 

conceptele filozofului Thomas Hobbes privind  persoana naturală şi persoana artificială şi la 

teoria constructelor personale a lui George Kelly, premisa primului capitol „Orice actor este 

o persoană dar, nu întotdeauna o persoană este actor” ne-a condus, spre trasarea diferenţelor 

între „actor” şi „actor social” prin prisma conceptelor de „personaj” şi „personalitate”.  

Pentru a fi considerat actor sunt necesare cel puţin două condiţii, ambele 

manifestându-se atât în perspectivă sociologică, cât şi în perspectiva teatrală: să existe relaţia 

privit – privitor şi jucarea un rol. Dar, există diferenţe notabile între cele două perspective. În 

timp ce în social, actorul construieşte şi se manifestă în rol atât la nivel conştient, cât şi 

inconştient, în teatru actorul construieşte rolul în mod conştient de-a lungul repetiţiilor. Ca 

individ uman adoptăm roluri sociale în funcţie de statut, norme şi reguli sociale mai mult sau 

mai puţin potrivite personalităţii noastre. Dar personalitatea individului se formează şi se 

modelează şi în funcţie de relaţiile sociale pe care le avem, deci este dinamică, iar 

comportamentul este variabil. Personalitatea personajului în teatru e fixată, coordonatele 

rolului nu variază, sunt stabile. 

Actorul de teatru e în mod voit un altul, nu se prezintă pe sine, el joacă un altul într-un 

context construit artificial, într-o realitate fictivă, la care participă spectatorul care, la rândul 

lui, e conştient că ce va vedea este o ficţiune, iar actorul nu este altceva decât un personaj. În 

cotidian, în interacţiunea umană, chiar dacă situaţia sau contextul este construit, spectatorul nu 
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pleacă de la premisa că cel se i se prezintă este un altul, ci este chiar cel cu care 

interacţionează. Actorul social lasă impresia că se prezintă pe sine, comportamentul lui este 

considerat ca fiind al lui, personal, îl prezintă ca şi cum ar fi al lui. Comportamentul său, în 

general, este conform cu regulile şi normele societăţii, grupului, colectivităţii din care face 

parte. Adoptă o mască socială, de multe ori inconştient, ca urmare a educaţiei şi instruirii 

profesionale. În cazul fericit rolul şi statutul său social se mulează pe personalitatea sa şi este 

în concordanţă cu credinţele, motivaţiile şi aspiraţiile personale. Nu joacă un personaj sau un 

rol, el chiar este cel care se prezintă celorlalţi că este. Şi în acest caz el nu este actor, în mod 

ideal, Eul total (corporal, social şi spiritual, adică psihologic) se suprapune perfect Sinelui (în 

sensul dat se psihologia umanistă).  

Chiar dacă persoana „joacă” un personaj, emoţiile şi gândurile îi aparţin, pe când în 

cazul actorului de teatru acestea nu-i aparţin. Nu îi alcătuiesc identitatea. În acest sens, 

propunem descifrarea noţiunii de „actor social” ca fiind identică noţiunii de amator sau non-

actor. În accepţiunea noastră, actorul este definit de capacitatea de a construi şi controla 

emoţii străine de propria identitate, într-un mod care pare privitorului autentic. Amatorul este 

stăpânit de emoţii, în vreme ce actorul este cel care le stăpâneşte. Tocmai de aceea 

considerăm că această abilitate poate fi învăţată. Însă această învăţare a gestionării emoţiilor 

(pe care, de altfel de fundamentează teoria Inteligenţei emoţionale) presupune o muncă 

riguroasă, o practică a întregului corp.  

