
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

 

 

Cu titlu de manuscris 

                                                                                                 C.Z.U.:37.036 (043.3) 

 

 

HÎNCU IONELA 

 

VALORIFICAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI 

COMUNICAŢIONALE ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR MUZICALE 

LA ELEVII PREADOLESCENŢI 

Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educaţiei 

 

Teză de doctor în științe pedagogice 

 

 

 

 

 

Conducător ştiinţific:                                                      Ion Achiri, 

                                     doctor, conferenţiar universitar 

                                                     

 

 

 

 

Autor:                                                                            Ionela Hîncu 

 

 

 

CHIŞINĂU  2019  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ionela HÎNCU, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CUPRINS 

ADNOTARE .................................................................................................................................. 5 

АННОТАЦИЯ .............................................................................................................................. 6 

ANNOTATION ................................................................. 7.............................................................  

LISTA ABREVIERILOR ............................................................................................................. 8 

INTRODUCERE ........................................................................................................................... 9 

1. EDUCAŢIA MUZICALĂ ŞI PREADOLESCENŢA: CONEXIUNI PSIHOLOGICE ŞI 

PEDAGOGICE ............................................................................................................................ 18 

1.1. Contexte evolutive ale educaţiei muzicale ...................................................................... 18 

1.2. Particularităţile psihopedagogice ale vârstei preadolescente .......................................... 40 

1.3. Portretul utilizatorului preadolescent - preferinţe muzicale ............................................ 46 

1.4. Fundamente psihopedagogice ale valorificării tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale în formarea competențelor muzicale la elevii preadolescenți ..................... 49 

1.5. Concluzii la Capitolul 1 ................................................................................................... 57 

2. METODOLOGIA VALORIFICĂRII  TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI 

COMUNICAŢIONALE ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR MUZICALE LA ELEVII 

PREADOLESCENŢI .................................................................................................................. 59 

2.1. Dimensiunea pedagogică a valorificării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale 

în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi ................................................ 59 

2.2. Rolul Lecţiei Smart în educaţia muzicală a preadolescenţilor ........................................ 70 

2. 3. Concluzii la capitolul 2 ................................................................................................... 81 

3. DEMERSUL EXPERIMENTAL DE VALORIFICARE A TIC ÎN PROCESUL DE 

FORMARE A COMPETENŢELOR MUZICALE LA ELEVII  PREADOLESCENŢI ..... 82 

3.1. Proiectarea şi realizarea experimentul pedagogic ........................................................... 82 

3.2. Argumentarea experimentală a eficienţei Modelului pedagogic de valorificare a 

tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la 

elevii  predolescenţi ................................................................................................................ 99 

3. 3. Validarea rezultatelor experimentului pedagogic ......................................................... 129 

3.4. Concluzii la capitolul 3 .................................................................................................. 138 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ................................................................. 139 

BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................... 141 

ANEXE ....................................................................................................................................... 157 

Anexa 1. Chestionar pentru elevi, etapa de constatare ......................................................... 157 

Anexa 2. Chestionar pentru elevi, etapa de control .............................................................. 159 

Anexa 3. Chestionar pentru cadre didactice ......................................................................... 161 



4 

 

Anexa 4. Model 1 de Lecţie SMART la Educaţia muzicală ................................................ 162 

Anexa 5. Model 2 de Lecţie SMART la Educaţia muizcală ................................................ 170 

Anexa 6. Model 3 de lecţie SMART la educaţia muzicală .................................................. 178 

Anexa 7. Model 4 de Lecţie SMART la Educaţia muzicală ................................................ 186 

Anexa 8. Evaluare sumativă - Lecţia SMART la Educaţia muzicală................................... 193 

Anexa 9. Curriculum pentru disciplina opţională Muzica Modernă şi TIC, clasele aV-a – a 

VI-a ....................................................................................................................................... 194 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ................................................... 209 

CURRICULUM VITAE ........................................................................................................... 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ADNOTARE 

Hîncu Ionela, 

Valorificarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor 

muzicale la elevii preadolescenţi 

Teză de doctor în științe pedagogice, Chişinău, 2019 

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 198 surse, 9 

anexe, 139 pagini de text de bază, 68 figuri, 34 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.  

Cuvinte-cheie: educaţia muzicală, tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, competenţă muzicală, 

portretul preadolescentului-preferinţe muzicale, principiile de valorificare a TIC în educația muzicală, Lecţia 

Smart EM. 

Domeniul de cercetare se referă la teoria generală a educaţiei şi se abordează problema valorificării 

Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale (TIC) în formarea competenţelor muzicale (CM) la elevii 

preadolescenţi. 

Scopul cercetării: determinarea fundamentelor teoretico-praxiologice și elaborarea modelului pedagogic 

de valorificare a TIC în contextul formării CM la elevii preadolescenţi. 

Obiectivele lucrării: Analiza reperelor teoretice ale valorificării TIC în EM a elevilor; Determinarea 

fundamentelor psihopedagogice ale formării CM la elevii preadolescenţi pe domeniile principale ale EM; 

Elaborarea Modelului pedagogic și a Metodologiei de valorificare a TIC în formarea CM la elevii preadolescenţi; 

Validarea experimentală a Modelului pedagogic de valorificare a TIC în formarea CM la elevii preadolescenţi.  

 Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Dimensiunea conceptuală a valorificării TIC în formarea CM la elevii 

preadolescenţi: EM, TIC (principii, funcţii şi competenţe) şi portretul preadolescentului-preferinţe muzicale; 

Conceptul și metodologia Lecţiei Smart EM. 

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea teoretică a valorii formative a TIC în EM a elevilor 

și elaborarea modelului pedagogic de valorificare a TIC ca instrumentar acțional în formarea CM la elevii 

preadolescenţi.  

 Semnificaţia teoretică constă în: Sinteza reperelor teoretice ale valorificării TIC în EM a elevilor; 

fundamentele psihopedagogice ale formării CM la elevii preadolescenţi pe domeniile principale; dimensiunea 

conceptuală a valorificării TIC în formarea CM la elevii preadolescenţi: principii, funcţii şi competenţe ale EM, 

TIC, portretul preadolescentului-preferinţe muzicale, principiile de valorificare a TIC în EM. 

 Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în: sinteza reperelor teoretice ale valorificării TIC în EM a elevilor 

preadolescenţi; dimensiunea conceptuală şi principiile de valorificare a TIC în EM; Lecția Smart. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele teoretico-metodologice ale cercetării au fost implementate 

în sistemul de învăţământ din republică, inclusiv în LT „Principesa N. Dadiani”, L T „P. Zadnipru” mun. 

Chişinău, (2015-2016), în cadrul cursurilor de formare continuă (Institutul de Științe ale Educației, 2017-2018). 
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АННОТАЦИЯ 

Хынку Ионела,  

Применение информационных и коммуникационных технологий в формировании 

музыкальных компетенций у учащихся раннего подросткового возраста  

Диссертация на соискание степени доктора педагогических наук. Кишинэу, 2019. 

Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, список литературы 

(198 наименований), 9 приложений, 139 страницы основного текста, 68 фигур, 34 таблиц. Выводы и 

результаты исследования отражены в 11 научных работах.  

Ключевые слова: музыкальное воспитание (МВ), музыкальная компетенция (МК), портрет учащегося 

раннего подросткового возраста в срезе его музыкальных предпочтений, информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), принципы ИКТ как ресурса МВ, урок музыки Smart.  

Область исследования: общая теория образования и решается проблема применения ИКТ как ресурса 

формирования МК у учащихся раннего подросткового возраста. 

Цель исследования: теоретическое и праксиологическое обоснование Педагогической модели 

применения ИКТ в формировании МК у учащихся раннего подросткового возраста. 

Задачи исследования: Анализ теоретических основ применения ИКТ как ресурса МВ; Определение 

психолого-педагогических основ формирования МК у учащихся раннего подросткового возраста в 

контексте основных направлений МВ; Разработка Педагогической модели и Методологии применения 

ИКТ как ресурса формирования МК у учащихся раннего подросткового возраста; Экспериментальная 

проверка разработанной Педагогической модели.  

Научная новизна и оригинальность: Концептуализация применения ИКТ как ресурса 

формирования МК у учащихся раннего подросткового возраста; МВ, ИКТ (принципы, функции, 

компетенции) и портрет учащегося раннего подросткового возраста в срезе его музыкальных 

предпочтений; Обоснование понятия и разработка методологии урока музыки Smart. 

Главная решённая научная проблема: теоретическоe обоснованиe формирующей ценности ИКТ в 

MB учащихся, а также в разработке Педагогической модели применения ИКТ при формировании МК 

учащихся раннего подросткового возраста. 

Теоретическое значение заключается в: синтезе теоретических основ применения ИКТ как ресурса 

МВ учащихся; определении психолого-педагогических основ формирования МК у учащихся раннего 

подросткового возраста с учетом основных направлений МВ; концептуализации применения ИКТ как 

ресурса формирования МК у учащихся раннего подросткового возраста; портрет учащегося раннего 

подросткового возраста в срезе его музыкальных предпочтений. 

Прикладная ценность исследования: обобщение основных положений применения ИКТ как ресурса 

MB учащихся; концептуализация значимости и принципы применения ИКТ в MB; разработка системы 

уроков музыки Smart. 

Внедрение научных результатов: теоретические и методологические результаты были внедрены в 

образовательном процессе в Т. Л. «Принцесса Н. Дадиани», Т. Л. «Петру Заднипру» г. Кишинев (2015-

2016), на курсах повышения квалификации ИПН, (2017-2018). 
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ANNOTATION 

Hîncu Ionela, 

Valorization of information and communication technologies in formation of musical competences for pre-

adolescent students 

Phd thesis in education sciences. Chisinau, 2019 

Dissertation structure: introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, bibliography with 

198 sources, 9 annexes, 139 pages of basic text, 68 figures, 34 tables. The research results were publish in 11 scientific 

works. 

Keywords: music education (ME), information and communication technologies (ICT), musical competence 

(MC), portrait of the preadolescent, musical preferences, principles of using ICT in music education, Smart lesson in ME. 

The field of research: refers to the general theory of education and approaches the problem of using ICT in the 

formation of MC of pre-adolescent students. 

The goal of the research: to determine the theoretical-praxiological foundations and to elaborate a pedagogical 

model for valorization ICT in the context of formation MC for pre-adolescent students. 

The research objectives: To analyze the theoretical landmarks of valorization ICT in ME of students;  

To elaborate the pedagogical model of valorization ICT in MC formation for pre-adolescent students and the 

Methodology of valorization by the formation of MC for pre-adolescent students; To validate the experiment of the 

Pedagogical Model that valorize the ICT in MC formation for pre-adolescent students. 

Scientific Novelty and Originality consists in: The conceptual dimension of using ICT in MC formation to 

pre-adolescent students; ME, ICT (principles, functions and competences), and the portrait of pre-adolescent by 

musical preferences; The principles of using ICT in ME: the principle of correlating ICT with the main musical 

fields; the principle of using  ICT within the Smart Lesson ME; the principle of ICT interconnection with didactic 

strategies and technologies specific to ME; The concept and methodology of the Smart Lesson ME, based on the 

four specific fields of ME, according to the modernized curriculum of  ME, and implemented through the 

equipment system of the Smart Lesson ME - all oriented towards the successful formation of musical skills of 

pre-adolescent students. 

The scientific solved problem consists in: the theoretical foundation of the formative value for the ICT of the ME to 

the students and the elaboration of the pedagogical model of valorization of the ICT as an action instrumental in the 

formation of the MC for the pre-adolescent students. 

Theoretical significance consists in: Synthesis of the theoretical landmarks by using ICT in ME by students; the 

psycho-pedagogical foundations of the formation of MC for pre-adolescent students by the main fields; the conceptual 

dimension of using ICT in the formation of MC for pre-adolescent students: principles, functions and competences of  

ME, principles, functions and competences of ICT, the pre-adolescent portrait of musical preferences, the principles of the 

valorization ICT in ME. 

The applicative value: of the research resides in synthesis of the theoretical landmarks of using ICT in ME  of the 

students; the psycho-pedagogical foundations of the formation MC for pre-adolescent students by the main fields; the 

conceptual dimension and the principles of using ICT in ME. 

Implementation of scientific results. Theoretical-methodological results of the research were implemented in the 

education system from our country, School "Princess N. Dadiani", School "P. Zadniprus" (Chisinau, 2015-2016), within 

the continuous training courses aimed on formation and development of musical skills for pre-adolescent students through 

using ICT (Institute of Education Sciences, 2017-2018). 
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LISTA ABREVIERILOR 

EM- educaţia muzicală 

TIC - Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 

CM- competenţă muzicală 

TI-tabla interactivă 

meNET - Music education network 

Web - grup de pagini multimedia 

ICT - Information and Communication Technology  
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INTRODUCERE 
 

Actualitatea problemei şi gradul de cercetare. Modernizarea învăţământului este 

condiţionată de arealul problemelor lumii contemporane ce revendică o educaţie bazată pe 

formarea diverselor tipuri de competenţe care vor contura personalitatea absolventului 

învăţământului general. De aici rezultă şi problemele privind educaţia muzicală modificarea 

standardelor educaţionale, axarea pe formarea de competenţe, modernizarea Curriculumului la 

Educația muzicală şi a strategiilor de predare - învăţare - evaluare etc. Actualmente, formarea 

competenţelor muzicale este una dintre problemele demersului educaţional muzical, deoarece 

calităţile individului de a se manifesta artistic, muzical, de a se autorealiza estetic constituie 

trăsături importante pentru personalitatea modernă. Pedagogia muzicală este în continuare 

preocupată de găsirea acelor soluţii pedagogice ce ar oferi personalităţii în creştere posibilităţi de 

dezvoltare muzicală atractivă, mai eficientă. 

Cadrul normativ al disciplinei este determinat de Standardele de eficienţă a Educației 

muzicale în învăţământul primar şi gimnazial din Republica Moldova (2012), care sunt elaborate 

în conformitate cu cele patru domenii muzicale principale, considerate obligatorii pentru 

învăţământul general: audiţia/rceptarea muzicii; interpretarea vocală/corală/instrumentală a 

muzicii; creaţia elementară muzicală în sinteză cu alte arte; analiza-caracterizare a muzicii. În 

acest context, indicatorii de performanţă la Educația muzicală sunt determinaţi de Standardele de 

eficienţă a învăţării în corelare cu domeniile menţionate [30], [35], [111]. 

În perioada preadolescenţei, când organismul elevului suportă diverse schimbări 

psihofiziologice, sunt necesare modalităţi noi, eficiente de motivare a învăţării şi activizare a 

vieţii spirituale şi intelectuale. Blocajele psihosociale şi intelectuale care apar la preadolescenţi 

din cauza posibilităţilor reduse de exprimare muzical-artistică şi estetică constituie o problemă ce 

necesită soluţionare. Astfel, integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în 

educația muzicală contribuie eficient la rezolvarea problemelor menţionate. 

Tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale (TIC) oferă oportunităţi pentru a face 

studiul muzicii mai accesibil şi a satisface nevoile muzicale ale fiecărui elev, generând o 

reorganizare şi redimensionare a educației muzicale în ansamblu. Posibilităţile oferite de TIC 

sunt mari. Important este să le valorificăm din perspectiva formării unei culturi muzicale a 

societăţii, în ansamblu, şi a elevilor, în particular. 

Valorificarea se raportează la marea diversitate de tehnologii informaţionale şi 

comunicaţionale aplicabile în cadrul disciplinei Educația muzicală: softuri educaţionale pentru 

studierea instrumentelor muzicale, interpretare vocală cu negative (karaoke); programe 
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computerizate pentru iniţierea în teoria muzicii, site-uri cu informaţii despre compozitori, 

interpreţi, formaţiii muzicale etc. 

Actualmente, în multe ţări procesul muzical educaţional este valorificat prin o multitudine 

de softuri muzicale specifice, cu diverse funcţii, cum ar fi: Frutyloops - pentru selectarea, 

combinarea, improvizarea efectelor sonore şi muzicale, Finale - pentru scrierea corectă 

ortografică a notelor pe portativ, Sound-Forsh - pentru însuşirea teoriei muzicii şi solfegiu, 

Wavelabe - pentru crearea acompaniamentelor armonice şi ritmice, Protools - pentru 

acompaniere cu diferite instrumente (timbre) muzicale. Astfel, profesorii din multe ţări utilizează 

la orele de educație muzicală diverse suporturi didactice audio-vizuale, interesante şi calitative 

despre compozitori, interpreţi, orchestre, teatre, genuri, specii muzicale, forme muzicale, 

materiale de informare asupra multor teme şi conţinuturi prevăzute inclusiv şi de curricula de 

educație muzicală din Republica Moldova. Prin urmare, TIC oferă posibilitatea percepţiei 

multiple a fenomenelor din domeniul muzicii, conducând la o învăţare durabilă. 

Cercetările realizate în domeniul pedagogiei accentuează importanţa valorificării TIC de 

către cadrele didactice, dar şi a integrării corecte a acestora în educaţie. Pentru Burnard P. [27] 

TIC are rolul de catalizator pentru producerea de schimbări în educaţie, la diferite niveluri, iar 

pentru Wagner D. [122], Zucker A. [124], Balanskat A. [12], instrumentele TIC au o valoare 

importantă în proiectarea lecţiilor.  

Problematica implementării TIC în procesul didactic din Republica Moldova a fost studiată 

şi scoasă în evidenţă într-un şir de publicaţii ştiinţifico-didactice de autorii: Gremalschi A. [61], 

Paiu M. [94], Globa A. [57], Pavel M. [96] etc.  

Utilizarea TIC în procesul didactic încurajează inovaţia didactică şi contribuie la 

modernizarea acestui proces, favorizând învaţarea interactivă. Cu toate acestea, constatăm 

insuficiența cercetării problemei valorificării TIC în procesul educaţional, în teoriile pedagogice 

şi psihologice. 

În acest sens, în ţara noastră sunt puţin examinate aspectele de integrare a tablei interactive 

(TI) în procesul didactic, atât la nivel teoretic cât şi praxiologic. Doar unele cadre didactice 

inovatoare, mizând, în primul rând, pe propria experienţă integrează TIC în procesul educaţional, 

inclusiv la disciplina Educația muzicală. Astfel, cercetări cu privire la rolul şi importanţa TIC în 

procesul didactic în învăţământul general au fost realizate de mai mulţi cercetători pe mai multe 

dimensiuni: (1) rolul tablei interactive în modernizarea actului didactic- Gruber B. [62], Thomas 

M., Schmid E. C. [112], Globa A. [57], (2) dezvoltarea gândirii critice a instruiţilor, motivaţia, 

performanţa – Öz H. [93]. 
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Conform Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020” 

[109], familiarizarea elevilor cu TIC este limitată de rata scăzută de acoperire cu computere şi de 

utilizarea lor insuficientă. În anul de studii 2012-2013, în sistemul educaţional din Republica 

Moldova existau circa 25701 computere. Avem nu doar o rată scăzută de acoperire cu 

computere: 20 elevi la un calculator în comparaţie cu maximum 3 elevi la un calculator în UE, 

dar şi o uzură înaltă, jumătate din computere fiind depăşite moral. Aproximativ 40% dintre 

acestea sunt de generaţie veche. Mai mult, elevii sunt familiarizaţi cu TIC prin intermediul 

disciplinei şcolare Informatica, care este predată obligatoriu începând cu clasa a VII-a. Totuşi, în 

majoritatea statelor membre ale UE, predarea TIC sub o formă sau alta începe din ciclul primar. 

Metodele şi dispozitivele interactive TIC nu sunt utilizate la scară largă în predarea disciplinelor 

în Republica Moldova, doar 4052 de computere sunt utilizate în scopuri didactice. Pentru a 

integra TIC mai profund în procesul de studii, circa 140 de şcoli au fost dotate cu softuri 

specializate pentru disciplinele de bază, însă acestea sunt utilizate în proporţie diferită din cauza 

motivaţiei scăzute şi a instruirii insuficiente a cadrelor didactice în domeniu. Din totalul de 1400 

de cadre didactice care predau Informatica în învăţământul general, 50% au studii în domeniul 

ştiinţelor reale şi doar 36% au studii nemijlocit în domeniul predării informaticii. Utilizarea TIC 

în managementul instituţiilor şcolare ar permite eficientizarea timpului şi micşorarea 

cheltuielilor. Totodată, ar permite transparentizarea procesului educaţional şi disciplinarea 

profesorilor prin crearea registrelor electronice, dezvoltarea şi plasarea conţinuturilor digitale şi a 

temelor pentru acasă în format electronic pentru vizualizarea de către elevi şi părinţi, ar servi în 

comunitate drept exemplu pentru utilizarea eficientă a resurselor TIC [177].    

Insuficienţa cercetărilor în domeniul valorificării TIC, inclusiv în modernizarea educației 

muzicale în şcoală, reprezintă o problemă în teoria educaţiei. Practica demonstrează, că la etapa 

actuală, în Republica Moldova motivaţia şi interesul elevilor, inclusiv al preadolescenţilor, 

pentru studierea muzicii este la un nivel nesatisfăcător. Cauzele ar fi atât particularităţile de 

vârstă, cât şi metodologiile utilizate de profesori, în cadrul predării disciplinei respective. Se 

manifestă o contradicţie între cerinţele curriculumului la Educația muzicală pentru vârsta 

preadolescentă şi interesele personale ale elevilor preadolescenţi. De asemenea, e necesară şi 

o dezvoltare continuă a competenţelor muzicale (CM) şcolare în conformitate cu domeniile 

de activitate muzicală: audiţie, interpretare, creaţie, analiză-caracterizare a muzicii.  

 Contradicţiile evidenţiate au conturat problema de cercetare: Care sunt reperele 

teoretico-praxiologice ale valorificării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în 

formarea competențelor muzicale la elevii preadolescenţi?  
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 Obiectul cercetării este procesul de valorificare a tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi.  

Scopul cercetării: determinarea fundamentelor teoretico-praxiologice și elaborarea 

modelului pedagogic de valorificare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în 

contextul formării competenţelor muzicale ale elevilor preadolescenţi. 

Obiectivele cercetării:  

 Analiza reperelor teoretice ale valorificării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în 

educaţia muzicală a elevilor (context internaţional şi naţional). 

 Determinarea fundamentelor psihopedagogice ale formării competențelor muzicale la elevii 

preadolescenţi pe domeniile principale ale educației mizicale (audiţie, interpretare, creaţie, 

analiză muzicală). 

 Elaborarea Modelului pedagogic de valorificare a tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi și a 

Metodologiei de valorificare a TIC în formarea competenţelor muzicale la elevii 

preadolescenţi. 

 Validarea experimentală a Modelului pedagogic de valorificare a tehnologiilor 

informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii 

preadolescenţi.  

  Metodologia cercetării a inclus metode teoretice: documentarea ştiinţifică, analiza şi 

sinteza ştiinţifică, generalizarea şi sistematizarea, abstractizarea şi modelarea teoretică; metode 

practice: conversaţia, chestionarea, instructajul, experimentul pedagogic, problematizarea, 

studiul de caz; metode hermeneutice: interpretarea surselor teoretice  şi a datelor experimentului, 

prelucrarea statistică a datelor.  

Epistemologia cercetării s-a întemeiat pe: teoria cunoaşterii artistice C. Bârzea [18], G. 

Bălan [14]; teoria curriculumului Al. Crişan [39], I. Achiri [2]; Vl. Guţu [63], Vl. Pâslaru [101], 

teoria instruirii E. Joiţă [77]; teoria educaţiei estetic-artistice I. Gagim [49]; teoria integrării 

noilor educaţii I. Bontaş [21]; teorii din psihologia perceperii muzicii I. Gagim [48], M. 

Vacarciuc [115], J. Cosnier [33]. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării rezidă în: 

 Dimensiunea conceptuală a valorificării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în 

formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi: Educația muzicală (principii, funcţii şi 

competenţe), TIC (principii, funcţii şi competenţe) şi portretul preadolescentului-preferinţe 

muzicale. 
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 Principiile de valorificare a TIC în educația muzicală: principiul corelării TIC cu domeniile 

muzicale principale (audiție, interpretare, reflecție și creației muzicală); principiul valorificării 

TIC în cadrul Lecției Smart EM; principiul interconexiunii TIC cu strategii și tehnologii 

didactice specifice educației muzicale. 

 Conceptul și metodologia Lecţiei Smart EM, fundamentată pe cele patru domenii specifice 

ale educației muzicale, conform curriculumului modernizat de educație muzicală, şi 

implementată prin intermediul sistemului de echipamente ale Lecţiei Smart EM - toate orientate 

spre formarea cu succes a competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi. 

Problema ştiinţifică soluţionată cercetare constă în fundamentarea teoretică a valorii 

formative a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în educaţia muzicală a elevilor și 

elaborarea modelului pedagogic de valorificare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale 

ca instrumentar acțional în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi.  

 Semnificaţia teoretică a cercetării: Sinteza reperelor teoretice ale valorificării tehnologiilor 

informaţionale şi comunicaţionale în educaţia muzicală a elevilor; Fundamentele 

psihopedagogice ale formării competențelor muzicale la elevii preadolescenţi pe domeniile 

principale (audiţie, interpretare, creaţie, analiză muzicală); Dimensiunea conceptuală a 

valorificării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor 

muzicale la elevii preadolescenţi: principii, funcţii şi competenţe ale educației muzicale, 

principii, funcţii şi competenţe ale TIC, portretul preadolescentului-preferinţe muzicale; 

Principiile de valorificare a TIC în educația muzicală: principiul corelării TIC cu domeniile 

muzicale principale (audiție, interpretare, reflecție și creației muzicală); principiul valorificării 

TIC în cadrul Lecției Smart EM; principiul interconexiunii TIC su strategiile și tehnologiile 

didactice, specifice educației muzicală. 

 Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în: Sistemul de competenţe specifice pentru 

dezvoltarea curriculumului la disciplina Educația muzicală, clasele I-XII, din perspectiva 

consolidării intereselor elevilor preadolescenți și creșterii motivației acestora pentru învățarea 

muzicii; Dimensiunea insrumental-didactică a valorificării tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi: resurse TIC 

pentru educația muzicală, cele 4 domenii ale EM în conformitate cu Standardele de eficienţă a 

învăţării la educația muzicală, Cadrul metodologic al valorificării tehnologiilor informaţionale 

şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi; Conceptul și 

metodologia Lecţiei Smart EM, fundamentată pe cele patru domenii specifice ale educației 

muzicale, conform curriculumului modernizat de educație muzicală, orientate spre formarea cu 

succes a competenţelor muzicale ale elevilor preadolescenţi; Sistemul de tehnologii 



14 

 

informaţionale şi comunicaţionale valorificate în formarea competenţelor muzicale la elevii 

preadolescenţi pe domeniile muzicale principale, în baza setului de Lecţii Smart EM; 

Curriculumul la disciplina opţională Muzica modenă şi TIC (Anexa 9). 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice Rezultatele teoretico-metodologice ale cercetării 

au fost implementate în sistemul de învăţământ din republică, inclusiv în Liceul Teoretic 

„Principesa N.Dadiani”, Liceul Teoretic „P. Zadnipru” mun Chişinău, (2015-2016), în cadrul 

cursurilor de formare continuă a profesorilor de muzică ce vizează formarea şi dezvoltarea 

competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi prin valorificarea tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale Institutul de Științe ale Educației, (2017-2018).  

Aprobarea rezultatelor cercetării:  

Rezultatele cercetării au fost discutate şi aprobate în cadrul şedinţelor sectorului Calitatea 

Educaţiei, al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, în ședințele Consiliului Științifico-Didactic al 

IȘE, în cadrul seminarelor metodologice, întrunirilor metodice. Ideile de bază şi rezultatele 

investigaţiei experimentale au fost promovate şi discutate şi prin intermediul comunicărilor la 

conferinţele ştiinţifice naţionale şi internaţionale:  

1. HÎNCU, Ionela. Tehnologii digitale în activitățile de educație muzicală: aspecte didactice. 

Revista Studia Universitatis, Seria Științe ale Educației, Nr.9 (99), categoria B, Chișinău, 

2016. p.118-124, (0,5 c. a.). ISSN 1857-2103.  

2. HÎNCU, Ionela. Impactul Lecției SMART de educație muzicală asupra dezvoltării 

proceselor psihice la preadolescenți. Revista Univers Pedagogic, Nr.4 (52), categoria C, 

Chișinău, 2016. p. 49-56, (0,63 c. a.). ISSN 1815-7041.  

3. HÎNCU, Ionela. Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale-inovaţie în educaţia 

muzicală. În: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 18-19 octombrie 2013, IŞE. 

Chişinău, Print-Caro, 2013, p. 165-168 ( 0,31 c. a.). ISBN 978-9975- 48-056-7.  

4. HÎNCU, Ionela. Provocările utilizării TIC în domeniul educaţiei muzicale. În: Perspectivele 

şi problemele integrării în spaţiul European al cercetării şi educaţiei. Materialele Conferinţei 

Ştiinţifice Internaţionale, 7 iunie, Cahul: USC, 2016, p. 148-152 ( 0,3 c. a.). ISBN 978-914-

90-1; 978-9975- 88-011-4. 

5. HÎNCU, Ionela. Tabla interactivă: aplicații în predarea-învățarea-evaluarea educației 

muzicale în școală. Revista Univers Pedagogic, Nr. 2, (50), categoria C, Chișinău, 2016. p. 

106-111 (0,45 c. a.). ISSN 1811-5470. 

6. Hîncu, I. Dezvoltarea creativității elevilor prin prisma utilizării computerului la lecțiile de 

educație muzicală. În: Materialele Simpozionului național cu participare internațională, 
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Creativitate-Formare-Performanță, 10-11 aprilie, 2014, Ediția XI-a. Iași, p. 209-211, (0,18 

c.a.). ISSN 2086-1372.  

7. Hîncu, I. Impactul aplicării tehnologiilor multimedia în educația muzicală a preadolescenților. 

În: Materialele Simpozionului Pedagogic Internațional, Tehnologii didactice moderne, 26-27 

mai, 2016, IȘE. Chișinău, Print-Caro, 2016, p. 253-255 (0,22 c.a.). ISBN 978-9975-48.  

8. Hîncu, I. Utilizarea TIC în educația muzicală a elevilor. În: Materialele Simpozionului național 

cu participare internațională, Creativitate-Formare-Performanță, 5-6 aprilie, 2013, Ediția a X-

a. Iași, p. 331-333, (0,18 c.a.). ISSN 2068-1372.  

9. Hîncu, I. Valorificarea TIC din perspectiva optimizării procesului educațional la educația 

muzicală. În: Materialele Conferinței Științifice Internaționale, Eficientizarea învățămîntului- 

vector al politicilor educaționale moderne, 11-12 decembrie 2014, IȘE, Chișinău, Print-Caro, 

2014, p. 397-400 (0,22 c.a.). ISBN 978-9975-48-066-6.  

10. Hîncu, I. Impactul TIC în modernizarea educaţiei muzicale. În: Istorie, performanţe, 

personalităţi. Materialele Conferinţei Internaţionale Ştiinţifice, 20-21 octombrie, 2016, IŞE. 

Chişinău, Print-Caro, 206, p. 247-249 (0,18 c.a.).  ISBN 978-9975-48-104-5. 

11. Valorificarea Internetului şi a tehnologiilor digitale moderne în procesul educaţional. În: 

Creativitate – Formare - Performanţă. Materialele Simpozionului naţional cu participare 

internaţională, 19 septembrie, 2015, Ediţia XII-a, Iaşi, p. 100-102  (0,18 c.a.). ISSN 2086-1372. 

 Sumarul compartimentelor tezei. Teza se constituie din introducere, patru capitole, 

concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 198 de titluri, 9 anexe şi lista de abrevieri. 

Teza este redată în 213 pagini, partea de bază este reflectată în 139 pagini, s-au elaborat 34 de 

tabele şi 68 de figuri. 

Introducerea include actualitatea şi importanţa problemei abordate, scopul, obiectivele, 

noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, problema ştiinţifică soluţionată, 

semnificaţia teoretică, valoarea aplicativă a lucrării, implementarea şi aprobarea rezultatelor 

cercetării. 

Capitolul 1, Educaţia muzicală şi preadolescenţa: conexiuni psihologice şi pedagogice 

conţine studiul teoretic al problemei şi scoate în evidenţă conţinutul conceptelor de bază: 

educaţia muzicală, funcţiile, aspectele, caracteristicile, particularitățile, finalităţile educaţiei 

muzicale și preadolescența. 

În cadrul capitolului este analizat aspectul evolutiv al disciplinei Educația muzicală. 

Capitolul reflectă şi o analiză detaliată a disciplinei în 30 de ţări europene: perioada de studiere, 

timpul alocat, modul de desfăşurare a lecţiilor, dar şi aplicarea TIC în procesul educaţional. De 
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asemenea, s-a propus structurarea finalităţilor pentru disciplina Educația muzicală prin formarea 

şi dezvoltarea competenţelor specifice pe parcursul studierii acesteia în clasele I-XII. 

Capitolul I include şi studiul teoretic al vârstei preadolescente şi preferinţele muzicale ale 

elevilor preadolescenţi. În acest context, s-au determinat şi s-au caracterizat succint elementele 

cognitive şi procesele psihice dezvoltate la preadolescenţi în cadrul educației muzicale. De 

asemenea, fenomenul abordat ne-a permis să stabilim un şir de dificultăţi cu care se confruntă 

elevii preadolescenţi la această etapă. Astfel, s-au consemnat: agresivitate şi conflicte din dorinţa 

de independenţă sau emancipare; limbaj vulgar în vorbirea curentă, atunci când încearcă să se 

integreze într-un grup de prieteni sau când doresc să riposteze în faţa cuiva; dependenţă de 

mediul virtual; performanţele/rezultate şcolare scăzute (în tranziţia de la treapta primară la cea 

gimnazială, etc [170]. 

Conform rezultatelor valorificării interesului preadolescenţilor pentru muzică şi în baza 

particularităţilor psihologice caracteristice, sunt elucidate acele aspecte ale fenomenului care ţin 

de organizarea procesului muzical-creativ în vederea stimulării interesului preadolescentului. 

Prin urmare, acceptarea unui model de învăţare activă orientată spre activităţile muzicale 

organizate individual/perechi/grup sau frontal, permit dezvoltarea independenţei de acţiune, 

originalitatea şi creativitatea, asigurând respectarea principiului centrării activităţii pe elev. 

Astfel, procesul investigării ne-a permis să conchidem că elevii preadolescenţi anume în 

afara pereţilor şcolii contactează cu un domeniu muzical mai interesant decât cel propus de 

profesor, şi anume - muzica modernă/ muzica la modă/ actuală, creată la computer prin diferite 

softuri muzicale. 

În Capitolul 2, Metodologia valorificării tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi, este descrisă 

contribuţia TIC în educația muzicală ce duce la stimularea, motivarea şi muzicalizarea elevilor 

preadolescenţi, la îmbunătăţirea procesului educaţional pentru studiul muzicii, incluzând 

înregistrări audio şi video pentru a gestiona mediul de învăţare electronic, astfel încât 

experienţele de învăţare să fie personalizate, raportându-se la abilităţile fiecăruia. De asemenea, 

sunt analizate priorităţile şi condiţiile valorificării TIC la educația muzicală în vederea 

dezvoltării competențelor muzicale la elevii preadolescenţi. În acest sens, studiile au demonstrat 

că formarea şi perfecţionarea profesorului de educația muzicală axată doar pe competenţe de 

specialitate şi psihopedagogice sunt insuficiente, componenta fundamentală a profilului 

profesional al acestuia fiind nivelul competenţelor de utilizare a TIC. Tot aici, este prezentat 

conceptul de Lecţie Smart în educația muzicală, unde sunt precizate caracteristicile, avantajele, 

echipamnetul necesar pentru desfăşurarea acesteia, elaborarea setului de Lecţii Smart în educaţia 

http://www.copilul.ro/copii-6-11-ani/comportament/Rezultate-slabe-la-invatatura-a1291.html
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muzicală pentru clasa a V-a. De asemenea, este elaborat Modelul pedagogic de valorificare a 

TIC în formarea competențelor muzicale la elevii preadolescenţi şi Metodologia de 

implementare a acestuia. 

Capitolul 3, Demersul experimental în formarea competenţelor muzicale la elevii 

preadolescenţi elucidează designul experimentului pedagogic cu toate cele trei etape: de 

constatare, de formare şi verificare a rezultatelor. Astfel, este reflectată investigaţia preliminară, 

care s-a realizat în scopul precizării valorificării TIC în educația muzicală, s-au validat 

chestionare şi au fost studiate opiniile profesorilor şi elevilor, preferinţele acestora privind 

utilizarea TIC în cadrul disciplinei Educația muzicală şi metodologia de implementare a 

Modelului pedagogic de valorificare a TIC în formarea competențelor muzicale la elevii 

preadolescenţi. Capitolul vizat mai include şi ansamblul de instrumente pedagogice elaborate şi 

argumentate ştiinţific: setul de Lecţii Smart în educația muzicală pentru clasa a V-a, 

Curriculumul pentru disciplina opţională Muzica modernă şi TIC, cl. a V-a – a VI-a. 

În experimentul pedagogic s-au investigat preferinţele, atitudinile, opiniile elevilor pentru 

valorificarea TIC la educația muzicală. Astfel, după experimentul de formare, 98,3% elevi în 

comparaţie cu 73,3% la etapa de constatare au relatat că preferă disciplina Educația muzicală; 

preferă studiul elementelor de teorie a muzicii 77,9%, în comparaţie cu 34,9% la început, iar 

96,6% elevi preferă cântul vocal, faţă de 63,5% la etapa de constatare. 

În concluzii generale şi recomandări sunt redate sintetic principalele rezultate 

investigaţionale ce vizează valorificarea TIC în formarea competențelor muzicale la elevii 

preadolescenţi. Astfel, sunt formulate un şir de recomandări privind valorificarea TIC în educația 

muzicală, în studiul disciplinelor Educaţia plastică şi Educaţia tehnologică şi cercetările de 

perspectivă. 
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1. EDUCAŢIA MUZICALĂ ŞI PREADOLESCENŢA: CONEXIUNI PSIHOLOGICE ŞI 

PEDAGOGICE 

1.1. Contexte evolutive ale educaţiei muzicale 
 

În contextul actual al cercetărilor, educația muzicală este un subsistem al educaţiei 

generale, dar şi o autoeducaţie prin muzică. Potrivit cercetătorilor Bălan G. [14], Cosumov M. 

[34], educația muzicală reprezintă modul suprem de educaţie morală, estetică şi spirituală. Ca 

urmare, muzica a fost şi rămâne o componentă fundamentală a educaţiei estetice. În viziunea 

cercetătorilor G. Văideanu [118] şi I. Gagim [49], muzica înainte de a fi obiectul activităţii 

intelectuale de învăţare, este obiectul sensibilizării elevului, iar obiectivul primordial al oricărei 

educaţii este acela de a găsi mijloacele adecvate şi de a favoriza contactul nemijlocit cu lumea 

capodoperelor, în sensul cel mai profund al operei muzicale. De atingerea acestui obiectiv 

depinde reuşita sau nereuşita întregii activităţi muzicale. 

 În acest sens, cercetătorul Gagim I. [51] susține că muzica și filosofia se află în două 

tipuri de relații: legătura muzicii cu știința filosofică și însăși muzica este o filosofie, adică o 

modalitate de a pune întrebări și de a oferi răspunsuri asupra vieții-existente. Astfel, muzica este 

întotdeauna ghidată de acelaşi ideal progresiv, de complexitate şi armonie transcendentală, find 

divină, alchimică, psihologică sau descriptivă.  

 În opinia  autorului Bălan G. [17], capacitatea muzicii de a exprima idei nu este înțeleasă 

în mod identic de toți. Profund spiritualizată, ideea exprimată de muzică impune, implicit, prin 

universalitatea ei, iar aria de cuprindere umană devenind mai vastă. Astfel, factorul important 

este logica organizării sonore, care în cooperare cu interioritatea și universul limbajului muzical, 

favorizează expresivitatea filosofică a muzicii. 

Cercetătorul Dumea C. subliniază că filozofia i-a rezervat o atenţie particulară muzicii, 

recunoscând în ea o afinitate foarte profundă, găsind un teren privilegiat, nu doar pentru a-şi 

explicita propriile conţinuturi sau a găsi analogii şi metafore utile pentru a exemplifica 

conceptele, ci, îndeosebi, pentru a încerca să-i descopere sensul intim filozofic, să găsească în 

interiorul limbajului şi al materialului sonor, articulaţia a ceea ce muzica, încearcă să exprime cu 

propriile sale mijloace specifice. În opinia același autor C. Dumea, muzica, se exprimă prin 

intermediul sunetelor, al melodiilor, al armoniilor şi al formelor [191].  

 În contextul cercetărilor interprinse de noi, considerăm că muzica a fost și rămâne un 

aspect fundamental al educației estetice, mobilizând actele de voință și de caracter, sensibilizând  

perspicacitatea simțului moral, declanșând trăiri puternice și de durată, emoții intense. De 

asemenea, muzica poate fi considerată arta reflectării realității prin imagini sonore, fiind una din 

formele conștiinței sociale.  
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 Estetica muzicii se axează pe pluralitatea reală a cel puțin două estetici muzicale: estetica 

muzicală implicită și estetica muzicală teoretică. Așadar, estetica muzicii redusă la actul de 

filozofare cu privire la muzică cu problematici subsumate și decurgătoare cuprinde:  

- muzica în esențialitatea ei;  

- muzica și societatea; 

- caracteristicile receptării muzicale; 

- explicitarea muzicii ca necesitate spirituală. 

 În acest sens, estetica muzicală directă reflectă totalitatea activităților domeniului 

(activități producătoare de muzică, activități creatoare propriu-zise, activități interpretative), 

consolidându-se cu ajutorul acumulărilor practicii muzicale de veacuri. În această ordine de idei, 

estetica, fragmentar este neangajată în analiza funcționalității filogenetice a tipologiei formelor 

muzicale și indiferență față de demonstrarea organicității în sine a evoluției, dar caută să 

surprindă în prim-plan considerațiile ei, funcționalitatea emoțională și smnificativă a tuturor 

creațiilor aparținând sferei muzicale. Astfel, fenomenul muzical se reconstituie din gama 

valorilor autonome și din multitudinea formelor cu virtualități estetice. Din cele expuse mai sus 

constatăm, că sintagma estetica muzicii dovedește obiectivitatea coerentă a convergenței dintre 

un model natural și subiectivitatea care reflectă și se reflectă în fenomenul muzical. 