Capitolul al II lea al primei părţi - Cercetarea teatrală în secolul al XX lea - prezintă, 

într-o perspectivă diacronică, etapele de cercetare teatrală a trei mari oameni de teatru, 

Meyerhold, Grotowski, Barba. Ne-am concentrat atenţia asupra aspectelor legate de 

antrenamentul corporal (fizic, psihic şi vocal) în cadrul laboratoarelor pe care aceştia le-au 

înfiinţat în secolul al XX lea. Toţi cei trei reformatori ai teatrului amintiţi în lucrarea noastră, 

au ca elemente comune explorarea corpului actorului ca mijloc de expresie şi comunicare 

(Prezenţa) şi încercarea de a dezvolta într-o manieră ştiinţifică tehnicile actorului. În 

laboratoarele lor teatrale, cercetarea şi descoperirea potenţialului expresiv al actorului a 

presupus crearea unui antrenament fizic, psihic şi vocal care s-a impus atât ca mod de 

pregătire profesională cât şi ca descoperire a sinelui. Prin metodele, tehnicile şi exerciţiile 

abordate în explorări şi experimentări ale organismului uman (descoperirea potenţialului fizic, 

psihic, intelectual) au demonstrat capacitatea acestor instrumente de cercetare de a deschide 

calea spre autocunoaştere, printr-un plonjeu fizic, psihic şi spiritual în profunzimile propriei 

persoane.  

Pe de o parte, acest aspect (autocunoaşterea) şi caracteristica temporală a 
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antrenamentului, considerăm că sunt elemente care justifică posibilitatea asocierii rezultatelor 

antrenamentului corporal specific actorului, cu psihoterapia umanistă şi cu fenomenul 

dezvoltării personale (dimensiunea intrapersonală). Pe de altă parte, în formarea profesională 

a actorilor, şcolile de teatru au preluat o serie de exerciţii din antrenamentul biomecanic al lui 

Meyerhold, din antrenamentul centrat pe metoda via negativa a lui Grotowski şi din tehnica 

actorului la nivel pre-expresiv utilizată la Odin Teatret. Asfel, cunoaşterea, explorarea şi 

exersarea acestor antrenamente dezvoltă competenţele profesionale şi transversale ale 

actorilor necesare în activităţile vizate de  dezvoltarea personală.  

În primele două capitole ale părţii a II a tezei noastre (Competenţele actorului în 

psihoterapie şi dezvoltarea personală) prezentăm teoriile si practicile unor psihologi renumiţi 

pentru viziunile asupra omului: Alfred Adler, Abraham Maslow, Carl Rogers. Viziunile 

acestora despre om, despre valorizarea individualităţii şi unicităţii umane, despre potenţialul 

creativ uman, despre pozitivismul naturii umane, în general, toate aceste idei au avut un 

impact puternic, nu doar în domeniul psihologiei şi al terapiei, ci şi asupra vieţii politice, în 

educaţie şi economie. Opiniile şi rezultatele cercetărilor lor - majoritatea empirice - 

dezbaterile, conferinţele în care şi-au expus ideile au provocat o schimbare de paradigmă în 

psihoterapie. 

Mişcarea de Dezvoltarea personală este strâns legată de paradigmă psihologiei 

umaniste, în special în direcţia educaţiei şi a terapiei, dar şi de filozofia existenţială datorită 

temelor abordate de filozofii existenţialişti: subiectivitatea omului, problema libertăţii alegerii 

individuale a existenţei şi sentimentul de anxietate. 

„Reprezentanţii psihologiei umaniste au dat o replică îndelung elaborată 

reducţionismului fiziologic şi comportamental, în „apărarea” omului concret, real, cu 

mobilurile sale raţionale şi aspirative; au scos în prim plan conceptul de Sine, de experienţa 

interioară şi imagine de sine, au tratat problemele interpersonale ca factori de creştere şi 

corectare a organizării interne a personalităţii; au relevat evoluţia continuă a Sinelui şi factorii 

favorizanţi ai acestui proces.”  

Concepte precum „sentimentul comuniunii sociale” (Adler), „actualizarea sinelui” 

(Maslow), „creştere” (Rogers) devin fundamentale în fenomenul numit „dezvoltare 

personală”.  