 În opinia autorilor G. Achiţei, M. Breazu, L. Dragomirescu [3], conștiința estetică liberă 

evită în judecățile ei orice fel de tipare ridicate la rang de fetiș, reflectând cu justețe realitatea 

practic spirituală a muzicii, respectatând dinamica dezvoltării fenomenului muzical. Așadar, este 

important de a menționa că ideea de frumos este mai uşor şi direct abordabilă în domeniul artelor 

vizuale, a celor statice, în care frumosul este fixat şi aşteaptă contemplarea, decât frumosul 

muzical care este mai greu definibil și noţiunile fiind de cele mai multe ori insuficiente pentru a 

pătrunde în esenţa acestei arte. De asemenea, este de remarcat că arta muzicală incită la reflecţie, 

iar estetica muzicală are un domeniu de referinţă mult mai vast, aproape de necuprins. În acest 

sens, sublimul în muzică s-a realizat, poate, pe tot parcursul istoriei muzicii, când compozitorii o 

considerau capabilă să exprime Divinitatea, singura capabilă să I se adreseze direct, singura 

purificată de tentaţiile materiei şi ridicându-se imponderabilă spre zările aureolate. Însă, arta  

muzicală legată de cultul religios (catolic, bizantin), care s-a dezvoltat pe parcursul celor două 

milenii creştine, a mers o lungă perioadă în acelaşi pas cu textul Cărţilor Sfinte. Astfel,  genurile 

muzicale principale au fost cele legate de desfăşurarea cultului liturgic, muzica vocală şi corală 

avea în vedere consonanţa perfectă, iar intervalele desemnate să o susţină erau cele deduse din 

principiile proporţiilor pitagoreice: cvarta, cvinta și octava, oferind sentimentul serenităţii, 

imponderabilităţii, armoniilor celeste. Legătura muzicii cu sacrul nu s-a pierdut nici în 
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ceremoniile laice, publice sau private. Instrumentele de bază ale muzicii erau de provenienţă 

divină: lira era instrumentul zeului Apollo, iar aulos-ul era instrumentul zeului Dionisos. 

O altă caracteristică imprimată muzicii de către gânditorii antichităţii greceşti este cea a 

ethosului. Modurile muzicii erau considerate purtătoare de ethos, influenţând sufletul, capabile 

de a insufla ascultătorului o anume steare de spirit, astfel că unele moduri erau mai frecvent 

folosite, cele tonice, cu caracter mobilizator, iar altele erau interzise, pentru că inspirau 

lascivitate, sau pasivitate, chiar tendinţe morbide. În cazul, când filosofii erau unanim de acord în 

privinţa faptului că muzica exercită o anumită acţiune asupra naturii etice a omului, divergenţele 

de păreri apăreau când trebuia să se desemneze acţiunea etică a fiecărui mod în parte. Astfel, prin 

teoriile pitagoreice, muzica este privită ca imitaţie şi vehicul al melodiei divine şi este în măsură 

să acordeze sufletul la acea eternă armonie, a cărei transportare din cer pe pământ cade în sarcina 

muzicianului. De asemenea, muzica provoacă mişcări interioare dintre cele mai variate şi 

profunde, datotiră caracteristicilor limbajului muzical, elemenetele căruia aduc în sine, în mod 

intrinsec, un puternic potenţial psihologic. Astfel, se remarcă faptul că psihologia muzicii are 

menirea de a urmări și clarifica procesele complexe pe care le declanșează stimulul sonor, 

sub forma operei de artă, asupra vieții afective, să studieze relația strânsă dintre lumea 

sunetelor și aceea a emoțiilor, precum și rezonanța fenomenului artistic muzical asupra 

personalității omului, și formației sale spirituale. Prin urmare, psihologia muzicii trebuie să 

cerceteze, prin procedee proprii, profundele implicații ale procesului de creație, 

interpretare și audiere a operei de artă în domeniu perspicace al psihicului și 

conștiinței umane [48], [188]. 

Raportul de interacţiune şi intercondiţionare dintre muzică şi psihic este un aspect 

important, care demonstrează supremaţia și influenţa asupra interiorului nostru în raport cu alţi 

excitanţi. Un alt aspect important în psihologia muzicii sunt aptitudinile care se manifestă şi se 

dezvoltă numai în activitatea corespunzătoare. Astfel, în afara activităţii muzicale, aptitudinile 

muzicale nu se pot manifesta, descoperi și nici dezvolta. În acest sens, la copii aptitudinile 

muzicale se bazează pe sensibilitatea auzului muzical (receptivitatea lui la sunet, la lumea 

sonoră), simţul ritmului și reacţia emoţională la muzică. 

Una dintre cele mai cercetate probleme ale psihologiei muzicale, alături de aptitudini, este 

cea a percepţiei muzicii, unde senzaţiile particulare produse de înălţimea, durata, intensitatea şi 

timbrul sunetelor şi receptate de creier în totalitatea lor dau naştere percepţiei muzicale. Astfel, 

percepţia muzicii se află în raporturi directe sau indirecte cu alte procese psihice: memoria, 

gândirea, imaginaţia condiţionată în mod direct de atenţie, voinţă etc. În acest context, din 
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perspectivă psihologică, profesorul Gagim I. [48] evidențiază nivelurile percepției muzicale, 

reflectate în  Tabelul 1.1.  

Tabelul  1.1. Nivelurile percepției muzicale 

  Niveluri Caracteristici 

Nivelul fiziologic Acţiunea fiziologică a muzicii se produce la nivel de simţuri 

elementare, la nivel senzorial-direct: plăcere sau neplăcere, 

excitare sau liniştire, încordare sau destindere. Aceste senzaţii 

apar din cauza percepţiei substratului material al formei sonore, 

şi nu celui semantic. Percepţia fiziologică a muzicii se 

desfăşoară la periferiile psihicului. 

Nivelul psihologic Percepţia devine proces activ, volitiv, participativ, creativ, 

antrenând întreaga fiinţă psihologică. Aici are loc perceperea 

laturii de conţinut a muzicii, citirea şi descifrarea de către 

interior a mesajului artistic al lucrării. De asemenea, un aspect 

important este trecerea legilor muzicii în legile sufletului, 

transferul sonorului în psihologic, transpunerea centrului de 

greutate muzical de pe terenul sonor, senzorial pe terenul 

funcţional, psihologic. 

Nivelul spiritual Muzica devine mijloc de intrare în alte sfere, iar în 

substraturile superioare ale percepţiei muzicale, se produce 

înălţarea spiritului uman, aceasta fiind menirea adevărată a 

muzicii. Gândirea muzicală este inseparabilă de actul viu 

perceptiv, care constituie o componentă inseparabilă a gândirii-

înţelegerii muzicale. 

Așadar, reieșind din cele menționate mai sus, conştiinţa muzicală creează prin sine şi 

pentru sine sistemul de logaritmuri, care devine propriu întregii conştiinţe auditive umane, iar 

muzica nu s-ar fi produs, dacă sistemul logaritmic care acţionează în sunetele muzicale nu şi-ar 

avea rădăcina în auz, altoit de conştiinţa afectivă. Prin urmare, simţul muzical este simţul în 

starea lui pură, care se reflectă în lumea sunetelor. De aceea muzica ne aduce întotdeauna 

delectar, fie că e tristă sau veselă [48].  

Pornind de la idea că muzica a fost considerată dintotdeauna acel mijloc considerabil de 

cultivare spirituală a omului, manifestare a frumosului artistic, menită să-l plaseze pe om într-o 

lume a emoţiilor şi sentimentelor intense, Baciu S. [140] în lucrarea sa „Să cunoaştem funcţile 

muzicii” reflectă funcţiile şi factorii educativi ai muzicii, demonstrând influenţa directă sau 

indirectă a acestei arte în educaţia generală. Reieşind din analiza cercetărilor în domeniu [23], 

[116], sintetizăm argumentat următoarele funcţii ale muzicii:  

 Funcţia hedonică este singura funcţie activă, ce se limitează la senzaţiile de plăcere, de 

delectare primară, definite de o anumit tip de muzică, aceasta fiind o muzică de proastă calitate. 

Astfel, profesorii de educaţie muzicală ar trebui să-şi direcţioneze activităţile educative spre a 

ajunge la receptarea adevăratelor valori ale muzicii şi să depăşescă fazele de plăceri primare ale 
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elevilor, determinate de muzica cu inexistente virtuţi artistice. Astfel, şcoala trebuie să-şi 

păstreze statutul de instituţie de cultură, de iniţiere în marea cultură a umanităţii. 

 Funcţia terapeutică a muzicii constă în meloterapie-muzicoterapie. După Gherasim L., 

Butnaru R. [56] şi Muntean G. [87], terapia muzicală este în bună parte dependentă de educație 

muzicală şi pledează pentru o educaţie muzicală complexă. Pe de altă parte, specialiştii în 

meloterapie ne atrag atenţia asupra aspectelor nocive ale muzicii cu ritmul amplificat şi ameţitor, 

cu decibeli supraliminari, care generează atmosferă de infern festiv,  pe care în mare măsură o au 

concertele de muzică rock, house, trance etc. De asemenea, o serie de efecte negative pentru 

sănătate în ascultarea muzicii o constituie depăşirea intensităţii de 65 decibeli.  

 Funcţia religioasă este accentuată de cele mai vechi documente, muzica având un caracter 

spiritual. Ca urmare, marile servicii de cult creştine sunt dominate de cântări– rugăciuni, 

purtătoare de învăţături creştine.  

 Funcţia cognitivă şi gnoseologică a muzicii a fost şi este prezentă în literatura muzicală 

românească şi universală, constituind o bogată încărcătură de cunoaştere, reflectată prin trăiri 

sufleteşti care nu pot fi exprimate în alte limbaje. În contextul funcţiei cognitive a muzicii, C. 

Bârzea [18] evidenţiază specificul cunoaşterii artistice raportată la cunoaşterea ştiinţifică. Astfel, 

sinteza studiului îl reflectăm într-o formă rezumativă, Tabelul 1.2. 

 

Tabelul 1.2. Raportul dintre cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea artistică 

 (după C. Bârzea) 

CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ CUNOAŞTEREA ARTISTICĂ 

 pozitivă, căutând adevărul;  sensibilă, căutând frumosul 

 raţională, având ca principal instrument 

conceptul 

 intuitivă, operând cu imagini artistice 

 analitică, insistând asupra relaţiilor dintre 

elemente  

 sintetică, implicând relaţii afective globale 

 indirectă, obiectul putând lipsi  directă, simultană cu perceperea obiectului  

 obiectivă  şi impersonală  reflexivă şi comportă  o trăire subiectivă  

 limbajul ştiinţific este precis şi închis  limbajul artistic este metaforic şi are un 

caracter deschis, nu este precizabil  

 

 Funcţia comunicativă a muzicii este strâns legată de cea culturală şi socială, având rolul de 

a transmite reciproc diverse elemente de cunoaştere, idealuri, sentimente, concepţii general 

umane dintre oameni şi de a-i uni prin comunicarea lor spirituală [87]. 

 Funcţia cultural- axiologică  vizează marile idealuri umane: Binele, Adevărul, Frumosul 

etc. legate strâns de rosturile educaţiei. Lipsa de cunoaştere a valorilor culturale reprezintă un 

dezavantaj adus cunoaşterii umane şi dezvoltării armonioase a personalităţii tinerilor. Astfel, 
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intersectările dintre creaţia populară şi cea religioasă sunt benefice, transformând marile lucrări 

ale muzicii în valori culturale reprezentative ale omenirii, în elemente fundamentale de 

cunoaştere şi creaţie.  

 Funcţia euristică a muzicii reprezintă un larg câmp de manifestare a activităţilor de 

interpretare şi de receptare a muzicii, dominate de spiritul de creativitate. Punctul de rezistenţă al 

funcţiei euristice constă în caracterul inventiv, de descoperire a unor elemente noi pe baza celor 

deja cunoscute [189]. 

 Funcţia estetică a muzicii, cultivând frumosul, echilibrul, armonia şi perfecţiunea, este 

atribuită artei în general, conducând la un ideal estetic. Emoţiile estetice au un rol deosebit, 

deoarece sporesc trăirile superioare şi  şlefuiesc sensibilitatea omului.  

 Funcţia educativă dominanta celorlalte funcţii, având efecte multiple asupra vieţii spirituale. 

Este dovedit faptul, că cei mai buni dintre elevi provin din rândul acelora care îndrăgesc muzica, 

aceştea fiind mai sensibili, creativi, perseverenţi, cu un simţ  estetic dezvoltat şi responsabili 

pentru ceea ce fac.  

 Funcţia intelectuală a muzicii este rezultatul unor activităţi intelectuale de mare rafinament 

şi de mare complexitate, bazate pe anumite cunoştinţe şi deprinderi muzicale, având ca finalitate 

apropierea elevilor de aspectele culturale ale valorilor muzicale. 

 Generalizând cercetările anterioare, didactica modernă a educației muzicale grupează 

funcţiile în trei mari domenii:  

  Domeniul I/Educaţie – funcţiile referitoare la cultivarea sensibilităţii muzicale şi spirituale, 

dorinţa de a se perfecţiona; 

 Domeniul II/ Instruire – funcţiile referitoare la însuşirea unor cunoştinţe muzicale puse în 

slujba dezvoltării capacităţilor de interpretare, receptare şi a dezvoltării memoriei muzicale; 

 Domeniul III/Dezvoltarea unor capacităţi muzicale speciale – funcţiile referitoare la 

cultivarea aptitudinilor interpretative şi de înţelegere a muzicii, a sensibilităţii, a formării 

judecăţilor estetice superioare [ 137]. 

În conformitate cu ideile cercetătorilor Munteanu G. [86], Morari M., Pâslaru V., Alecseeva 

L. [84], există numeroase motive, care ne obligă în cadrul educației muzicale să nu neglijăm 

muzica şi să-i facem pe elevi să cânte şi să audieze cele mai importante opere muzicale, audiţia 

având la bază un șir lung şi complex de procese neurofiziologice. Rolul muzicii este important, 

datorită conţinutului numeros de elemente cognitive, logistice, afective, estetice, voliţionale, 

motivaţionale care participă efectiv la realizarea scopului general al educaţiei. Muzica, alături de 
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limba maternă şi de alte activităţi artistice, pune accent pe activitatea gândirii şi simţirii elevilor, 

determinându-i să-şi însuşească limbajul muzical pe cale conştientă.  

 După Vasile V. [117] şi Dumitru S. [43] principalele elemente ale structurii muzicale sunt:  

 Sunetul - caracterizat prin înălţime şi intensitate. 

 Timbrul (culoare) - succesiune de acorduri suprapuse mai mult sau mai puţin armonice în 

cadrul scrierii contrapunctice, care se asociază cu  umplerea spaţiului sonor gol.  

Literatura de specilitate vehiculează cu o serie de noţiuni şi caracteristici ale educației 

muzicale. Studiile savanţilor Andreicuț A. M., [9], Bălan O. [16], Morari M. [86] etc. 

evidenţiază: 

 Educația muzicală este o disciplină prin excelenţă practică, iar muzica se învaţă numai prin 

exersare, mesajul ei este înțeles şi se receptează cel mai bine în practică, încurajând exprimarea 

non-verbală şi dezvoltarea atenţiei, conştiinţei de sine, stabilirea de relaţii personale, potenţialul 

elevului pentru joaca creativă şi spontană. 

 Educația muzicală constituie o adevărată terapie pentru intelectul elevului, cu deosebite 

valenţe formative, ce dezvoltă o serie de procese psihice (gândirea logică, memoria, atenţia 

distributivă, afectivitatea, voinţa, imaginaţia, creativitatea), procese intelectuale, priceperi şi 

deprinderi. Şcoala are menirea nobilă de a dezvolta elevilor performanţe ale gândirii care să se 

manifeste prin supleţe, independenţă şi creativitate.  

 Educația muzicală este un fundament al necesităţii intelectuale a elevului, cu sarcina de a 

promova valorile culturale şi spirituale ale neamului, de a le cultiva interesul de cunoaştere, de 

diferenţiere a artei autentice, de a le dezvolta gustul pentru frumos, creativ şi inovator.  

 Educația muzicală din perspectiva obiectivelor şi conţinuturilor, urmăreşte realizarea 

educaţiei artistice, ca parte componentă a culturii spirituale. 

 Educația muzicală este un regim de reflectare prin imagini sonore/auditive a universului în 

care elevul se manifestă ca element component. 

 Educația muzicală ca disciplină de învăţământ, are drept scop dezvoltarea sensibilităţii 

estetice a elevilor, a capacităţilor de exprimare şi receptare muzicală, prin activităţi practice de 

cânt (vocal şi instrumental) şi prin audiţii muzicale [173]. 

Aşadar, ca definiţie de lucru, acceptăm formularea după Raicu Cl. M. [192]: Educaţia 

muzicală este o activitate pedagogică cu caracter complex, având ca obiectiv central întregirea 

personalităţii elevilor cu elemente estetice şi morale superioare, precum şi formarea şi 

dezvoltarea capacităţilor generale, în scopul creării unui echilibru între pregătirea reală şi cea 

umanistă. 
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În ceea ce privește abordarea Educației muzicale ca disciplină de învăţământ, în care 

muzica este obiectul învăţării, putem menționa următoarele particularităţi: 

 în cadrul activităţilor de educație muzicală elevul capătă elementele muzicale fundamentale, 

constituind temelia cunoaşterii şi practicării directe a artei muzicale.  

 având un caracter pronunţat de intercondiţionare a elementelor sale, muzica nu permite 

structurarea cunoştinţelor şi competențelor specifice decât dacă fiecare element al structurii a 

fost bine asimilat. 

 în funcţie de gradul asimilării cunoştinţelor şi formării competențelor muzicale, elevul îşi 

formează o atitudine estetică muzicală.  

 educația muzicală dezvoltă şi o serie de procese psihice superioare (gândirea), ce devin 

productive şi în cadrul altor discipline: analiza, sinteza, comparaţia, asocierea, disocierea, 

abstractizarea, generalizarea, concretizarea.  

 beneficiarii educației muzicale posedă un limbaj mai fluent, expresiv, dicţie clară, nuanţă şi 

frazare corectă, scriere corectă, auz fonematic dezvoltat.  

Conform curriculumului şcolar din Republica Moldova, scopul educației muzicale 

reprezintă formarea culturii muzicale a elevilor ca parte componentă a întregii culturi spirituale 

[85].  

După Vasile V. [117], şi Morari M., [86], scopul educaţiei pentru arta muzicală poate fi 

considerat atins în momentul în care elevul a dobândit interese temeinice şi variate legate de 

întreaga complexitate a fenomenului muzical. Desigur, este indiscutabil rolul educației muzicale 

în formarea personalităţii, însă raportat la evoluţia societăţii, a tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale, constatăm o amplificare evidentă.  

E de remarcat faptul că în Strategia Sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020 [177] 

sunt evidenţiate următoarele obiective referitoare la aplicaţiile TIC în educaţie: 

3.2.2. Elaborarea şi implementarea programelor de instruire şi motivarea cadrelor didactice 

pentru utilizarea TIC în educaţie, inclusiv pentru crearea şi publicarea propriilor conţinuturi 

digitale; 

3.2.3. Diversificarea ofertei cursurilor opţionale în învăţământul primar şi general prin 

introducerea cursurilor care utilizează sau promovează tehnologiile informaţionale.  

Potrivit cercetătorilor Crișciuc V., Morari., Tetelea M. [111], ce vizează rolul muzicii în 

formarea culturii elevului, subliniază că realizarea acestor obiective nu exceptează educația 

muizcală, ba mai mult, investigaţiile în domeniu din ultimii ani, dar şi experienţele praxiologice, 

demonstrează că aceste obiective au o perspectivă de realizare. 
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Analizând studiile [7], [120], [27], [68] şi generalizând cele relatate mai sus, constatăm că 

traseul precis şi direct către universul muzicii îl reprezintă activitatea muzicală reală, prin 

practica muzicală. Activitatea - nucleu a întregului proces de educație muzicală din punct de 

vedere senzorial, cognitiv şi afectiv, o reprezintă audiţia, interpretarea vocală/instrumentală şi 

creaţia elementară a muzicii. Astfel, prin aceastea se realizează: educarea auzului muzical, 

cultivarea memoriei muzicale, a atenţiei auditive, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de 

interpretare, creare şi formarea interesului pentru muzică.   

După savanta Munteanu G. [88], în sistemele educaţionale europene, etapele procesului 

educativ-muzical în şcoală se conturează astfel: 

 etapa prenotaţiei şi iniţierei muzicale – prin citire, ascultare, audiţie, improvizaţie, iniţiere 

instrumentală între 6-9 ani;   

 etapa solfegiului şi preiniţierei instrumentale-pianistice între 9-12 ani;  

 etapa explicaţiilor  teoriei muzicii, după 12 ani. 

Din perspectiva sistemelor de învățământ din diverse state, în anul 2009 Comisia 

Europeană a propus o Agendă Europeană pentru Cultură, aprobată de Consiliul Uniunii 

Europene, care conștientizează valoarea educației artistice în dezvoltarea creativității elevilor 

[149]. Prin urmare, proiectul realizează un studiu cu referire la disciplina Educația muzicală în 

20 de ţări (Austria, Belgia, Croaţia, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 

Italia, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Norvegia, Marea Britanie şi 

Suedia), Figura1.1.şi Figura1.2.  

 

Fig. 1.1 Timpul alocat pentru disciplina EM/săptămână (ciclul primar) 
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Fig. 1.2 Timpul alocat pentru disciplina EM/săptămână (ciclul gimnazial) 

 

Conform rezultatelor acestui studiu, în toate douăzeci de ţări, educația muzicală este 

inclusă în programa şcolară obligatorie, alocarea de timp pentru lecţiile de muzică obligatorii în 

învăţământul primar şi gimnazial, a celor 20 de ţări, în cadrul orarului şcolar variind în funcţie de 

particularităţile de vârstă.  

Astfel, în baza celor prezentate în ambele figuri, majoritatea ţărilor menţionate în studiu 

asigură în sistemul şcolar un contact regulat cu educația muzicală în sala de clasă, până la anii 

adolescenţei, cu excepţia Olandei, unde nu există o alocare obligatorie de timp. Pe de altă parte, 

în Olanda, Germania, Polonia şi Norvegia, în special ciclul primar, se conturează o relaţie strânsă 

dintre educația muzicală şi coregrafie, fapt ce contribuie în reflectarea valorilor patrimoniului 

cultural. În Finlanda, Grecia, Anglia, Estonia, Olanda şi Scoţia se pune accent pe dezvoltarea 

unor atitudini pozitive faţă de muzică şi motivaţia de a participa la procesul de schimbare a 

educației muzicale, pentru  un public actualizat (modern).  

 Conform studiilor [151], [166], instituţiile preuniversitare din toate ţările organizează în 

mod tradiţional diverse activităţi muzicale, ca parte a curriculum-ului extins, în afara orarului de 

bază. Ansamblurile vocale şi instrumentale sunt inevitabile vieţii şcolare în unele ţări. De 

exemplu, activitatea corală în Estonia şi Slovenia este obligatorie, iar în Italia se desfăşoară lecţii 

de educație muzicală suplimentare după-amiaza, timp de o oră pe săptămână. În Franţa, pentru 
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învăţământul primar, pe parcursul unui an de studiu, sunt alocate 81 ore la disciplinele artistice, 

iar pentru învăţământul gimnazial-78 ore. Principalele activităţi în cadrul lecţiilor de educație 

muzicală rămân a fi: interpretarea vocală/instrumentală şi audiţia muzicală. De asemenea, un 

aspect important este precizia ritmică şi melodică, respiraţia şi articulaţia. Aşadar, cele mai 

importante abilităţi pe care elevii trebuie să le dobândească în cadrul disciplinei Educația 

muzicală sunt: cunoaşterea notelor pe portativ, folosirea vocabularului specific muzical, 

recunoaşterea operelor muzicale care au fost predate şi analiza acestora în contextul lor istoric, 

stilistic corect.  

 După savantul Altun Z. [139], în Turcia toate activităţile educaţionale sunt coordonate şi 

monitorizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. În acest sens, se poate spune că sistemul 

educaţional din Turcia este extrem de centralizat şi controlat. Pentru clasa a V-a (elevii cu vârsta 

de 11/12 ani ) curriculumul de educație muzicală propune 9 unităţi de învăţare, scopurile şi 

obiectivele fiind prezentate într-un mod foarte detaliat pentru fiecare unitate separat. De 

exemplu, unul dintre scopurile principale ale educației muzicale pentru clasa a V-a, este legat de 

cunoaşterea culturii turceşti şi de valoarea muzicii naţionale. În mod similar, unul dintre 

obiectivele generale pentru clasa a V-a este interpretarea vocală, acordând o atenţie deosebită 

liniei melodice.  

 Potrivit studiului, în Estonia, Muntenegru şi Ungaria cântecele şi dansurile tradiţionale 

ocupă o parte importantă a curriculum-ului la educația muzicală, pe când Suedia este unica ţară 

în care curriculum-ul la educația muzicală nu face nici o referire la stilurile şi tradiţiile muzicale 

populare. Rezultatele studiului sunt reprezentate în Tabelul 1.2.  

 În toate cele 20 de țări menționate, educația muzicală în școli este considerată o 

componentă importantă a școlarizării obligatorii, demonstrată prin politicile educaționale și 

exprimată în programele naționale. Astfel, analiza datelor colectate indică faptul că în țările 

incluse în studiu există o convingere comună că muzica este un subiect important, deoarece 

dezvoltă abilități muzicale specifice (interpretare, creație, audiție și reflecție), abilități personale 

(creativitate, identitate de sine și stima de sine, abilități de comunicare) și conștientizarea 

culturală (identitate globală și națională, comunitate coezivă). În ceea ce privește conținutul 

lecțiilor de muzică, este uneori adaptat contextului credinței și tradițiilor specifice țării 

  Un alt punct demn de atenție este locul desfășurării lecțiilor de  muzică, a ansamblurior 

vocale și instrumentale. Deși majoritatea țărilor subliniază necesitatea existenței unui ansamblu 

vocal sau instrumental în școli și recunosc rolul acestuia în dezvoltarea personală, culturală și 

muzicală a elevului, implementarea practică a acestora este lăsată în mare parte la întâmplare. 
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 De asemenea, timpul alocat disciplinei Educația muzicală în școlile din țările menționate în 

majoritatea cazurilor este decis de managerii  instituțiilor  

 Deși educația muzicală este axată pe domeniile audiție, interpretare, creație și reflecție 

muzicală,  în practică este de obicei adoptată o abordare mai holistică a disciplinei. În majoritatea 

țărilor educația muzicală este privită ca un mijloc important pentru păstrarea identității naționale, 

iar elevii sunt adesea antrenați în promovarea culturii populare tradiționale) din țara respectivă 

[149]. 

 În conformitate cu datele studiului, menționăm că educaţia muzicală durează în majoritatea 

ţărilor până la vârsta de 16 ani, care se axează  pe următoarele scopuri, reflectate în Figura 1.3 

. 

Fig. 1.3. Scopurile educaţiei muzicale 

Astfel, în Tabelul 1.3. este reflectată studierea  disciplinei Educația muzicală în 20 de țări 

europene în funcţie de vârstă.  

deprinderi, cunoştinţe şi înţelegere muzical-artistică

încântare / plăcere / satisfacţie / bucurie

creativitate, imaginaţie muzicală

diversitate muzicală

exprimare muzicală (individual și de grup)

moştenire culturală (identitate națională) 

apreciere critică

varietate şi diversitate a genurilor, stilurilor 
muzicale, implicarea într-o varietate de forme muzicale

abilităţi de comunicare culturală

interpretare / prezentare a creațiillor muzicale

identificarea potenţialului muzical (aptitudine /talent)
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Tabelul 1.3. Studierea disciplinei Educația muzicală în 20 țări europene

Ţările Vârsta/ani 

 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
10-

11 

11-

12 
12-13 

13-

14 
14-15 

   15-

16 
16-17 17-18 18-19 

Austria      

Belgia      

Croaţia       

Cehia       

Estonia      

Finlanda      

Franţa       

Germania      

Grecia        

Ungaria      

Italia       

Montenegru     

Olanda      

Norvegia      

Polonia       

Slovacia       

Slovenia     

Spania      

Suedia       

Regatul Unit       

Educaţia preşcolară / curs opţional Învăţământ primar/curs opţional Învăţământ gimnazial obligator 

Educaţia preşcolară Învăţământ primar Învăţământ gimnazial opţional 
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 Cu toate stipulările curriculumului cu privire la valoarea şi importanţa muzicii în educaţie, 

această etapă de vârstă la care finisează studiul muzicii în şcoală este problematică. Astfel, 

lecțiile de educație muzicală la teapta gimnazială sunt axate mai mult pe domeniul/activitatea –

audiție, unde elevii descoperă mesajul operelor muzicale cu și fără text, lucru ce devine posibil 

datorită numeroaselor audiții muzicale încă din treapta primară. Însă, așa cum se poate observa, 

în viziunea europeană, arta se află într-o strânsă legătură cu educația, definindu-se și se 

completându-se reciproc. Ca urmare, în majoritatea ţărilor, activităţile/domeniile principale ale 

educației muzicale sunt: audiția, interpretarea, creația și reflecția muzicală, având ca scop 

producerea de valori estetice, folosind mijloace de exprimare specific. 

 Reprezentanţii Eurydice-Education Information Network in Europe [41], [44], [154], 

[181], [152], reţea de informare care sprijină cooperarea europeană în domeniul educaţiei prin 

furnizarea de informaţii şi analize ale sistemelor şi politicilor europene de educaţie, în 2009 

lansează o prezentare privind educaţia artistică şi culturală în mai multe ţări din Europa. Studiul 

conţine informaţii comparative referitoare la prezenţa educaţiei artistice şi culturale în planurile-

cadru de învăţământ din 30 ţări europene (Belgia, Olanda, Italia, Republica Cehă, Estonia, 

Finlanda, Suedia, Norvegia, Irlanda, Polonia, Regatul Unit, Franţa, Islanda, Cipru, România, 

Spania, Luxemburg, Austria, Portugalia, Liechtenstein, Bulgaria, Ungaria, Germania, Letonia, 

Grecia, Slovenia, Malta, Islanda, Danemarca şi Comunitatea Flamandă). Ca urmare, în 

majoritatea ţărilor, teatrul, desenul, pictura, muzica şi coregrafia sunt discipline separate, pe când  

ţările care au o abordare integrată în conceptualizarea ariilor artistice, disciplina are denumirea 

de Educaţia artelor sau Educaţia artistică.  

 Potrivit studiului Eurydice, dintre cele 30 de ţări implicate în ceretare, doar 3 ţări 

(Danemarca, Norvegia şi Portugalia) au arătat o creştere remarcabilă în numărul de ore la 

educaţia artistică pentru învăţământul obligatoriu. Conform Codului Educației al Republicii 

Moldova, țara noastră atestă cel mai mic număr de ore pentru disciplinele respective în 

învăţământul preuniversitar [30]. 

 Astfel, studiul demonstrează că în instituţiile preuniversitare, educația muzicală şi artele 

vizuale sunt discipline de bază, atât la nivel primar cât şi secundar, cu participarea artiştilor 

profesionişti. Aşadar, în toate ţările, Artele ca arie curriculară (care include unele, dar nu 

neapărat toate, dintre următoarele discipline: arte vizuale, muzică, artizanat, teatru, dans, artele 

media şi arhitectura) este obligatorie în învăţământul primar şi gimnazial, excepţie făcând 

Spania, Luxemburg, Malta şi Portugalia, Tabelul 1.4 
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Tabelul 1.4. Timpul alocat predării disciplinei Educaţia artistică obligatorie, cu număr de 

ore, an şcolar şi ţară, în învăţământul primar, gimnazial şi liceal în 30 ţări europene

Ţara Nr. de ore în Planul-cadru 

Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ 

liceal 
I II III IV V VI VII VIII IX X X

I 

XII 

Republica    

Moldova 

34 34 34 34 34 34 34 34 - - - - 

România 68 68 34 34 34 34 34 34 - - - - 
Bulgaria 120 120 120 80 120 140 100 100 - - - - 
Belgia  F/v            
Germania 100 100 120 120 120 120 60 60 60 60 - - 
Ungaria 60 60 80 80 60 60 50 70 - - - - 
Letonia 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 - - 
Spania 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 - - 
Cipru 100 100 100 100 100 100 100 100 70 - - - 
Portugalia 160 160 160 160 150 150 70 70 - - - - 
Luxemburg 40 40 40 40 40 40 60 60 60 - - - 
Liechtenstein 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 - - 
Malta 70 70 70 60 60 60 20 20 20 20 - - 
Norvegia              762 235 - - 
Danemarca 430 690 - - - - - - 
Com. Flamandă                 - - - - 
Italia           130 130 130 - - - - 
Finlanda 470 527 - - - 
Suedia  790 - - - 
Grecia 100 100 100 100 60 60 40 40 40 - - - 
Irlanda  92   110  - - - - 

Austria 100 100 120 120 190 190 120 100 - - - - 

Slovenia 120 120 120 100 100 60 60 60 50 - - - 
Republica Cehă 347 289 - - - 

Polonia       107 88 - - - 
Estonia 60 60 60 60 60 60 70 70 70 - - - 
Islanda 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - 
Franţa 110 110 110 110 110 90 90 90 90 - - - 
Olanda                     - - 
Regatul Unit                     - - 

 Disciplină 

obligatorie cu 

timp flexibil 

Număr de ore 

alocate pentru 

un anumit 

număr de ani 

Număr de ore 

pe an de studiu 

 

F/V flexibilitate verticală 

(şcolile pot aloca orele 

anumitor ani, aşa cum 

doresc.) 
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Un alt studiu comparativ realizat în anul 2011 de un grup de cercetători de la Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti [154], [173],  include 15 ţări europene, unde s-a analizat 

alocarea orelor pe săptămână/an la toate disciplinele şcolare. Ca urmare, Educația muzicală ca 

disciplină separată este prezentă în 11 ţări, dintre acestea făcând parte: Austria, Danemarca, 

Finlanda, Franţa, Grecia, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Spania şi Suedia, Tabelul1.5. 

Tabelul 1.5. Numărul de ore alocat pe săptămână/an şcolar, pentru disciplina  

EM (11 ţări europene) 

Educaţia muzicală 

Număr de ore alocate pe săptămână 

Ţara Primar Secundar 

Nivel 1 Nivel 2 inferior 

Austria Învăţământ 

obligatoriu - 9 ani (6-15 ani) 

cl. I-II 

1h/săptămână 

cl. III-IV 

1h/săptămână 

cl. V-VI- 2h/săptămână 

cl. VII-VIII- 1h/săptămână 

Danemarca Învăţământ 

obligatoriu-10 ani (6-16 ani) 

cl. II-60h/an 

 

cl. III-120h/an 

cl. IV-120h/an 

cl.V-120h/an 

cl.VI-60h/an 

cl.VII-30h/an 

Finlanda Învăţământ 

obligatoriu -9 ani (7-16 ani) 

cl. I-II 

4h/săptămână 

cl. III-IV 

4h/săptămână 

cl. V-IX 

3h/săptămână 

Franţa Învăţământ 

obligatoriu-10 ani (6-16 ani) 

Primar (ele-

mentar) - 5cla 

se(6-11ani)  

1h/săptămână 

 inferior (colegiu)-4 clase 

(11-15 ani) 

1h/săptămână 

Grecia Învăţământ 

obligatoriu-10 ani (5-15 ani) 

educaţia 

artistică 

educaţia artistică secundar gimnaziu (12-15 

ani) 1h/săptămână 

Polonia 

Învăţământ obligatoriu-9 ani  

(6-16 ani) 

stagiul 1 stagiul 2 

cl. IV-VI 

2h/săptămână 

stagiul 3, (13-16 ani) 

cl. VII-VIII 

3h/săptămână (ed. muzicală 

şi arte vizuale) 

Portugalia 

Învăţământ obligatoriu-12 

ani  (6-18 ani) 

ciclul1(6-10 

ani) 

cl. I-IV 

ciclul 2 (10-12 

ani) 

cl. V-VI 

6h/săptămână 

ciclul 3 (12-15 ani) 

cl. VII-IX 

3h/săptămână 

( ed. muzicală şi dans) 

Regatul Unit al Marii 

Britanii 

Învăţământ obligatoriu-11 

ani  (5-16 ani) 

stagiu 1 

cl. I-II, de la 

1h/săptămână 

stagiu 2 

cl. III-VI, de la  

1h/săptămână 

stagiul 3 

cl. VII-IX de la 

1h/săptămână 

Republica Cehă Învăţământ 

obligatoriu-9 ani  (6-15 ani) 

stagiu 1 cl. I-

V, 353h/an 

 stagiu 2, cl. VI-IX, 294h/an 

Spania 

Învăţământ obligatoriu-10 

ani  (6-16 ani) 

 

ciclul1 

cl. I-II  

lipseşte 

ciclul 2 

cl. III-IV 

lipseşte 

ciclul 3 

cl. V-VI 

lipseşte 

secundar 

obligatoriu 

cl.VII-IX-

105 h/an 

cl.X-70 h/an 

Suedia Învăţământ 

obligatoriu-9 ani  (7-16 ani) 

cl. I-IX 

230 h/an 
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E de remarcat faptul că 12 dintre aceste ţări (Comunitatea vorbitoare de limbă germană a 

Belgiei, Republica Cehă, Danemarca, Irlanda, Spania, Franţa, Italia, România, Slovenia, 

Finlanda, Regatul Unit (Scoţia) şi Norvegia), au unele recomandări pentru utilizarea TIC în 

cadrul ariei curriculare Arte, pe când în Polonia, Comunitatea Flamandă din Belgia, Danemarca, 

Estonia, Irlanda, Spania, Franţa, Slovenia, Finlanda, Anglia, Ţara Galilor, Irlanda de Nord şi 

Norvegia, utilizarea tehnologiilor digitale sunt recomandate fomal la toate ariile curriculare, 

inclusiv la Arte. 

Potrivit [159], [168], [81], cele mai utilizate resurse TIC în cadrul activităţilor de predare-

învăţare-evaluare la educația muzicală, sunt produsele educaţionale software, care constau în 

accesibilitatea materialului didactic propus pentru studiere şi repertoriul muzical preferat de către 

elevi. 

Astfel, aderând la opiniile specialiștilor în domeniu și analizând experienţele din alte ţări 

[100], [103], [16], dar şi întregul demers investigativ demarat la această etapă, putem formula un 

set de argumente pentru includerea educațiai muzicale la toate etapele învăţământului general,  

(cl. I-XII) din ţară: 

 Şcoala este locul se pun bazele culturii elevului oferind-ule o orientare în contextul 

preferinţelor personale, o bază pentru a-şi clădi o cultură personală; 

 Cei mai mulţi dintre cântăreţii şi instrumentiştii de valoare au fost descoperiţi în şcoală de 

către profesorii de muzică. În prezent, o mulțime de solişti din Republica Moldova activează în 

teatrele de operă şi filarmonicile din întreaga lume. 

 Cercetările efectuate în domeniul psihologiei au dovedit că educația muzicală este benefică şi 

pentru elevii cu CES şi sindromul DOWN, amplificând afectivitatea; 

 Predarea educației muzicale în şcoală nu este nicidecum în defavoarea celorlalte discipline de 

învăţământ, ci, paradoxal, tocmai în favoarea acestora. Capacităţile intelectuale dezvoltate prin 

muzică devin productive la oricare altă disciplină şcolară şi acest lucru ar trebui luat în 

considerare de către factorii de decizie din domeniul învăţământului; 

 Educația muzicală asigură şi cultivă elevilor dragostea faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi 

de tradiţiile poporului. 

În România, programa şcolară la educația muzicală pentru clasele a V-a–a VIII-a, este 

înscrisă în aria curriculară Arte şi este prevăzută  în planul-cadru de învăţământ cu un buget de 

timp de 1 oră/săptămână. Structura programei şcolare este formată din: competenţe specifice, 

exemple de activităţi de învăţare, conţinuturi şi sugestii metodologice. Conţinuturile învăţării 
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constituie elementele de bază ale domeniului, mijloace informaţionale prin care se urmăreşte 

realizarea competenţelor, acestea fiind grupate pe următoarele domenii: cânt vocal şi 

instrumental; elemente de limbaj muzical; aspecte culturale eteronomice şi interdisciplinare 

[163], [150]. 

Tot mai mult, în ultima perioadă, conceptul de interdisciplinaritate a câştigat teren în 

modul de abordare a lecţiei moderne de educație muzicală fiind o componentă a procesului de 

instruire prin care se asigură aspectul activ şi formativ de dirijare efectivă a învăţării. Importante 

sunt beneficiile în valorificarea sincretică şi transdisciplinară a cunoştinţelor şi deprinderilor 

asimilate la educația muzicală, cât şi la celelalte discipline de cultură generală ce se 

concretizează în îmbunătăţirea nivelului activităţilor şcolare sau extracurriculare care includ şi 

coordonata muzicală [161]. 

În acest context, putem concluziona că educația muzicală în Republica Moldova trebuie să 

aibă acelaşi statut ca în ţările europene, indiferent dacă este disciplină separată sau integrată. 

Aşadar, educația muzicală trebuie să fie inclusă în întreg învăţământul general (obligatoriu), iar 

numărul de ore alocate nu ar trebui să fie mai puţin de 2 h pe săptămână. 

Importante sunt finalităţile educaţiei muzicale determinate pentru învăţământul general. 

În lucrarea sa Didactica educaţiei muzicale, cercetătoarea Munteanu G. [88], conturează 

etapele de iniţiere în educaţia muzicală, reliefate în baza studiilor realizate de un grup de 

cercetători, precum: M. Montessori M. Chevais; E.J. Dalcroze; E. Willems (M. Martenot; G. 

Breazul Manya Botez; A. Motora-Ionescu I. Serfezi. Astfel, acestea sunt: prenotaţia, notaţia şi 

creaţia muzicală.  

Prenotaţia reprezintă prima etapă care este parcursă de către copii pentru a intra în lumea 

minunată a muzicii, făcându-şi apariţia în educaţia timpurie, asigură parcurgerea a două trepte 

importante: socializarea şi pregătirea pentru şcoală a copiilor. Cântecul, jocul muzical, audiţia şi 

exerciţiile muzicale sunt mijloacele de realizare a prenotaţiei.  

A doua etapă - continuarea învăţării tainelor muzicii în urma cunoaşterii şi însuşirii de 

către copii şi şcolarii mici este notaţia. În ciclul primar, în special în clasele a III-a şi a IV-a, 

datorită complexităţii sarcinilor ce le revin şi a căror responsabilitate este sporită, notaţia este 

continuată sub îndrumarea atentă a învăţătorilor, care decurg din necesitatea însuşirii limbajului 

specific prin deprinderi interogatoare.  

Ca urmare, creaţia este una din etapele preferate ale elevilor din ciclul gimnazial (cl. a V-a 

– a VIII-a), datorită faptului că ea le permite să creeze în mod liber şi necondiţionat adevărate 

opere de artă. Prin intermediul creaţiei elevului i se permite să pătrundă în minunata lume a 

muzicii, deschizându-i-se în acelaşi timp, noi drumuri spre a crea, sau chiar a compune pe fond 



36 

 

muzical desene specifice unei melodii, ale unei stări sufleteşti precum şi a unor stări specifice, 

date doar de melodia audiată însuşi. 