 Elementele care apropie psihoterapia umanistă şi antrenamentul corporal al actorului, 

prin prisma dezvoltării personale sunt:  

 învăţarea prin experienţă (dobândirea de abilităţi adaptative);  

 trăirea şi conştientizarea experienţei „aici şi acum” : componentă esenţială în  
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„Terapia centrată pe client” a lui Rogers şi vizează funcţionarea şi manifestarea naturală, 

liberă a organismului. Această congruenţă  produce schimbări majore în percepţia  propriei 

persoane şi reajustări de gândire, convingeri şi comportamente; 

 grupurile experienţiale : asemănarea cu laboratorele teatrale atât prin sfera 

obiectivelor – explorarea profundă a sinelui dincolo de masca socială, a recuperării unităţii 

minte-corp, cât şi ca mod de organizare a şedinţelor- număr mic de participanţi conduş de un 

lider);  

 relaţia : prin asocierea relaţiei terapeut – şi pacient cu cea dintre actor şi personaj şi  

actor–regizor am observat punctele de incidenţă dintre acestea şi care se referă la atitudinea şi 

comportamentul terapeutului/actorului faţă de client/personaj: atitudinea de congruenţă-

autenticitate, atitudinea pozitivă necondiţionată şi empatia;  

 perspectiva comunicării şi creativitatea : soluţionarea problemelor de comunicare cu 

sine 

 şi cu ceilalţi este strâns legată de potenţialul creativ.  

Experienţa trăită „aici şi acum” atât în şedinţele de psihoterapie, fie individuale, fie în 

grup, cât şi multe din exerciţii şi jocuri teatrale utilizate de actori în antrenamentul corporal, şi 

mai ales prin improvizaţie, implică procese psihice (senzaţii şi percepţii) care angajează 

corpul într-o manifestare organică. Această manifestare proiectează în exterior, în mod natural 

şi spontan, ce se întâmplă în interiorul minţii şi corpului, restabilind astfel legătura minte-

corp. 

„Îndrăzneala” noastră de a propune această nouă calificare pentru actor are ca suport şi 

metodologia Terapiei Unificatoare creată de psihologii români Iolanda Mitrofan şi Adrian 

Nuţă, precum şi rezultatele pozitive obţinute într-un proiect de cercetare CNCSIS 2006-2008 

(Metoda Psihoterapiei Experienţiale Unificatoare a fost aplicată în domeniul educaţiei ca 

metodă de dezvoltare a competenţelor transversale). 

Terapia Unificatoare foloseşte limbaje universale de tip artistic: dans, ritm, mişcare, 

muzică, elemente din artele plastice, scenariu şi situaţii metaforice etc. Toate aceste limbaje 

au ca suport simbolul şi semnificaţia, iar ca formă de manifestare comportamentală, expresia 

comunicată. Cu ajutorul acestor limbaje se pătrunde subtil şi adânc în inconştient (individual 

şi colectiv), au loc revelaţii ce conectează în mod spontan inconştientul şi conştientul, 

armonizându-le. Acest nou model de terapie utilizează aşadar, proceduri şi tehnici pe care le 

regăsim în formarea profesională a actorilor. 

În ultimele două capitole ale părţii a doua ne-am axat cercetarea pe aspecte ce privesc 

creativitatea şi Inteligenţa emoţională. Creativitatea privită prin prisma dezvoltării personale 
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presupune modificarea tiparelor recurente de gândire, de atitudine şi de comportament. 

Metodele şi tehnicile utilizate în stimularea potenţialului creativ, vizează, în primul rând, 

eliminarea blocajelor la nivel psihic şi fizic. Intervenţia trebuie realizată prin exerciţii de 

stimulare a emisferei cerebrale drepte, iar ca model ne-am referit la „gândirea laterală” a lui 

Edward de Bono. Generarea de noi idei presupune „punerea în mişcare” a acestei emisfere şi 

stimularea sinapselor neuronale. Prin comparaţie, considerăm că improvizaţia teatrală este o 

metodă eficientă în creşterea gradului de plasticitate al creierului.  