 Conform curriculumului de educație muzicală din Republica Moldova [86], finalitatea 

disciplinei şcolare respective constituie cultura muzicală a elevilor în calitatea ei de parte 

componentă a culturii spirituale.  

 După cercetătoarea Cosumov Marina [148], una dintre sarcinile esenţiale ale educației 

muzicale, este formarea deprinderilor muzicale, care contribuie la asimilarea, înţelegerea şi 

interpretarea muzicii la un nivel artistic superior. Activitatea centrală pe care se bazează întregul 

proces de educație muzicală o constituie practica muzicală, ce include aspectele interpretare 

vocală şi instrumentală. Astfel, educația muzicală se realizează prin intermediul cântului vocal 

(individual sau colectiv) şi a instrumentelor muzicale (individual sau colectiv). În acest sens, 

cercetătorii accentuează că, din toate diviziunile muzicii, cea mai apropiată de specificul 

copilăriei este muzica vocală, deoarece în cânt melodia formează o unitate cu textul, făcând-o 

mai accesibilă. De asemenea, combinată cu mişcarea, muzica este mai uşor înţeleasă deoarece 

elevii nu doar o ascultă, ci o şi execută.  

 Activităţile de educație muzicală permit profesorului să depisteze interesele şi aptitudinile 

elevilor, căutând să le dezvolte vocea şi auzul muzical, simţul melodic, ritmic, al armoniei, să le 

formeze priceperi şi deprinderi elementare de a cânta. În acest context, profesorului de educație 

muzicală îi mai revine sarcina de a sistematiza conţinutul, obiectivele, metodele cele mai 

eficiente, astfel încât să completeze cunoştinţele continuu şi coerent. În acest context, educația 

muzicală nu are scopul de a pregăti toţi elevii de a deveni artrişti, ci să le educe capacităţile 

muzicale specifice, să formeze gustul estetic şi să le dezvolte sensibilitatea faţă de arta sunetelor. 

Nemijlocit, educația muzicală dezvoltă elevilor capacităţile cognitive, afective şi aptitudinale, cu 

caracter psiho-motor de relaţionare şi integrare socială, care se realizează prin utilizarea în 

interpretarea muzicală a unor tehnici ce vizează observarea şi analizarea creaţiilor muzicale în 

vederea identificării elementelor de limbaj muzical şi a operării cu criterii de apreciere valorică. 

Capacităţile afective şi atitudinale sunt formate în baza exprimării emoţiilor şi sentimentelor prin 

mijloacele proprii artei muzicale. Astfel, competenţa muzicală reprezintă totalitatea de 

cunoştinţe, abilităţi practice specifice domeniului artistic şi atitudini antrenate într-un sistem de 

orientări valorice în muzica naţională şi universală [87], [174]. 

 Prin urmare, educația muzicală în şcoală are două niveluri de însuşire: nivelul informativ-

teoretic şi nivelul formativ-aplicativ. Nivelul informativ-teoretic vizează instruirea, dobândirea 

de cunoştinţe, formarea unor priceperi şi deprinderi reproductiv-interpretative, (spre exemplu: 

piese, exerciţii tehnice, fragmente melodice, etc.), care formează cultura teoretică, limbajul 
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muzical, abilitatea de a descifra mesajul artistic etc. Nivelul formativ-aplicativ se referă la 

atitudinea adecvată faţă de valorile estetice muzicale şi se concretizează prin idealul estetic, 

sensibilitate, capacitatea de a avea emoţii estetice, trăiri, satisfacţii plenare în faţa frumosului din 

opera de artă, dar şi prin dorinţa şi capacitatea de a audia, cânta, interpreta şi de a crea valori 

muzicale [85]. 

 Potrivit unui grup de cercetători [9], [13], [22] în cadrul educației muzicale se manifestă 

următoarele aspecte: fiziologic, psihologic, social, pedagogic, intelectual şi artistic. Educaţia 

muzicală contribuie la dezvoltarea fizică a elevilor, aducând beneficii multiple la nivelul 

dezvoltării cognitive, sociale şi emoţionale: dezvoltarea memoriei şi a gândirii; auzului şi a 

audierii, a aptitudinilor muzicale; limbajului; încrederii, a stimei de sine, a abilităţilor sociale; 

stimularea creativităţii şi capacităţii de exprimare a propriilor trăiri. Fiecare creaţie muzicală 

audiată sau interpretată aduce cu sine un conţinut nou de idei şi de fapte, care fac să crească 

formațiunea spirituală a elevilor, capacitatea lor de a vedea, de a înţelege, de a simţi şi de a 

aprecia. 

 Cercetătorul Zisulescu Şt., în lucrarea sa Aptitudini şi talente [123], acordă o atenţie sporită 

aptitudinilor muzicale, concepute ca o combinaţie de însuşiri senzoriale, intelectuale, afective şi 

volitive. Elementele principale ale aptitudinii muzicale, simţul pentru înălţime, melodie, ritm şi 

măsură fac ca aptitudinea să se prezinte ca o unitate atunci când sunt stimulanţi pentru a se 

dezvolta mai departe. Ca factori stimulatori în dezvoltarea aptitudinilor şi talentelor sunt: 

cultivarea intereselor, conştiinţa datoriei, dorinţa de afirmare, îndrumarea tinerilor de către 

familie. Creativitatea elevilor este mai productivă atunci când elevul are deja capacităţi pentru 

activitatea de muzică, potenţialul creativ se măreşte, conferindu-i originalitate. Spre deosebire de 

aptitudini, talent şi geniu, creativitatea este un concept mai general în funcţie de schimbările şi 

înnoirile care au loc în activitatea lor.  

 În funcţie de aceste aspecte, cercetătorul Zaharia-Irins C. [123] evidenţiază mai multe 

niveluri ale creativităţii:  

 creativitatea expresivă (specifică şcolarilor);  

 creativitatea procesuală, care se referă la modul cum gândeşte şi abordează un subiect 

(întâlnită la toate vârstele);  

 creativitatea de produs, în raport cu experienţa lor anterioară;  

 creativitatea inovativă, constă în transformările cu efecte noi la ceea ce există, fiind proprie 

perioadei preadolescenţă-adolescenţă;  

 creativitatea emergentă, specifică geniilor, se referă la descoperiri de legi şi principii noi.  
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 Investigaţia lui Gardner a revoluţionat modul de a privi inteligenţa umana odată cu 

publicarea rezultatelor studiilor sale în celebra sa carte „Frames of Mind” din 1983. Cercetarea 

sa a evidenţiat faptul că nu există doar un singur tip de inteligenţă, responsabil de succesul nostru 

în viaţă şi că testul IQ nu este unicul factor care determină inteligenţa umană, susţinând şi 

demonstrând că inteligenţa înseamnă învăţare şi adaptare, acest lucru incluzând mai multe 

aspecte. Ulterior, Gardner H., a formulat iniţial o listă cu 8 tipuri de inteligenţă: inteligenţa 

lingvistică, inteligenţa logico- matematică, inteligenţa spaţială, inteligenţa muzicală, inteligenţa 

chinestezică, inteligenţa intrapersonală şi inteligenţa interpersonală. Aşadar, în teoria lui 

Gardner, inteligenţa muzicală reprezintă abilitatea de a recunoaşte şi de a gândi în sunete, 

ritmuri, melodii şi rime, a fi sensibil la ton, la intensitatea şi înălţimea şi timbrul sunetului. De 

asemenea, aceasta mai cuprind în sine abilitatea de a recunoaşte, de a crea şi reproduce muzica, 

folosind un instrument muzical sau vocea umană, implicând ascultare activă ce presupune o 

legatură puternică între muzică şi emoţii [164]. 

În corelare cu funcţiile muzicii, educaţia muzicală implică realizarea unui set de funcţii 

specifice, dintre cele prioritare menţionăm:  

 funcţia cognitivă, care constă în faptul că muzica este un mijloc specific de a comunica 

gândurile şi ideile prin imagini artistice, cu un accentuat caracter emoţional; 

 funcţia social-educativă, care dezvoltă convingeri şi oferă modele de urmat, adresându-se 

tuturor copiilor; 

 funcţia estetică, care derivă din capacitatea de a cultiva gustul estetic şi de a contribui la 

îmbogăţirea vieţii lor spirituale, aducându-le bucurie şi satisfacţie [25]. 

În contextul realizării acestor funcţii, în Republica Moldova sunt determinate Standardele 

de eficienţă a învăţării disciplinei Educaţia muzicală [35], [37]. Aşadar, activitatea educaţională 

din cadrul disciplinei Educația muzicală se efectuează în baza următoarelor principii didactice: 

intuiţiei; legăturii teoriei cu practica; corelaţiei educației muzicale cu viaţa; accesibilităţii sau al 

orientării după particularităţile de vârstă şi individuale; interiorizării muzicii; funcţional-dinamic. 

Astfel, pentru cadrele didactice respectarea principiilor menţionate semnifică punerea 

accentului pe trăirea vie a mesajului muzical şi nu pe teoretizarea lui. În Republica Moldova 

finalităţile educației muzicale sunt formulate în competenţele specifice la disciplina Educația 

muzicală, conform Curriculumului de educație muzicală [85], structurate astfel: 

a). Învăţământul primar 

 Cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii fenomenului muzical–artistic din perspectiva 

semnificaţiilor emoţionale şi estetice.  
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 Identificarea mijloacelor de expresivitate muzicală conform rolului fiecăruia din ele în redarea 

imaginii artistice şi a mesajului ideatic al operei muzicale.  

 Demonstrarea dexterităţilor muzicale şi integrarea în activităţi artistice şcolare, culturale, 

sociale.  

 Utilizarea terminologiei muzicale specifice pentru reflecţie şi autoexprimare.  

 Receptarea şi promovarea valorilor muzicale naţionale şi universale. 

b). Învăţământul gimnazial 

 Cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii fenomenului muzical–artistic din  perspectiva 

semnificaţilor emoţionale, estetice, sociale şi spirituale; 

 Identificarea mijloacelor de expresivitate muzicală în corespundere cu rolul fiecăruia în 

redarea imaginii artistice şi a mesajului ideatic al lucrării; 

 Demonstrarea abilităţilor muzicale şi integrarea în activităţi cultural-artistice şcolare şi 

extraşcolare. 

 Utilizarea terminologiei muzicale specifice pentru caracterizarea şi aprecierea muzicii. 

 Participarea afectivă în actul muzical de interpretare, receptare şi promovare a valorilor 

muzicale naţionale şi universale. 

În acest context, considerăm necesară structurarea finalităţilor pentru disciplina 

Educația muzicală prin formarea şi dezvoltarea următoarelor competenţe specifice pe parcursul 

studierii acesteia în clasele I-XII: 

 Cunoaşterea şi  înţelegerea diversităţii fenomenului muzical–artistic din perspectiva 

semnificaţiilor emoţionale, estetice, sociale şi spirituale; 

 Formarea unei culturi muzicale  şi  integrarea  în  activităţi  cultural-artistice  şcolare şi  

extraşcolare; 

   Receptarea muzicii şi participarea afectivă în actul muzical de interpretare şi promovare a 

valorilor muzicale naţionale şi universale; 

   Utilizarea aplicaţiilor pentru redarea fişierelor multimedia, a softurilor educaţionale la 

muzică în situaţii reale şi/sau modelate; 

   Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice. 

Ţinând cont de cele elucidate mai sus, se poate afirma că educația muzicală începută mai 

devreme, contribuie la extinderea orizontului de cultură umanistă şi de dezvoltare a  

personalităţii, la antrenarea complexă a ascultării, înţelegerii şi trăirii marilor valori culturale 

muzicale, naţionale şi universale.  
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1.2. Particularităţile psihopedagogice ale vârstei preadolescente 

Savantul Vigotski L. [120, p.7-23] în lucrarea sa Psihologia artei, menţionează că esenţa 

artei este determinată de particularităţile psihologice ale omului, arta însemnând o sferă a 

sentimentelor, astfel, sentimentele generate de opera de artă fiind social condiţionate. 

Din perspectiva abordării vârstei preadolescente, Şchiopu U. [110], reliefează cercetările 

psihologilor G. Abramova, E. Badea, L. Baumann, A. Birch, D. Elkonin, D. Feldstein, A. 

Munteanu, A. Prihojan, I. Racu, R. Riche, G. Sion, U. Şchiopu, N. Tolstîh, E. Verza, unde vârsta 

preadolescentă este considerată o vârstă între copilărie şi maturitate, un segment intermediar 

între copilărie şi viaţa adultă, care decurge pentru fiecare diferit, prezentând pentru toţi acelaşi 

rezultat – atingerea maturităţii. Preadolescenţa este considerată una din cele mai dificile perioade 

de dezvoltare umană. Odată cu înaintarea în vârstă, cu trecerea de la ciclul primar la ciclul 

gimnazial, în viaţa elevului apar o multitudine de modificări care contribuie la  conturarea 

tabloului său psihologic. Astfel, preadolescenţii se confruntă cu probleme mult prea complicate 

pentru a le rezolva singuri. 

După cercetătorii Albu E. [5], [6], Alport G. [8], Bolboceanu A. [20], Golu Fl. [59] Houdé 

O [76], Trofăilă L. [114], Pleşca M. [100], elevii preadolescenţi (elevii de 10/11-13/14 ani) sunt 

foarte sensibili, atunci când este vorba adespre studierea muzicii. În acest sens, în procesul de 

formare a competenţelor muzicale la disciplina Educația muzicală prin valorificarea TIC, vom 

ţine cont de particularităţile de percepţie muzicală şi de unele legităţi de învăţare a 

preadolescentului. În ceea ce priveşte dezvoltarea personalităţii, autorii constată că evoluţia 

fiinţei umane se realizează în continuitate cu câteva etape ireversibile, într-o succesiune de etape 

relativ desluşite cu caracter progresiv, care se numesc etape de vârstă. 

Astfel, diferite teorii ale dezvoltării stadiale ale personalităţii indică în linii generale 

următoarele etape de vârstă: 

 grupa vârstelor premergătoare şcolarităţii (de la naştere la 6-7 ani); 

 grupa vârstelor şcolare: 6(7)-17(18)ani, care  include etapele: 

 prepubertatea (cl.I-IV-a); 

 pubertatea (preadolescenţa), (cl.V-VIII, 10-11/13-14 ani); 

 adolescenţa (tinereţea timpurie 15-25 ani. 

 Conform deciziei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (2018), [187] etapele vârstelor adulte 

sunt: 

- tinereţea- 25-44 ani;  

- maturitatea- 44-75 ani;  

- bătrâneţea- 75-90 ani;  
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- longevivii- 90 ani şi mai mult. 

Cercetătoarea Albu E. [5, p. 68] evidenţiază: „Preadolescenţa (pubertatea), ca etapă de 

dezvoltare ontogenetică, cuprinsă între 10-11 şi 14-15 ani, cunoscută şi sub denumirea de 

perioadă a şcolarităţii mijlocii, marchează finalizarea copilăriei şi începutul etapelor de 

maturizare, începutul integrării în societatea adultă, caracteristica dominantă a ei fiind 

dezvoltarea intensă a personalităţii”. De asemenea, cercetătoarea menţionează că pubertatea 

este o perioadă dominată de procesul de creştere şi maturizare sexuală intensă, ce cuprinde 

următoarele substadii: 

 Etapa prepuberală (de la 10 la 12 ani); 

 Pubertatea propriu-zisă (sau momentul culminant al pubertăţii) de la 12 la 14 ani.  

Potrivit cercetătorului Trofăilă L. [114, p. 263], preadolescenţa este o perioadă de 

transformări pe plan social, fizic şi psihic. Transformările fizice sunt adesea foarte brutale şi 

preadolescenţii le trăiesc ca pe o mare metamorfoză şi pot determina sentimente de jenă, 

timiditate, refuzul comunicării etc. Cu siguranță, deosebit de importantă este relaţia pe care 

preadolescentul o are cu propriul său corp aflat în plină transformare.  

Din perspectiva profesorilor Racu I. şi Ciuntu R. [176] definiţia preadolescenţei este o 

etapă de restructurare afectivă şi intelectuală a personalităţii, descrisă ca o perioadă ingrată, 

dificilă atât pentru adolescenţi cât şi pentru cei care se află în contact cu ei. 

 În opinia autorilor Cebotari St. şi Crivenchii A. [144, p. 2],  preadolescenţa reprezintă 

anume acea etapă cu schimbări de mare intensitate, contradictorie şi extrem de dinamică, cu 

efecte vizibile în înfăţişare, în care încep să se manifeste sentimente ambivalente, precum: 

regretul, dorinţa de independenţă, dar totodată şi teama de asumare a responsabilităţii. De 

asemenea, autorii remarcă, că, pentru toţi copiii, vârsta preadolescentă este o etapă de 

suprasolicitare, în special pentru cei care au anumite predispoziţii spre devianţă şi delincvenţă. 

 Bularga T. [25], definește preadolescența drept o etapă de tranziție de la copilărie la 

maturitate, pe parcursul căreia are loc restructurarea intensă a sferei psihice, activității, relațiilor 

interpersonale, atitudinii față de sine și lumea înconjurătoare. 

Plecând de la definițiile vârstei preadolescente și caracteristicile acesteia oferite de 

ercetătorii Albu E. [5], [5], Şchiopu U. [110], şi Bolboceanu A. [20], Trofăilă L. [114], Racu I., 

Ciuntu R. [176], prezentăm în  Figura 1.3. trăsăturile psihologice ale preadolescenţei. 
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Fig. 1.3. Trăsături psihologice ale preadolescenţei 

 

În acest context, cercetătorii Vârlan M. şi Bejenari M. [187, p. 13-22] evidenţiază 

principalele temeri ale preadolescenţilor. Astfel, din punctul lor de vedere, acestea sunt:  

   teama de a nu fi luat în seamă, de a fi considerat incapabil, de a nu fi suficient apreciat - 

pentru diminuarea acestora se sugerează încredinţarea unor responsabilităţi, sprijinirea ideilor şi 

ascultarea de către părinţi a opiniilor preadolescentului;  

   teama de a nu fi înţeles, de a fi ridiculizat, marginalizat- se sugerează susţinerea unor dialoguri 

deschise, sincere, cu confidenţe reciproce - comunicarea reală cu preadolescentul; 

   teama de a fi pedepsit pentru că nu a răspuns exigenţelor adultului - se sugerează un 

comportament plin de tact, răbdare din partea părinţilor, iar pedepsele să fie făcute doar în 

cazul abaterilor repetate şi majore de la reguli stabilite de comun acord; 

   teama de a nu se cunoaşte prea bine, de a nu şti încă cine este, aceasta determinând fie 

subaprecierea, fie supraaprecierea - în aceste cazuri se sugerează consultarea unui specialist - 

consilier psihologic - pentru evaluarea capacităţilor şi asistarea procesului de autocunoaştere; 

   teama de a fi banal, obişnuit, tradiţional - în acest caz fiind recomandată stimularea, 

antrenarea şi educarea creativităţii prin încurajarea şi descoperirea pasiunilor. 

 Analiza definiţiilor anterioare preadolescenţei, trăsăturile şi particularităţile psihologice 

ale preadololescentului din perspectiva mai multor cercetători, ne permite să facem următoarea 

constatare: în perioada preadolescenţei se produc schimbări esenţiale referitoare la procesele 

cognitive, afective, volitive şi acţionale. Spre deosebire de vârsta şcolară mică, la puber 

(preadolescent) se manifestă tot mai mult atenţia voluntară, stabilă, dar aceasta necesită ca în 

cadrul perioadei de activitate să  intervină modalităţi corespunzătoare (mişcări, pauze, predare 
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activă, diversă etc.) care să menţină stabilitatea. De asemenea, creşte ponderea memoriei logice 

care permite însuşirea de date abstracte generale şi esenţiale pentru elaborarea deprinderilor de 

cunoaştere [83], [95]. 

Potrivit cercetătorilor Gherasim L.R. [56], Bularga T. [25], Pleşca M. [102], Verza E. 

[119], la vârsta de 10/11-12/13 ani e bine dezvoltată memoria auditivă şi cea vizuală şi 

atenţionează necesitatea efortului pedagogic pentru asigurarea învăţării şi înţelegerii de către 

puber a informaţiilor predate. Anume în această perioadă, preadolescentul dă dovadă de o 

imaginaţie vie, uneori fantastică, îmbinând-o din ce în ce mai mult cu elemente raţionale. 

Aşadar, profesorul în activitatea sa realizeze o activitate de predare în baza materialului didactic 

intuitiv, îmbinat cu cel abstract, algoritmic, care să acţioneze memoria auditivă, vizuală, motorie, 

pentru amplificarea posibilităţilor individuale ale preadolescentului. De asemenea, la 

preadolescenţi se manifestă accentuat capacitatea de imitaţie: imită actori, cântăreţi, profesori, 

părinţi, colegi etc., toate cele văzute şi auzite, dorind de fapt să fie la nivelul celor mari. Deşi la 

această vârstă ei încă multe nu înţeleg şi în condiţiile când nici nu li se explică, există un pericol 

ca ei să greşească. Neglijind trăsăturile de imitaţie a preadolescenţilor putem să ne lovim de 

cazuri neplăcute în comunicare cu ei. Şcoala, comunitatea, familia au obligaţia morală de a 

preveni apariţia unor ciocniri specifice acestei vârste. Cu condiţia unei pregătiri, instruiri 

corespunzătoare, preadolescentul devine capabil de spirit critic, primind şi asimilând numai ceea 

ce este convins că e bun, frumos, adevărat, valoros şi corect. Aşadar, autorul mai susţine că la 

peadolescenţi se observă o schimbare în comportament: venind într-un contact mai strâns cu 

realitatea, incapacitatea de observare în jurul lui îl deruteză, ba chiar îl stresează mai mult decât 

înainte şi pot apărea diferite trăsături negative, cum ar fi: egoismul, îndrăzneala dusă până la 

obrăznicie, tendinţa de bravare, manifestări antisociale prin infracţiuni grave (furturi, agresiuni, 

consum de droguri etc.). În prezent, literatura de specialitate vehiculează cu o serie de probleme 

a devierilor de comportament la preadolescenţi, acestea fiind larg dezbătute, atrăgând atenţia 

cercetătorilor din diferite domenii (medicină, psihologie, jurisprudenţă, pedagogie etc). Evident 

că fiecare domeniu priveşte problema din unghiul său de vedere, fapt ce a contribuit la 

rezolvarea unor probleme, dar a generat şi multe opinii contradictorii, caredeocamdată nu au dus 

la elaborarea unei concepţii ştiinţifice unitare asupra devierilor de comportament ale 

preadolescentului. 

Cercetătorii Bolboceanu A. [20] şi Bularga T. [142], [146] accentuează fapul că vârsta 

preadolescentă este una în care începe în mod deosebit să se manifeste motivaţia de viaţă, de 

învăţătură, dorinţa de autodepăşire şi afirmare, competiţia pentru note bune, pentru succese la 

diferite discipline/domenii etc. Acestea servesc drept teren favorabil pentru asimilarea unui 
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conţinut bogat de cultură generală şi profesională necesară pentru viitor, dezvoltarea unor 

capacităţi şi deprinderi intelectuale şi morale. Surplusul de energie şi puterea fizică trebuie 

orientate spre diverse ocupaţii sportive, coregrafice, intelectuale, dezvoltarea generală şi 

spirituală. Aşadar, prin acestea se va produce şi afirmarea de sine a preadolescentului care, în 

funcţie de educaţia şi mediul în care s-a afirmat, poate avea un caracter pozitiv sau negativ. În 

cazul caracterului pozitiv al afirmării de sine preadolescentul nu necesită tutelare din partea 

profesorului sau a părinţilor: el este responsabil, independent, se autocontrolează şi se 

autoapreciază corect, noţiunea de autonomie proprie o înţelege corect. Cu profesorii şi părinţii, 

de regulă, are relaţii bune, de tip democratic şi acceptă sugestiile altora, observaţiile, este 

cooperant şi are încredere în partener. Afirmarea de sine cu caracter negativ evidenţiază 

următoarele trăsături: negativismul, încăpăţinarea, îngâmfarea, bravarea şi chiar până la 

delicvenţă. În opinia cercetătoarei Paladi A. [95], preadolescenţii sunt mai conştienţi de emoţiile 

şi sentimentele lor şi frecvent fac legătura cu indicatorii morali, astfel, se confruntă cu modelele 

şi normele morale asimilate în primul rând de la părinţi. Însă, pe lângă factorii fundamentali ai 

dezvoltării psihice, voinţa este componenta cea mai importantă a mecanismelor reglatoare. 

Un alt grup de savanţi, precum Racu I. [177],  Pleșca M. [172], [173], Modrea M. [83],  

consideră preadolescenţa/adolescenţa o vârstă critică, îndeosebi în cazurile negative ale afirmării 

de sine. În acest context, identificarea acestor însuşiri şi prevenirea lor poate exclude fenomenele 

negative, iar această perioadă va fi o etapă frumoasă şi firească în viaţa şi dezvoltarea tânărului. 

Acest lucru ne permite să avem încredere în potenţialul pozitiv al preadolescentului, chiar dacă 

unele însuşiri sunt în stare potenţială. Bineînţeles, putem să-l influenţăm şi cu privire la modă, 

tendinţe, explicându-i că lucrurile mereu trebuie să ţină de bunul simţ, care îşi au inteligenţele lor 

interioare. 

Schimbări majore se pot observa şi în plan emoţional, unde au loc treceri spontane de la 

stări de fericire la stări de tristeţe sau deprimare, de la sentimentul de putere la cel de 

neîncredere, de ştirbire a stimei faţă de sine, iar pentru a face faţă acestor emoţii, preadolescenţii 

dezvoltă reacţii de agresivitate şi de opoziţie faţă de tot ceea ce înseamnă autoritate (părinţi, 

profesori, instituţii). Astfel, cercetările realizate asupra perioadei de preadolescenţă şi 

adolescenţă au demonstrat cu claritate faptul că la 10/11-12/13 ani, percepţiile auditive ating 

maxim, în ceea ce priveşte auzul muzical şi preferinţa la o intensitate mai mare a muzicii şi a 

ritmului ei. Simultan cu toate aceste schimbări, nu putem desconsidera frecventele dificultăţi de 

adaptare şcolară, care sunt reprezentate de debutul preadolescenţei, etapă care coincide cu 

trecerea de la ciclul primar la ciclul gimnazial şi în care, pe fondul echilibrului emoţional şi 

psihic delicat, al personalităţii în formare, se însuşesc numeroase comportamente adaptative [6]. 



45 

 

Aşadar, odată cu intrarea în acest stadiu, cele mai importante schimbări se produc în 

activitatea de învăţare şi anume: 

 diversificarea disciplinelor şcolare; 

 adaptarea gândiri la specificul cognitiv al diverselor solicitări şi mai ales atingerea nivelului 

de generalizare şi abstractizare cerut; 

 însuşirea sistematică a noţiunulor ştiinţifice de bază din principalele domenii de cunoaştere; 

 interacţiunea cu mai mulţi profesori şi efortul de adaptare la cerinţele şi stilurile lor diferite 

de lucru; 

 creşterea timpului de învăţare acasă şi a responsabilităţilor personale pentru această învăţare.  

  Cercetătorul Pleșca M. [172] menţionează că elevul, odată cu trecerea în ciclul gimnazial, 

se confruntă cu numeroase modificări în planul activităţii instructiv-educative, exprimate prin 

noi cerinţe şi solicitări, contactul cu modele umane mai diversificate şi modele de lecţii mai 

diferenţiate, care, pe fondul transformărilor bio-psihologice prezentate, pot genera în anumite 

situaţii dificultăţi de adaptare şcolară. Astfel, aceste modificări se concretizează în următoarele 

aspecte:  

 nouă imagine a cadrului didactic, care se referă în special la modificarea relaţiei profesor-

elev;  

 predarea disciplinelor de către profesori diferiți; 

 majorarea numărului disciplinelor şcolare studiate şi a gradului lor de dificultate;  

 reducerea timpului liber şi creşterea numărului de ore alocate studiului individual în 

vederea pregătirii lecţiilor. 

 În baza acestor teze putem sesiza că un rol important în formarea personalităţii elevului îl 

are trecerea din clasa a IV-a în clasa a V-a.  

 De asemenea, dificultăţile de adaptare şcolară care se pot manifesta la începutul clasei a 

V-a, pot fi generate de transformări multiple şi uneori bruşte care se produc în sfera a două 

planuri: planul dezvoltării bio-psiho-sociale şi planul activităţii educaționale. De modul în care 

se realizează interacţiunea dintre particularităţile fizice, intelectuale, afective şi de personalitate 

ale preadolescentului, pe de-o parte, şi cerinţele şi exigenţele impuse de activitatea instructiv-

educativă, precum şi calitatea influenţelor familiale asupra activităţii şcolare, pe de altă parte, 

depind posibilităţile de adaptare şcolară a elevului preadolescent. 

În contextul celor analizate, profesorii de educație muizcală sunt obligaţi să răspundă la 

următoarele întrebări: Cum putem stimula dezvoltarea inteligenţei muzicale la elevii 
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preadolescenţi? Ce activităţi şi-ar dori preadolescenţii să realizeze în timpul orelor de educație 

muzicală? Cum ar deveni educația muzicală una dintre materiile preferate?  

Astfel, ţinând cont de ştiinţa psihologică şi analiza studiilor, afirmăm necesitatea 

modernizării disciplinei Educația muzicală a elevilor preadolescenţi în Republica Moldova.  

1.3. Portretul utilizatorului preadolescent - preferinţe muzicale 

 În vederea realizării principiilor şcolii prietenoase elevului şi în contextul formării 

personalităţii acestuia, este important ca profesorii să ţină cont atât de particularităţile de vârstă 

ale educabililor, tipurilor de inteligenţă, de cerinţele curriculare cât şi de preferinţele acestora, 

privind disciplina Educația muzicală. Astfel, în Tabelul 1.6. în baza analizei cercetărilor 

psihologiei şcolare, am elaborat portretul utilizatorului privind preferinţele muzicale. 

 

Tabelul  1.6. Portretul utilizatorului preadolescent privind preferinţele muzicale 

Preadolescenţa 
10/11-13/14 ani 

Principalele 

trăsături 

psihologice 

Principalele temeri  Preferinţe 

muzicale/genuri 

muzicale 

  perioadă de 

transformări pe plan 

social, fizic şi psihic 

 apariţia raţionamentului 

ipotetico-deductiv, care 

facilitează trecerea de 

la operare asupra 

realului la operare 

asupra posibilului 

 instabilitate emotivă,          

hipersensibilitate 

 anxietate 

 apariţia şi dezvoltarea 

unor sentimente 

intelectuale, morale, 

estetice 

 creşterea capacităţii de 

autocontrol, de 

conformare a 

comportamentului unor 

exigenţe şi norme 

interiorizate prin 

imitaţie şi identificare 

 căutarea identităţii 

de sine  

 căutarea unui set 

personal de valori 

 achiziţia 

abilitaţilor 

necesare pentru o 

bună interacţiune 

socială în special 

cu covârstnicii 

 câştigarea 

independenţei 

emoţionale faţă de 

părinţi  

 nevoia de a 

experimenta o 

varietate de 

comportamente, 

atitudini şi 

activităţi 

 teama de a nu fi luat 

în seamă, de a fi 

considerat încă prea 

mic, de a nu fi 

suficient apreciat; 

 teama de a nu fi 

înţeles, de a fi 

ridiculizat, 

marginalizat  

 teama de a fi 

pedepsit pentru că 

nu a răspuns 

exigenţelor 

 teama de a nu se 

cunoaşte prea bine, 

de a nu şti încă cine 

este 

 teama de banal, 

obişnuit şi 

tradiţional 

 muzică 

zgomotoasă 

(rock, house, 

electronică 

etc.) 

 muzică 

dinamică/ 

(dance, latino, 

pop etc.) 

 muzică 

relaxantă 

(blues, jazz 

etc.) 

 muzică 

stradală ( rap, 

hip-hop etc.) 
 

 

După savanţii Sarivan L., Gavrilă R. M. şi Dumitrescu L. [107], paradigma pedagogiei 

centrate pe elev accentuează importanţa cunoaşterii intereselor aflate în relaţie directă cu 

stimularea şi menţinerea motivaţiei pentru învăţare la elevi. Analiza studiilor din perspectiva 
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intereselor elevului preadolescent, ne permite să afirmăm că acestea sunt expresii ale atracţiei 

faţă de un obiect, activitate, situaţie de mediu, care derivă din tendinţe mai profunde, ce oferă 

satisfacţie şi care se sistematizează treptat într-o multitudine de  activităţi. La rândul său, 

Munteanu G. [87, p. 220] afirmă că „elevul, ca fiinţă plenară imperfectă dar perfectibilă ca 

resursă– subiect al procesului de educaţie muzicală este un actor pereche în toate evenimentele 

cu dublu parteneriat ale activităţilor muzicale în şcoală”. 

Pornind de la aceste constatări, practica educaţională demonstrează că pentru elevii 

preadolescenţi, activităţile artistice nu prezintă un domeniu preferat. Pe de altă parte, s-a 

constatat că preadolescenţii sunt totuşi atraşi cu o forţă deosebită de specificul imaginilor 

muzical-artistice, care trezesc la viaţă trăirile emotive, sporeşte gândirea asociativă, imaginaţia şi 

dorinţa de a participa în mod independent la crearea elementară a muzicii. Însă dezacordul ce are 

loc între solicitările faţă de sine prin intermediul activităţilor muzicale şi rezultatele supuse 

autoaprecierii şi aprecierii celor din jur, deseori contribuie la scăderea interesului 

preadolescenţilor pentru activităţile muzicale, în parte, şi pentru muzică, în genere. Favorizarea 

procesului de dezvoltare a interesului pentru muzică trebuie să ţină cont de latura emotivă şi cea 

raţională a gândirii preadolescentului, pentru a asigura între ele o coeziune eficientă în cadrul 

activităţilor muzicale [66]. 

 Pornind de la tezele cercetătorilor Munteanu G. [88] şi Nedelcuţ N. [90], [91], că pentru 

preadolescenţi este caracteristică tendinţa spre tot ce este nou, putem constata că activităţile de 

creaţie muzical-artistică prezintă acel mijloc care consolidează interesul elevilor pentru domeniul 

respectiv. Autorii menţionează că creativitatea preadolescenţilor manifestată în toate formele de 

iniţiere muzicală, dar mai cu seamă în creaţia propriu-zisă, reprezintă pivotul în jurul căruia 

trebuie să se implice majoritatea proceselor psihice. Cercetările pedagogice şi psihologice 

abordează tot mai des preocupările preadolescenţilor şi timpul nelimitat petrecut în faţa 

computerului. Relaţiile virtuale pe care le stabilesc preadolescenţii prin intermediul programelor 

de comunicare pe internet (Yahoo, Messenger, Skype, Facebook, Instagram etc.) sunt mult mai 

frecvente, apreciate şi preferate de ei, în dauna contactelor sociale faţă în faţă. Prin urmare, 

Internetul devine, astfel, un mediu util şi parcă de nelipsit pentru tineri, în special- preadolescenţi 

[65]. 

 Analiza realizată de noi, din perspectiva preferinţelor muzicale, reflectă că preadolescenţii 

sunt atraşi în special de muzica care-i înconjoară, care o cântă anumiţi interpreţi, vedete, formaţii 

muzicale, band-uri etc. Îndeosebi, îi interesează grupuri de muzică care cântă un anumit gen 

muzical, anumite stiluri şi curente muzicale cum ar fi: pop, rock, muzică electronică etc., stând 

ore în şir pe internet, descărcând diverse jocuri şi programe gratuite de studiere a muzicii [69], 
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[72]. De asemenea, preadolescenţii au mai menţionat, că nu sunt satisfăcuţi de modul de 

desfăşurare a orelor de educație muzicală, considerându-l neatractiv şi demodat, prin 

următoarele argumente: ambundenţa aspectului teoretic; forţarea elevilor la activităţile muzicale, 

care nu le sunt pe plac; lipsa mijloacelor didactice moderne; materialul de studii neinteresant; 

lecţii plictisitoare; repertoriul muzical învechit şi demodat; aplicarea neesenţială a TIC în 

contextul motivaţiei şi a interesului pentru educația muzicală etc. Aşadar, aceste constatări ne-au 

pemis să redăm în Tabelul 1.7. viziunile şi aştepteptările preadolescenţilor la disciplina Educația 

muzicală.  

Tabelul 1.7. Educaţia muzicală: viziuni şi aşteptări 

Viziuni Așteptări 

Eucaţia muzicală: 

  plictisitoare 

 neatractivă 

 neinteresantă 

 

Educaţia muzicală: 

 interesantă 

 interactivă 

 informaţii noi: audio/video 

 utilizarea computerului 

 cabinet echipat 

Repertoriul muzical: 

 demodat 

 greu 

 neatractiv 

Repertoriul muzical: 

 actual 

 modern 

 interesant 

 accesibil 

 pe placul elevilor 

Profesorul de educaţie muzicală: 

 depăşit 

 demodat 

Profesorul de educaţie muzicală: 

 muzician 

 talentat 

  profesionist 

 model pentru elevi 

  prieten şi partener 

 moderator 

 inventiv 

 consilier 

Activităţi muzicale: 

 povestirea biografiei compozitorilor 

 scrierea şi prezentarea referatelor 

 exerciţii de teorie a muzicii 

 transcrierea  cântecelor din manual 

 învăţarea obligatorie a 

repertoriului propus în manual 

Activităţi muzicale ce duc la formarea 

competenţelor: 

 selectarea informaţiei audio/video despre 

compozitori, interpreţi de pe Internet 

 studierea elementelor de teorie a muzicii cu 

ajutorul programelor on-line 

 scrierea notelor pe portativ cu programe 

speciale 

 interpretarea vocală-karaoke, instrumentală 

–virtuală 

 realizarea creaţiilor proprii cu ajutorul 

softurilor speciale 

 Burcu A., în lucrarea sa Piramida trebuinţelor umane fundamentale [26], analizând 

afirmaţiile cercetătorului S. Trehub, consideră că implicarea preadolescenţilor în activităţile 
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muzicale este de natură interculturală/ transculturală/ universală şi contribuie considerabil la 

dezvoltarea unui comportament social complex. Însă prezenţa constantă şi continuă a internetului 

în viaţa preadolescentului, cu funcţie principală de socializare, susţine relaţiile interculturale.  

 În acest context, Бешенков С. А., Алексеева Г.И., Шутикова М.И  [ 127, p. 307–312] 

consideră că problema constă în schimbarea atitudinii elevului preadolescent faţă de muzica 

studiată la şcoală. Deoarece formarea culturii muzicale a elevilor rămâne, în mare măsură, pe 

seama orelor de educație muzicală, gradul interesului pentru arta muzicală, evident determină 

eficacitatea procesului în cauză. 

  Un şir de investigaţii realizate de cercetătorii Conţiu L. [31 ], [32 ], Eli A. CL. [45], Neagu 

G. [89], Oprea C. [92], Păşcălău I., Păşcălău A. [100],  Hîncu I. [65], [70], [73] constată 

integrarea TIC în procesul educaţional la educația muzicală un efect pozitiv asupra rezultatelor 

elevilor. 

 Gama acțiunilor pe care preaolescenții le pot desfășura cu ajutorul TIC în cadrul lecțiilor 

de educație muzicală este extrem de largă. De asemenea, nivelul motivației și al preocupărilor 

pentru muzică al elevilor și ale profesorului, curiozitatea științifică, perseverența, nivelul 

intelectual, stilul de învățare, creativitatea sunt doar câțiva factori care influențează evoluția 

studiului muzical și care nu se limitează doar la auduție și interpretare.   

 Generalizând, putem constata, că un rol important în schimbarea atitudinii elevului 

preadolescent faţă de disciplina eucația muzicală îl joacă TIC, iar beneficiile integrării acestora 

în cadrul disciplinei sunt un factor important în vederea revizuirii Curriculumului la Educația 

muzicală 

 

1.4. Fundamente psihopedagogice ale valorificării tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale în formarea competențelor muzicale la elevii preadolescenți 

TIC, este unul dintre conceptele-cheie ale cercetării și este o traducere din limba engleză a 

expresiei „ICT – Information and Comuniation Technology” și desemnează tehnologia necesară 

pentru procesarea informaţiilor, în particular folosirea computerelor şi a Internet-ului pentru a 

converti, procesa şi a transmite (comunica) informaţii [182]. În literatura de specialitate se dau 

diverse accepţiuni noţiunii de tehnologie informaţională sau noua tehnologie informaţională, 

cunoscută şi ca tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. 

Astfel, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor este denumirea care se oferă unui 

ansamblu de instrumente şi resurse tehnologice utilizate pentru a comunica şi pentru a crea, 

difuza, stoca şi gestiona informaţia destinată procesului educativ [182].     
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Dacă pornim de la ideea educației integrate, constatăm că, potrivit cercetătoarei Callo T. 

pentru desfăşurarea captivantă a lecțiilor şi obţinerea rezultatelor bune de către elevi, este 

necesară formarea personalității elevului în perspectiva educației integrate [28].  

Astfel, intergrarea devine un factor de referință în problematica educațională. 

După cercetătorii Globa A [58], Mihalache L. [81], Gremalschi A. [61], Кузнецов A. 

[131] integrarea TIC în educația muzicală este deja o realitate, în prezent existând diverse 

programe muzicale on-line, gratuite, prin intermediul cărora se pot obţine cunoştinţe esenţiale 

ale muzicii, care se pot aplica în diverse situaţii. TIC permite profesorului de educație muzicală 

să-şi actualizeze strategiile şi tehnologiile didactice, pentru a îmbunătăţi starea disciplinei. 

Programele muzicale la care se apelează în procesul instruirii pot contribui eficient şi la 

dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor. Spre exemplu, elevii îşi pot promova propriile 

„compoziţii” intrând în dialog cu alţi colegi, creând o reţea de comunicare.  

Cercetările întreprinse în psiho-pedagogia muzicală de cercetătorii Florea A., [47] Tîrcă A. 

[113] evidenţiază trei aptitudini necesare elevului pentru dezvoltare muzicală: simţul modal, 

capacitatea de reprezentare auditivă şi simţul ritmului muzical. Aşadar, profesorul de muzică, 

echipat cu cunoştinţele necesare unui pedagog şi cu cele ale unui cercetător în domeniul psiho-

pedagogiei, va concepe procesul de instruire pe baza cunoaşterii aptitudinilor elevului, a 

dezvoltării prin diverse tehnologii, a tipului de inteligenţă, fixând strategia de lucru în 

concordanţă cu ele.  

În acest context, formarea şi perfecţionarea profesorului de educaţie muzicală axate doar 

pe competenţe de specialitate şi psihpedagogice sunt insuficiente. O componentă fundamentală a 

profilului profesional al acestuia este nivelul competenţelor de utilizare a TIC. Profesorii de 

educaţie muzicală vor trebui să posede pe lângă cunoştinţele teoretice şi practice aferente 

disciplinei studiate şi abilitaţi de utilizare a TIC [ 129], [132]. 