Dacă apelăm la termeni consacraţi ai psihoterapiei umaniste putem afirma că 

improvizaţia ajută şi la „deschiderea spre noi experienţe”, dezvoltă flexibilitatea în gândire şi 

spontaneitatea, ajută la adaptarea reacţiei şi comportamentului la noi situaţii şi probleme, dar 

şi la găsirea de noi soluţii.  

Experienţa este rezultatul informaţiilor primite prin organele de simţ care provoacă 

reacţii la nivelul întregului organism şi comportamentul este expresia reacţiilor organismului. 

Or, actorul prin tehnică şi experimentare înţelege şi învaţă cum funcţionează şi cum se 

exprimă corpul în integralitatea sa. Principiile şi tehnicile din antrenamentul corporal se 

concentrază pe aspecte universale ale comunicării umane. Când un actor învaţă să se mişte 

corect, intern şi extern, psihologic şi fizic, mintea şi corpul sunt angajate simultan în acţiunea 

de comunicare. Prin natura meseriei sale, actorul dobândeşte capacităţi şi abilităţi de 

Inteligenţă emoţională. Conştientizarea, înţelegerea, controlul şi exprimarea eficientă a 

emoţiilor sunt aptitudini esenţiale pe care actorul le exersează în mod constant. Numai astfel 

comunicarea sa poate fi expresivă şi autentică. În acest sens am amintit şi de metoda 

Perdekamp privind emoţiile. 

Partea a III a (studiul de caz) aduce, din perspectivă practică, un argument în plus 

pentru validarea propunerii noastre.  

În cadrul Atelierelor pentru adulţi organizate de Centrul de modelare a personalităţii 

prin tehnici de actorie – Personact, din Cluj-Napoca am identificat componente specifice 

desfăşurării sesiunilor de psihoterapie de tip umanist din perspectiva dezvoltării personale: 

scop şi obiective, cadrul fizic şi atmosfera propice „dezvăluirii” şi descoperirii propriilor 

potenţialităţi; caracteristicile relaţiei lider de grup (terapeut) şi grup, trăsăturile grupului 

asemănătoare celor din grupurile experienţiale  promotoare ale fenomenului dezvoltării 

personale din anii ´40-´60 ai secolului trecut; durata de minim patru luni pe care o reclamă 

schimbarea percepţiei asupra propriei persoane şi implicit asupra propriei existenţe.  

Terapia îi permite persoanei să-şi trăiască pe deplin şi conştient reacţiile, sentimentele 

şi emoţiile. În mod practic, aplicat, fiecare participant la atelierele Personact, are posibilitatea 
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de a porni pe drumul indefinit al autocunoaşterii, ca proces esenţial în dezvoltarea personală, 

înţeleasă ca „actualizarea sinelui” (Maslow), „creştere” sau „autorealizare” (Rogers) sau 

„individuaţie” (Jung). 

Improvizaţia teatrală, în dimensiunea ei primară, cea care oferă libertate totală 

„improvizatorului” şi care face apel la „creativitatea primară” (Maslow), este utilizată în 

cadrul Atelierelor Personact. A şti să improvizezi înseamnă să fii deschis la posibilităţi, a nu 

te lăsa copleşit de gânduri şi emoţii negative, să fii liber să găseşti soluţii la o problemă care 

apare în mod neaşteptat, să fii pregătit pentru imprevizibil. Toate aceste aspecte înseamnă, de 

fapt, să te cunoşti pe tine însuţi/însăţi mai bine, să ştii care îţi sunt limitele, dar să-ţi descoperi 

şi potenţialul de acţiune, să fii proactiv. 

Dezvoltarea capacităţii de a improviza necesită un antrenament susţinut al proceselor 

psihice senzoriale (senzaţia, percepţia şi reprezentarea), cognitive (memoria, atenţia, limbajul, 

gândirea, imaginaţia) şi afective (afectivitatea, motivaţia şi voinţa), aşa cum psihoterapia şi 

consilierea eficientă presupun combinarea unor tehnici cognitive, afective şi 

comportamentale.   

Dacă psihologii mizează pe teorie şi vocabular de specialitate, actorii mizează pe 

practicarea teoriei. Astfel putem înţelege de ce „ (...) un actor, care nu are nicio pregătire 

psihologică de specialitate, poate înţelege atât de limpede şi de direct funcţionarea psihicului 

uman?”  (Peter Brook) 

Testimonialele participanţilor non-actori ne servesc drept suport în afirmaţia că 

metoda improvizaţiei, aplicată cel puţin patru luni, alături de elemente specifice psihoterapiei 

umaniste (cadru, relaţie, grup etc.) reprezintă o alternativă viabilă şi mai eficientă faţă de alte 

proceduri care vizează „dezvoltarea personală”.  

Ca filozofie, Personact-ul se aseamănă cu concepţiile lui Adler, Maslow şi Rogers 

referitoare la „sentimentul comuniunii sociale, „viaţa bună” şi „societatea sănătoasă” şi 

vizează , în primul rând, regăsirea autonomiei, a unicităţii, a autenticităţii, a Sinelui de către 

fiecare persoană care participă la Atelier.  

Psihoterapia şi consilierea eficientă presupun combinarea unor tehnici cognitive, 

afective şi comportamentale. Consilierea ajută în optimizarea adaptării, cunoaşterii de sine, 

dezvoltării personale şi/sau previne apariţia sau corijează tulburările emoţionale, cognitive şi 

de comportament, creând condiţiile necesare îmbunătăţirii vieţii personale – a ceea ce azi 

auzim tot mai des „creşterea calităţii vieţii”. Or, actorul de teatru, datorită antrenamentelor 

specifice pregătirii sale profesionale intră în contact direct cu acele mecanisme care pot 

conduce spre autocunoaştere şi tot ce derivă din acest proces  laborios.  
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Astfel, ca urmare a studiului interdisciplinar teoretic şi practic, în finalul tezei 

reamintim că, în accepţiunea noastră, „dezvoltarea personală” ca „ terapie” se referă la un 

proces de re-animare, de punere în mişcare a potenţialului uman, de re-accesare a abilităţilor 

şi capacităţilor naturale atrofiate pe parcursul procesului educaţional, de armonizare a gândirii 

şi simţirii, ca omul să poată face faţă ritmului şi amplorii schimbărilor produse în şi de mediul 

înconjurător. 

În acest sens, considerăm că propunerea noastră de introducere a unei noi calificări 

profesionale în Suplimentul de Diplomă (nivel masteral) al absolvenţilor de Arta Actorului, şi 

anume Consilier pentru dezvoltare personală (cod COR 242324) are consistenţă şi justificare 

teoretică şi practică.   

Această nouă calificare validată oficial ar putea avea consecinţe pozitive în ceea ce 

priveşte pe de o parte, inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor actori şi a celor aflaţi în 

căutarea unui loc de muncă. Pe de altă parte, statutul profesional şi social al actorului poate fi 

valorizat şi valorificat. În acelaşi timp, considerăm că aportul acestuia în dezvoltarea 

personală, a îmbunătăţirii vieţii personale a semenilor săi, poate fi considerat drept terapeutic, 

în sensul dat de Abraham Maslow: scopul ultim al oricărei terapii este acela de a-l conduce pe 

individ să-şi satisfacă cerinţele fundamentale: „(...) A-l învăţa pe om să-şi depăşească 

refulările, să se cunoască, să-şi asculte impulsurile, să-şi dezvăluie natura esenţială, să ajungă 

la cunoaştere şi revelaţie intuitivă – acestea sunt cerinţele.”  
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