Savanţii Nedelcuț N. și Pop C. [90] accentuează că pentru a face studiul muzicii mai 

accesibil, mai interesant şi a contribui la satisfacerea nevoilor muzicale ale fiecărui elev, trebuie 

să aplicăm TIC, acestea deja impunând o reorganizare şi redimensionare a educației muzicale în 

ansamblu. Aşadar, TIC oferă posibilităţi enorme de a forma o cultură muzicală la elevi, 

important este să le valorificăm corect. Astfel, indiferent de domeniul în care se utilizează TIC 

la educația muzicală, acestea nu exclud celelalte mijloace aflate în arsenalul de lucru al cadrului 

didactic.  

Problematica mijloacelor didactice pentru domeniul educaţiei muzicale trebuie privită din 

cel puţin două puncte de vedere diferite: al totalităţii materialelor, dispozitivelor şi aparatelor cu 

ajutorul cărora se acumulează și se asimilează informaţia didactică, înregistrarea şi evaluarea 
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rezultatelor obţinute, precum şi a metodicilor specifice educaţiei muzicale. Gama acţiunilor pe 

care elevii le pot desfăşura cu ajutorul TIC în cadrul activităţilor de educaţie muzicală este 

extrem de largă. Nivelul motivaţiei şi al preocupărilor pentru muzică ale elevilor şi ale 

profesorului, curiozitatea ştiinţifică, perseverenţa, nivelul intelectual, stilul de învăţare, 

creativitatea sunt doar câţiva factori care influenţează evoluţia studiului muzical, care nu se 

limitează doar la audiţie sau la interpretare [ 64], [74], [ 75]. 

În viziunea cercetătorilor Globa A. [58], Marinescu S. [162], Ершов A. [130], Позднеев 

Б. [135], computerul este un mijloc didactic care se integrează în contextul celorlalte mijloace, 

amplificându-le valenţele instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. În acest 

sens, utilizarea la întâmplare, fără un scop exact, la un moment nepotrivit a computerului în 

timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin absentismul unor elevi la 

lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de 

predare-învăţare-evaluare. De asemenea, individualizarea excesivă a învăţării duce la 

contestarea dialogurilor elev-profesor şi elev-elev, la izolarea actului de învăţare în contextul său 

psihosocial, materia segmentându-se prea mult, iar activitatea mentală a elevilor fiind diminuată, 

şi dirijată pas cu pas.  

Totuşi, cercetătorii Gremalschi A. [61], Eli A. Cl. [45], Лазутин В. В. [132], Старых, В 

[136], evidenţiază numeroase avantaje ale utilizării computerului în procesul educaţional: 

 Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială 

rapidă; 

 Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 

 Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor; 

 Majorarea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

 Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

 Formarea unui stil de muncă independentă; 

 Mobilizarea funcţiilor psihomotorii prin utilizarea computerului; 

 Dezvoltarea culturii auditive/vizuale; 

 Formarea deprinderilor practice utile; 

 Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta 

activitatea în funcţie de secvenţa anterioară; 

 Asigurarea alegerii şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 
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 Dezvoltarea gândirii astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei 

probleme elevul gasește singur răspunsul pentru o problemă concretă; 

 Asigurarea pregătirii elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie 

permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi); 

 Determinarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este 

utilizat computerul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii; 

 Sprijinirea elevilor cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional. 

 Pentru savantul Adăscăliţei A. [4, p. 205], „computerul este un mijloc extrem de util, 

deoarece simulează procese şi fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate 

pune atât de bine în evidenţă”. Astfel, prin intermediul computerului se oferă elevilor 

demonstrări, justificări ale conceptelor muzicale, ilustrări ale compozitorilor şi instrumentelor 

muzicale, permiţând executarea unor activităţi imposibil de realizat, datorită lipsei materialului 

didactic şi a dotării necorespunzătoare a cabinetelor de educaţie muzicală. De asemenea, 

învăţarea asistată de computer oferă posibilitatea de a fi prezentate: informaţii, aplicaţii, exerciţii, 

jocuri didactice; simularea unor procese, itemi de autoevaluare, etc., eficienţa instruirii 

depinzând de: calitatea programelor, competenţele didactico-metodice şi tehnice ale cadrului 

didactic şi competenţele tehnice ale elevilor etc. 

  Aşadar, în studiile cercetătorilor Lăudat R. şi Bărăitaru M. [78], Paiu M. [94], Хеннер, Е. 

[138], Cosma T. [147] valorificarea TIC în educația muzicală solicită profesorilor un ansamblu 

de cunoştinţe, abilităţi profesionale şi atitudini care să le permită utilizarea acestora. Profesorii 

de educație muzicală trebuie să aibă abilitatea de a recunoaşte atât situaţiile pedagogice cât şi 

soluţiile informatice adecvate, cu efecte benefice pentru educaţie şi formare.  

  În acest sens, softurile muzicale interactive pe suport electronic sunt considerate cele mai 

complexe materiale didactice, care pot oferi prin demonstrări procese, evoluţii, modificări sau 

tehnici din întregul domeniu al artei, ştiinţei şi cunoaşterii. Un profesor modern de educaţie 

muzicală nu mai este un profesor închis în tradiţionalism, ci este deschis spre inovaţie şi 

noutate [143].  

Astfel, practicianul informatician Suflea A. [180], evidenţiază câteva dintre avantajele 

aplicaţiilor TIC în procesul educaţional: 

 transpunerea în timp scurt a unor procese de durată; 

 proiecţia tridimensională a oricărui lucru, fenomen; 

 interactivitatea cu cel/cei din spatele monitorului: prezența explicaţiilor, a întrebărilor; 

 modul dinamic de prezentare; 
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 stimularea concomitentă a receptorilor acustici şi vizuali. 

În vederea eficientizări actului educaţional, softurile educaţionale muzicale trebuie 

selectate cu grijă, oferind multiple beneficii în gestionarea, accesul şi depozitarea resurselor de 

predare, ceea ce ar însemna optimizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare. Aşadar, acesta 

este un motiv serios, pentru care profesorul de educația muzicală trebuie să fie responsabil pentru 

distingerea celor mai adecvate resurse digitale. Resursele educaţionale digitale selectate de către 

profesori trebuie să ofere oportunităţi în scopul creării condiţiilor pentru o performanţă didactică 

eficientă şi învăţare de calitate [4], [10], [183]. 

În acest context, Văideanu G. [119] reliefează că marea provocare a pedagogiei constă în 

mutarea accentului de pe predare pe învăţare, de pe informativ pe formativ, de pe instrucţie pe 

educatie, ceea ce devine implicit şi ţinta principală a mediilor electronice de învăţare. Astfel, 

rolul profesorului, din acela de a fi sursa principală de transmitere a cunoştinţelor şi informaţiilor 

pentru elevi, se schimbă în acela de a deveni un colaborator al elevului, un coleg implicat şi el în 

procesul cunoaşterii.  

La rândul lor, cercetătorii Baratè A. [13] şi Burnard P. [27], descriu generaţia elevilor 

contemporani, ca o lume ce nu poate exista fără de TIC.  

Este ştiut faptul că elevii studiind muzica prin intermediul TIC se simt mai independenţi, 

iar materia de studiu li se pare mai accesibilă, mai clar ilustrată, reprezentată în multiple forme. 

Generalizând, putem constata ca elevul să poată crea o linie melodică simplă, are nevoie de un 

computer, de un soft muzical şi cunoştinţe muzicale elementare, sau cel puţin de auz muzical 

dezvoltat. În contextul celor analizate, trebuie să menţionăm că, treptat de la instrumente 

analogice folosite pentru generare de sunet, s-a trecut la cele digitale, adică soft-uri care imită 

perfect echipamentele reale. Ca urmare, aplicarea TIC în lumea muzicii de astăzi este un fapt 

inevitabil. Orice creaţie muzicală pe care o auzim la radio sau TV trece la un moment dat printr-

un proces tehnologic, fie când este creată, fie când este interpretată sau produsă. Astfel, sistemul 

educaţional este obligat să fie cât mai aproape de societatea consumatoare de muzică [29], [19]. 

În acest context, conform Standardelor de competenţe digitale ale elevilor din ciclul 

gimnazial [61], evidenţiem următorul set de competenţe digitale: 

 Colectarea, păstrarea şi diseminarea informaţiilor text, numerice, grafice, audio şi video. 

 Utilizarea softurilor educaţionale sub îndrumarea cadrului didactic. 

 Rularea prezentărilor electronice în faţa unei audienţe. 

 Organizarea şi gestionarea informaţiilor descărcate din Internet. 

 Utilizarea mijloacelor elementare de estimare a veridicităţii informaţiilor din mediile virtuale. 
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 Respectarea drepturilor de autor asupra informaţiilor digitale. 

 Respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice şi de design în crearea şi difuzarea de 

conţinuturi digitale.  

Realizatorii educației muzicale contemporane sunt în căutarea şi  găsirea unor surse, 

mijloace şi metode noi,  pentru a corespunde solicitărilor muzicale moderne. Astfel, noile 

tendinţe optează pentru o educație muzicală orientată mai mult spre valorificarea laturii artistice, 

în favoarea unei educaţii de tip practic. De asemenea, se impune slectarea unor modalităţi care să 

ducă la progres şi perfecţionare, la creşterea potenţialului muzical şi a formării prin muzică, 

procedee care să fie acceptate şi  totodată pe  placul  elevilor de azi [45], [53], [82]. 

În opinia cercetătorilor Nedelcuţ N. şi Pop C. [90], Păcurari O. [97] TIC permit 

îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional, rezolvarea problemei de însuşire a unui volum 

imens de informaţii într-un timp relativ scurt, fără a pricinui stări psihice neconfortabile elevilor. 

În condiţiile societăţii informaţionale, în sistemul de învăţământ este necesară centrarea 

procesului de învăţământ pe elev, ceea ce presupune individualizarea acestui proces, TIC 

reprezintând o posibilitate reală de realizare a princpiului individualizării, creând noi posibilităţi 

în instruirea elevilor.  

Cercetătorul Zucker A. [124] subliniază că TIC oferă şi posibilitatea realizării materialelor 

didactice computerizate, care pot fi grupate, în funcţie de tipurile tehnologiilor utilizate şi de 

scopurile pe care le realizează. 

În acest context, numeroase cercetări [125], [159], [162], [180] relatează că TIC oferă 

oportunităţi pentru a face studiul muzicii mai abordabil şi contribuie la îndeplinirea necesităţilor 

muzicale ale fiecărui elev, În acest sens, TIC deja impunând o reorganizare şi redimensionare a 

educaţiei muzicale în ansamblu, oferind o învăţare colaborativă, ce stimulează şi dezvoltă 

capacităţi cogntive complexe, efortul şi productivitatea fiecărui elev, inteligenţele multiple, 

reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţi. Deci, putem menţiona că TIC 

urmăresc facilitarea procesului educaţional, sprijinind profesorii de educație muzicală să creeze 

condiţii favorabile învăţării, să încurajeze spiritul competiţional cu sine, plăcerea de a progresa şi 

de a-şi dezvolta posibilităţi de autoinstruire, dorinţa de cunoaştere continuă, să formeze 

deprinderi şi atitudini care să stimuleze curiozitatea, dar şi o raportare corectă la autoevaluare, 

aspect absolut necesar în poziţionarea fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii. Graţie acestor oferte, 

educația muzicală are nevoie ca orice cadru didactic să însuşească TIC, pentru o aplicare 

inteligentă şi constructivă în derularea procesului educațional.  

 În ultimii ani, în baza studiilor realizate de un grup de cercetători [87], [45], [53], [54],  

procesul de implementare a TIC în activităţile de educație muzicală în ţările dezvoltate se 
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derulează cu o viteză şi cu o intensitate în progresie geometrică, influenţând puternic activitatea 

şi mentalitatea cadrul formatorilor din domeniul muzical. Astfel, analiza realizată din perspectiva 

valorificării TIC în educația muzicală, ne-a permis să subliniem în Tabelul 1.8. câteva dintre 

avantaje. 

Tabelul 1.8. Avantaje TIC în EM pentru elevi şi profesori 

TIC - instrument pentru a sprijini cadrele 

didactice în realizarea următoarelor sarcini: 

TIC -  instrument pentru a sprijini elevii în 

realizarea următoarelor sarcini: 

 îmbunătăţirea proiectării lecţiei prin 

intermediul platformelor de învăţare 

 asigurarea cu acces la surse de informaţii 

relevante pentru diverse activităţi, prin 

căutarea site-urilor de pe internet 

 eficientizarea activităţii didactice în etapele 

proiectării, implementării şi evaluării 

 utilizarea reţelelor de comunicaţii cu o arie 

largă şi de mare viteză (biblioteci muzicale 

digitale) 

 angajarea şi motivarea elevilor pentru a 

accesa on-line  resursele de învăţare 

 

 oferirea posibilităţii instruirii dincolo de 

orele de curs, contribuind la posibilitatea 

învăţării continue pe tot parcursul vieţii 

 oferirea oportunităţilor pentru ca elevii să 

înveţe în moduri alternative şi 

provocatoare, utilizând o gamă largă de 

surse de informaţii şi tehnici pentru a 

stimula gândirea creativă 

 permiterea elevilor să îşi îmbunătăţească 

abilităţile de interpretare, audiţie şi creare a 

muzicii  

 sprijinirea elevilor pentru a investiga 

alternative muzicale prin intermediul 

Internetului 

 accesul la conţinutul cultural muzical 

artistic din întreaga lume într-o formă 

digitală 

 dezvoltarea unor instrumente şi resurse de 

sprijinire a creării unei viziuni strategice 

pentru predare, învăţare şi evaluare 

 menţinerea relaţiei permanente elev-

profesor 

  

 Potrivit ideilor furnizate în lucrările [77], [89], [101], menţionăm contribuţia numeroaselor 

modalităţi prin care mijloacele moderne contribuie la formarea competențelor educației 

muzicale: 

 Posibilitatea audio-vizualizării şi interpretării creaţiilor muzicale; 
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 Programe muzicale gratuite, concepute cu scopul încurajării elevilor de a-şi îmbunătăţi 

cunoştinţele muzicale;  

 Programe muzicale gratuite, orientate spre predarea notaţiei muzicale, de rezolvare a 

testelor auditive implicând recunoaşterea şi scrierea unor modele ritmice, melodii etc. 

 Programe muzicale gratuite secvenţiale,  care ajută elevii în activităţile componistice; 

 Ritmul activităţilor poate fi diversificat prin: secvenţe muzicale, modificări ale tempoului 

şi tonlităţii etc. 

Aşadar, indiferent de tipul lecţiei, accentul rămâne pe activităţile muzicale, conform 

domeniilor educației muzicale (audiţia/receptarea muzicii; interpretarea vocală/corală/ 

instrumentală a muzicii; creaţia elementară muzicală în sinteză cu alte arte; analiza-caracterizare 

a muzicii), utilizate pentru a îmbunătăţi procesul educaţional muzical. De exemplu, unele 

programe muzicale sunt concepute pentru a evalua capacitatea de a cânta vocal sau instrumental, 

alte programe sunt disponibile pentru a ajuta la studiul elementelor de teorie a muzicii (ritmului, 

tonalităţii etc.). 

Utilizarea TIC  la educația muzicală reprezintă nu doar un stil nou de predare- învăţare- 

evaluare pentru elevi, dar şi pentru profesor. În vederea realizării activităţii profesionale de 

calitate, studiile unui grup de cercetători [38], [79], [80], [99], [103] au demonstrat că 

profesorilor de educație muzicală le sunt insuficiente formarea şi perfecţionarea axate doar pe 

competenţe de specialitate şi psihpedagogice. Autorii remarcă că nivelul competenţelor de 

utilizare a TIC este o componentă fundamentală a profilului profesional şi profesorii de educație 

muzicală vor trebui să posede şi abilitaţi de utilizare a TIC. Astfel, profesorul competent şi cu 

abilităţi de utilizare a TIC, va găsi diverse metode şi procedee de predare – învăţare – evaluare 

pentru majorarea motivaţiei elevilor pentru studierea educației muzicale. 

Cercetătorii Imbrișcă H.[158], Marcu V. [161], [183], Trăistaru L. [184] reflectă 

schimbările de nivel psihologic, ce au loc la preadolescenţi şi anume-evidenţierea activismului în 

gândirea analitică, care se manifestă prin tendinţa de a compara diferite fenomene, de a face 

generalizări, de a reacţiona emotiv şi a trăi profund imaginile muzical-artistice, permit contopirea 

perceperii cu gândirea, moment ce contribuie la extinderea posibilităţilor de caracterizare a 

muzicii audiate, de enunţare a reprezentărilor şi fanteziilor proprii legate de muzica cu care se 

află în contact. Astfel, un mare avantaj al TIC utilizate în cadrul activităţilor muzicale este 

posibilitatea de a primi feed-back imediat de la toţi elevii, care au lucrat independent, pe nivele 

de pregătire sau pe tipuri de abilităţi. De asemenea, actul educaţional poate fi modelat direct pe 
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grupul de elevi cu care s-a lucrat, flexibilitatea conţinuturilor educaţionale fiind condiţii ale 

îmbunătăţirii rezultatelor învăţării.  

Elevii sunt preocupați să găsească cele mai rapide și flexibile modalități de comunicare și 

transmitere a muzicii, uneori chiar ajungând să opereze și să personalizeze universul sonor cu 

talentul muzical. Deseori, preadolescenții confruntându-se cu unele conflicte interioare, își 

găsesc liniștea interioară în audierea, interpretarea și crearea muzicii. Astfel, prin intermediul 

programelor/softurilor gratuite și online, aceștia creează diverse play-listuri muzicale, conform 

anumitor criterii: gen, stil și ritm. 

În acest context, putem concluziona că utilizarea TIC în cadrul educației muzicale nu este 

doar o realitate în şcolile din întreaga lume, ci şi în instituţiile din Republica Moldova, rolul 

principal fiind utilizarea unor metodici adecvate pentru a facilita formarea competenţelor 

muzicale ale elevilor. 

1.5. Concluzii la Capitolul 1 

 Analiza literaturii de specialitate, a actelor normative, a experienţelor naţionale şi 

internaţionale privind educația muzicală, au determinat formularea următoarelor concluzii: 

1. Educația muzicală este importantă pentru dezvoltarea intelectuală, culturală, emoţională şi 

spirituală a elevilor, scopul final fiind, pregătirea pentru viaţă a tinerilor. În contextul respectiv, 

educația muzicală ca disciplină fundamentală trebuie să ocupe un loc central în activitatea 

educațională, redefinind obiectivul și instrumentarul de bază în dezvoltarea gustului muzical. 

2. Experienţa unor ţări precum Germania, Italia, Olanda etc., ne conduce la ideea că educația 

muzicală trebuie să fie studiată în clasele I-XII, având ca finalitate sistemul de competenţe 

specifice, cum ar fi: Cunoaşterea şi  înţelegerea diversităţii fenomenului muzical–artistic din 

perspectiva semnificaţiilor emoţionale, estetice, sociale şi spirituale; Formarea unei culturi 

muzicale  şi  integrarea  în  activităţi  cultural-artistice  şcolare şi extraşcolare; Receptarea 

muzicii şi participarea afectivă în actul muzical de interpretare şi promovare a valorilor muzicale 

naţionale şi universale; Utilizarea aplicaţiilor pentru redarea fişierelor multimedia, a softurilor 

educaţionale la muzică în situaţii reale şi/sau modelate; Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a 

creativităţii muzicale şi artistice. 

3. Fiind format sistemul de competenţe specifice propuse ca finalităţi pentru educația 

muzicală în învăţământul general, aceasta va conduce  şi la formarea culturii muzicale a elevilor. 

4. Schimbarea atitudinii elevului preadolescent faţă de studierea muzicii în şcoală prezintă o 

problemă pentru practica educației muzicale în Republica Moldova. 
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5. Portretul utilizatorului preadolescent  de preferinţe muzicale nu corespunde cu cerinţele 

reclamate de Curriculumul de educație muzicală. 

6. Gradul interesului preadolescenţilor pentru educația muzicală nu depinde doar de nivelul 

dezvoltării aptitudinilor muzicale individuale (auzul muzical, simţul ritmului muzical, simţul 

modului etc.), dar şi de modul în care sunt desfăşurate lecţiile. 
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2. METODOLOGIA VALORIFICĂRII  TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI 

COMUNICAŢIONALE ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR MUZICALE LA ELEVII 

PREADOLESCENŢI 

2.1. Dimensiunea pedagogică a valorificării tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi 

 Prezenţa recalamată a TIC în creaţia şi interpretarea muzical-artistică contemporană a 

determinat înglobarea fără rezerve a acestora în procesul educaţional. Astfel, valorificarea TIC la 

educaţia muzicală este acum o normă acceptată pe plan internaţional. 

 Principiul de bază în valorificarea TIC la educaţia muzicală este contribuţia sa la 

îmbunătăţirea calităţii, desfăşurării lecţiilor de educaţie muzicală prin dezvoltarea creativităţii în 

rândul elevilor. Astfel, pentru o bună funcţionare a TIC la educaţia muzicală este nevoie de 

puncte strategice, care să permită explorarea maximă educaţională şi creativă în sistemul 

educational. Explorarea acestora vor aduce schimbări  în procesul de învăţare, contribuind la 

dezvoltarea şi cultivarea unei abordări creative şi personalizate elevilor în studierea muzicii, 

oferind o paletă generoasă de activităţi muzicale interactive şi flexibile.  

Procesul de predare-învăţare-evaluare la educaţia muzicală poate fi personalizat pentru 

fiecare elev, TIC oferind activităţi differentiate. Prin urmare, prin valorificarea instrumentelor 

TIC la orele de educaţie muzicală elevii pot să vizualizeze rezultatele muncii lor, precum şi să 

împărtăşească activitatea lor şi succesele cu ceilalţi elevi din clasă.  

 Programele de învăţare a muzicii (aplicaţii) oferite de TIC reprezintă instrumente didactice 

extrem de utile prin gradul mare de interactivitate oferit, atât pentru profesori, cât şi pentru 

studiul individual al elevului, oferindu-le posibilitatea dezvoltării şi antrenării auzului muzical. 

Aceste tipuri de programe (aplicaţii) permit, prin exerciţii pe care le conţin, dobândirea 

cunoştinţelor muzicale legate de game, acorduri, armonie, forme muzicale, înălţimea sunetelor, 

melodie  etc. Utilizând aceste aplicaţii se pot crea şi personaliza exerciţii, sarcini de lucru şi teste 

de evaluare, iar rezultatele pot fi înregistrate în baze de date, care ulterior pot fi accesate pentru 

urmărirea performanţelor înregistrate pe parcurs.  

 Astfel, analiza cerinţelor revendicate de imperativele timpului şi a practicilor de 

valorificare a TIC în formarea competențelor muzicale la elevi, ne-a condus la elaborarea 

Modelului pedagogic de valorificare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în 

formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi, Figura 2.1 
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Fig. 2.3. Modelul pedagogic de valorificare a TIC în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi
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Modelul pedagogic de valorificare a TIC în formarea competențelor muzicale la elevii 

preadolescenţi este axat pe două dimensiuni: Dimensiunea conceptuală şi Dimensiunea 

instrumental-didactică, care pot fi vizualizate într-o formă concisă în figura de mai jos: 

 

 
Fig. 2.2. Dimensiunile Modelului pedagogic de valorificare a TIC în formarea 

 competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi 

 

1.  Dimensiunea conceptuală conţine trei aspecte: educația muzicală (principii, funcţii şi 

competenţe), TIC (principii, funcţii şi competenţe) şi portretul preadolescentului-preferinţe 

muzicale. 

2. Dimensiunea insrumental-didactică reflectă trei aspecte: resurse TIC pentru educația 

muzicală cu instrumentele specifice, cele 4 domenii în conformitate cu Standardele de eficienţă a 

învăţării la educației muzicale şi metodologia Lecţiei Smart EM. 

 Studierea muzicii în şcoală se axează pe următoarele principii: 

 Principiul intuiţiei exprimă însuşirea cunoştinţelor de către elevi bazată pe contactul 

nemijlocit cu obiectele, fenomenele şi procesele reale sau cu imaginile acestora. Astfel, 

principiul se realizează sub mai multe forme, în funcţie de simţul care predomină: 

- intuiţia auditivă începe cu prezentarea relaţiilor de înălţime şi durată dintre sunete şi 

continuă cu audierea lucrărilor muzicale; 

- intuiţia vizuală însoţeşte intuiţia auditivă în etapa studiului notaţiei muzicale şi se referă 

la prezentarea relaţiilor de înălţime şi durată dintre sunete; 

- intuiţia motrică constituie receptarea sunetelor, a derulării liniei melodice, a succesiunii 

diferitelor formule ritmice însoţite de gesturi sau mişcări sugestive; 

- intuiţia mixtă prevede utilizarea succesivă sau simultană a celorlalte forme ale intuiţiei; 

Dimensiunea 
conceptuală

Dimensiunea 
instrumental-

didactică
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- intuiţia prin cântare constituie legatura între procesul intuirii şi învăţarea practică a 

muzicii [85], [162]. 

 Principiul legăturii teoriei cu practica exprimă necesitatea de a îmbina cunoştinţele 

muzicale teoretice cu potenţialitatea aplicării lor în practică şi formarea de priceperi şi 

deprinderi. Practica, experienţa cu diversele ei forme, apar ca elemente necesare în însuşirea 

cunoştinţelor şi în formarea cunoaşterii personale, ca şi în prevenirea teoretizării 

învăţământului. Corelarea dintre teorie şi practică depinde foarte mult de dificultatea 

noţiunilor implicate, de mijloacele tehnice de care se dispune, de cunoştinţele anterioare şi 

capacităţile intelectuale ale elevului, de abilitatea şi experienţa cadrului didactic. De aceea 

acest principiu ne invită la un dialog permanent între teoretic şi practic, la realizarea unei 

complementarităţi între cunoaşterea intuitivă şi cea raţională, ca modalitate sigură de sporire 

a cunoaşterii şi experienţei, în raportarea omului la realitate. În cadrul disciplinei Educaţia 

muzicală elevii trebuie să cânte permanent, chiar înainte de a cunoaşte teoria, iar practica 

muzicală să constituie sursa pentru descoperirea noţiunilor teoretice [167], [171]. 

 Principiul corelaţiei educației muzicale cu viaţa asigură realizarea situaţiei esenţiale a 

existenţei artei în legătura ei cu viaţa. Aşadar, misiunea profesorului este de a demonstra 

elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare, că legile muzicii se suprapun legilor 

spiritului uman, iar legile acestuia se suprapun legilor vieţii universale [43]. 

 Principiul accesibilităţii sau al orientării după particularităţile de vârstă şi individuale ale 

elevilor impune cadrului didactic câteva cerinţe: o bună cunoaştere a conţinutului 

curriculumului şcolar, a manualului, surselor după care se parcurge materia clasei respective 

şi nu în ultimul rând a structurii personalităţii elevului pe plan intelectual la fiecare vârstă şi 

nivel de învăţământ, pentru ca însuşirea cunoştinţelor să poată fi adecvată şi să dea 

rezultatele aşteptate. Potrivit acestui principiu, educația muzicală va urmări dezvoltarea 

intelectuală, culturală şi estetică a elevilor, individualizând procesul de predare-învăţare prin 

crearea de condiţii, astfel  ca fiecare elev să se dezvolte în ritmul său propriu, potrivit 

potenţialului său. Principiul respectiv, mai exprimă necesitatea adaptării strategiilor 

instructiv-educative la particularităţile psihologice şi de vârstă ale fiecărui elev sau al unui 

grup omogen de elevi, în vederea formării deprinderilor şi competenţelor stabilite prin 

obiective şi a dezvoltării lor ca personalitate. De altfel, o învăţare forţată, prematură, poate fi 

ineficientă, uneori chiar dăunătoare. Respectarea particularităţilor individuale ale 

principiului în discuţie este în consens cu cerinţele unui învăţământ modern şi democratic. 

Educația muzicală nu are menirea de a uniformiza elevii, de aceea fiecare elev este o 

individualitate irepetabilă, care necesită un tratament individualizat. Procesele psihice 
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individuale, precum percepţia, gândirea, limbajul, inteligenţa, atenţia, memoria, motivitatea, 

capătă contururi diverse de la elev la elev,  profesorul având obligaţia de a ţine cont şi de a 

exploata aceste calităţi psihice individuale, prin tratarea lor diferenţiată [172]. 

 Principiul interiorizării muzicii sistematizează activitatea de cunoaştere muzicală în 

procesul activităţilor didactice preponderent la faza audiţiei, când are loc contaminarea 

emoţională cu universul afectiv creat de autor în/prin opera muzicală. În acest context, 

mesajul afectiv al operei muzicale audiate – emoţii, sentimente, stări sufleteşti, pasiuni (care 

sunt şi cunoştinţe muzicale achiziţionate), este interiorizat de elevi – trăit personal şi 

convertit în experienţe estetice specifice universului său intim [179]. 

 Principiul funcţional-dinamic ordonează predarea-dobândirea cunoştinţelor muzicale din 

perspectivă dinamică, ce prevede un dinamism definitoriu al creaţiei-receptării muzicale, al 

formării competențelor muzicale, condiţionat de caracterul procesual al acţiunii educativ-

didactice şi proiectarea didactică specifică formării competențelor muizcale. 

 Astfel, principiile selectate la educația muzicală au un rol important atât în realizarea 

eficientă şi calitativă a activităţii didactice a profesorului, cât şi în formarea competențelor 

muzicale ale elevilor.  

Din componenta anterioară derivă funcţiile educației muzicale, care fortifică aspectul 

teoretic al dimensiunii conceptuale, acţionând ca linii fundamentale directoare pentru 

determinarea direcţiei de creştere, educaţie şi dezvoltare muzicală a elevului. Astfel, în Figura 

2.3. sunt prezentate cele mai importante funcţii ale educației muizcale. 

 

Fig. 2.3. Funcţiile EM 

 Cel mai important element al modernizării Curriculumului la Educația muzicală este 

centrarea procesului de predare-învăţare-evaluare pe competenţe. Conform Codului Educaţiei, 

competenţele – cheie, grupate pe cele nouă domenii au un caracter profund teoretic şi cu un înalt 

grad de generalitate [30]. Competenţele specifice (secvenţa 1.3.) ale disciplinei Educația 

muzicală vor contribui la formarea competenţelor-cheie prioritare acesteia: competenţe de 
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comunicare în limba română;  competenţa de a învăţa să înveţi; competenţe sociale şi civice; 

competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale. 

O altă latură importantă în dimensiunea conceptuală este TIC. În conformitate cu 

documentele naţionale şi internaţionale de politici în domeniu, competenţele digitale preconizate 

pentru a fi formate şi dezvoltate în învăţământul preuniversitar din ţara noastră sunt orientate nu 

numai spre alfabetizarea digitală propriu-zisă, dar şi spre dezvoltarea competenţelor în domeniul 

TIC [153].  

Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor este în corelare cu Standardele 

de competenţe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal, aprobate prin ordinul 

ME nr. 862 din 07.09.2015 [155]. 

În acest aspect evidenţiem următoarele principii TIC: 

 Principiul abordării integrate a disciplinei constituie structurarea conţinuturilor într-un model 

integrat, modular, concentric, care are ca scop crearea şi dezvoltarea competenţelor digitale 

ale elevului în scopul utilizării sistemelor informatice şi cultivării continue a capacităţii de 

organizare şi creativitate tehnică. 

 Principiul centrării activităţii/demersului didactic pe elev propune acceptarea unui model de 

învăţare activă, centrat pe elev, orientat către activităţi individuale sau de grup, care să 

permită dezvoltarea independenţei de acţiune, originalităţii, creativităţii, capacităţii de lucru în 

echipă, combinând acestea cu individualizarea ritmului de învăţare. 

 Principiul funcţionalităţii/utilităţii sociale a procesului didactic presupune dezvoltarea 

aptitudinilor şi competenţelor necesare pentru integrarea organică a elevilor în societatea 

informaţională şi poate fi realizat în baza rezolvării unor situaţii de problemă, depăşirea cărora 

contribuie la formarea capacităţilor de autoperfecţionare (autoinstruire). 

 Principiul corelaţiei interdisciplinare presupune abordarea unui demers didactic 

interdisciplinar cu toate disciplinele şcolare, prin utilizarea principiilor şi metodelor 

informatice pentru rezolvarea de probleme, elaborarea proiectelor, prelucrare de informaţii 

specifice disciplinelor şi utilizarea resurselor educaţionale digitale [156]. 

 Prin urmare, principiile TIC menționate mai sus, ne-au condus la identificarea 

principiilor de valorificare a TIC în educația muzicală: 

 Principiul corelării TIC cu domeniile muzicale principale (audiție, interpretare, reflecție 

și creație muzicală); 

 Principiul valorificării TIC în cadrul Lecției Smart EM; 
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 Principiul interacțiunii TIC su strategii și tehnologii didactice specifice educației 

muzicale. 

 Adaptarea principiilor didactice și principiilor de valorificare a TIC în învăţarea centrată 

pe elev prin prisma formării competenţelor digitale în procesul didactic,  presupune următoarele 

funcţii ale TIC: 

 Funcţia de intrare- permite introducerea manuală a informaţiei în sistem sau preluarea 

acesteia dintr-o reţea de comunicaţie; 

 Funcţia de memorare şi regăsire a informaţiei este influenţată de capaciatatea de stocare 

a informaţiei şi de viteza de acces la datele stocate (informaţia poate fi păstrată în 

memoria internă pentru datele aflate în curs de prelucrare); 

 Funcţia de prelucrare a informaţiei –realizează transferul informaţiei pe diverse 

suporturi de stocare; consultarea în timp real a informaţiei, utilizând programe de căutare, 

selectare şi transmitere; 

 Funcţia de comandă şi control a sistemului- permite alocarea optimă a resurselor sistemului, 

referitoare la echipamente, memorie internă, bază de programe şi bază informaţională; 

 Funcţia de iesire a informaţiei din sistem trebuie să ţină cont de următoarele criterii: 

natura informaţiei transferate la iesire, tipul suportului pe care se va transforma 

informaţia, destinatarul, sistemele şi resursele software [173]. 

În contextul utilizării eficiente  şi relevante a TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare 

a disciplinei Educația muzicală, am optat pentru următoarele competenţe digitale ale elevilor din 

treapta gimnazială, reflectate în Tabelul 2.1.  

Tabelul 2.1.  Competenţe digitale ale elevilor 

Competenţe digitale Finalităţi 

(treapta gimnazială) 

Utilizarea sistemelor 

informatice 

 colectarea, păstrarea şi diseminarea informaţiilor 

text, numerice, grafice, audio şi video 

  utilizarea softurilor educaţionale sub îndrumarea 

cadrului didactic 

Procesarea documentelor de tip 

text 

 crearea şi editarea documentelor de tip text 

 structurarea şi formatarea textului  

 utilizarea instrumentelor de corectare gramaticală a 

textelor 

  inserarea obiectelor în documente 

Crearea şi editarea imaginilor  crearea şi efectuarea de prelucrări elementare ale 

imaginilor 

Elaborarea, derularea şi 

difuzarea prezentărilor 

electronice 

 elaborarea de prezentări electronice ce conţin texte, 

imagini şi fişiere multimedia 

 rularea prezentărilor electronice în faţa unei audienţe 

Utilizarea Internetului  căutarea informaţiilor în baza criteriilor simple de 
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căutare 

 organizarea şi gestionarea informaţiilor descărcate 

din Internet 

 utilizarea mijloacelor elementare de estimare a 

veridicităţii informaţiilor din mediile virtuale 

Comunicarea în medii virtuale  comunicarea prin poşta electronică; 

 crearea şi gestionarea conturilor personale în mediile 

virtuale de comunicare. 

Respectarea normelor de etică 

şi securitate informaţională 

 respectarea drepturilor de autor asupra informaţiilor 

digitale 

  respectarea regulilor de asigurare a securităţii 

digitale 

  respectarea regulilor de etichetă digitală 

 

Al treilea aspect din dimensiunea conceptuală a Modelului pedagogic de valorificare a TIC 

în formarea competențelor muzicale la elevi este portretul utilizatorului preadolescent 

privind preferinţele muzicale, preferinţe care nu corespund cu cerinţele Curriculumului la 

Educația muzicală. Astfel, profesorii de educație muzicală se confruntă atât cu cerinţele stipulate 

în curriculum, cât şi cu cerinţele elevilor preadolescenţi, care nu mai acceptă doar informaţii 

rigide şi repertoriu muzical neatractiv. Urmarea acestei situaţii se răsfrânge asupra atitudinii 

preadolescenţilor, pentru care lecţia de muzică nu reprezintă locul şi timpul în care se învaţă 

interactiv atractiv [86], [105]. 

Din perspectiva rezultatelor chestionării elevilor, am elaborat Portretul utilizatorului 

preadolescent privind preferinţele muzicale, structurat pe: caracteristicile perioadei 

preadolescente; trăsăturile psihologice; temerile şi preferinţele muzicale, prezentat în Tabelul 

1.6, pagina 45. 

Dimensiunea instrumental-didactică de asemena este axată pe următoarele aspecte: 

resurse TIC pentru educația muzicală, domeniile/ standardele educației muzicale, Strategii şi 

tehnologii didactice pentru educația muzicală, cadrul didactic şi Lecţia Smart EM. 

Resursele TIC sunt considerate absolut necesare în educația muzicală pentru că: 

 posibilitatea de a selecta diverse softuri muzicale transformă computerul într-un instrument 

muzical complex şi multifuncţional; 

 cele mai multe softuri muzicale contribuie la dezvoltarea creativităţii elevilor; 

 folosirea softurilor muzicale reprezintă o alternativă atractivă şi pentru elevii mai puţin 

talentaţi din punct de vedere muzical; 

 se impune găsirea unor noi modalităţi de predare-învăţare-evaluare a elementelor de educaţie 

muzicală, astfel încât activităţile reaizate să devină atractive pentru elevi [32]. 
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  Resursele TIC sunt clasificate în două componente: Software şi Hardware. Din acest 

punct de vedere, prezentăm în Tabelul 2.2. un set de instrumente TIC pentru educația muzicală 

din componenta Software. 

Tabelul 2.2.  Resurse TIC pentru EM 

Nr 

d /o 
ResurseTIC Caracteristici 

1.  Songza Site: http://songza.com 

Funcţie: căutare şi descărcare gratuită a 

muzicii 

Domeniu: audiţia / receptarea muzicii şi 

interpretarea vocală / corală / instrumentală a 

muzicii. 

2.  Smart Noteboock Site: https://smarttech.com 

 Funcţie: crearea activităţilor interactive 

 Domeniu: audiţia / receptarea muzicii şi 

interpretarea vocală / corală / instrumentală a 

muzicii; creaţia elementară muzicală în 

sinteză cu alte arte;  analiza – caracterizare a 

muzicii. 

3.  Youtube Site: https://www.youtube.com 

Funcţie: de vizualizare şi audiere a creaţiilor 

muzicale 

Domeniu: audiţia / receptarea muzicii şi 

interpret. vocală / corală / instrumentală  

4.  Pian virtual  Site: https://virtualpiano.net 

Funcţie: interpretarea şi înregistrarea liniilor 

melodic simple 

Domeniu: interpretarea instrumentală a 

muzicii 

5.  Karaoke Site: https://www.smule.com/songs 

Funcţie: interpretarea melodiilor cu suport 

instrumental 

Domeniu: audiţia / receptarea muzicii şi 

interpretarea vocală / corală / instrumentală a 

muzicii; 

6.  Interdidactica  Site: http://www.interdidactica.com 

Funcţie: Jocuri muzicale online 

Domeniu: audiţia / receptarea muzicii şi 

interpretarea vocală / corală / instrumentală a 

muzicii; analiza – caracterizare a muzicii. 

7.  Audacity Site: https://www.audacityteam.org/ 

Funcţie: înregistrarea creaţiilor muzicale 

Domeniu: audiţia / receptarea muzicii şi 

interpretarea vocală / corală / instrumentală a 

muzicii; creaţia elementară muzicală în 

sinteză cu alte arte; analiza – caracterizare a 

muzicii. 

8.  You DJ Site: https://you.dj/ 

http://songza.com/
https://smarttech.com/
https://www.youtube.com/
https://virtualpiano.net/
http://pbskids.org/games/music/
http://www.interdidactica.com/
https://www.audacityteam.org/
https://you.dj/


68 

 

Funcţie: mixarea muzicii 

Domeniu: audiţia / receptarea muzicii şi 

interpretarea vocală / corală / instrumentală a 

muzicii; 

9.  MP3 Cut Site: https://mp3cut.net/ 

Funcţie: tăierea şi convertirea creaţiilor 

muzicale 

Domeniu: audiţia / receptarea muzicii şi 

interpretarea vocală / corală / instrumentală a 

muzicii; creaţia elementară muzicală în 

sinteză cu alte arte; analiza – caracterizare a 

muzicii 

10.  Vocarro Site:  https://vocaroo.com/ 

Funcţie: înregistrarea vocală 

Domeniu: audiţia / receptarea muzicii şi 

interpretarea vocală / corală / instrumentală a 

muzicii. 

11.  Lerningapps Site:  www.learningapps.org 

Funcţie: activităţi didactice interactive 

Domeniu: audiţia / receptarea muzicii şi 

analiza – caracterizare a muzicii. 

 

A doua componentă este cadrul didactic profesorul de educaţie muzicală, care va 

contribui pentru o bună funcționare a Lecției Smart în formarea competențelor muzicale la elevi 

conform domeniilor muzicale (audiție, interpretare, creație și reflecție muzicală), prin 

combinarea tradiționalului cu modernul valorificând TIC, reușind să-i facă pe elevi să participe 

la propria instruire. Prin urmare, rolul profesorului în cadrul Lecției Smart în educația muzicală 

se schimbă, devenind observator, moderator și organizator în acelaşi timp, stabilind sarcini de 

lucru, învăţând prin cooperare, îndrumându-i pe elevi și dezvoltându-le disponibilitatea acestora 

spre reflecții muzicale  [121], [180]. 

 Componenta Hardware include utilizarea următoarelor  mijloace TIC: computer/laptop, 

tabletă, smartphone, chromebook, table interactivă, proiector, boxe, imprimantă, căşti, 

microfon, CD, stick. 

În Tabelul 2.3., în conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova, este 

reprezentată corelarea celor patru domenii ale educației muzicale cu Standardele de eficienţă a 

învăţării acesteia, care stabilesc nivelul performanţelor/rezultatelor aşteptate din partea elevilor şi 

contribuie la asigurarea unei educaţii de calitate [36],  [37], [167].  

 

 

 

 

 

https://mp3cut.net/
https://vocaroo.com/
http://www.learningapps.org/
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Tabelul 2.3.  Corelarea Domenii muzicale - Standarde de eficienţă 

 a învăţării disciplinei EM 

 

Domenii specifice EM Standarde de eficienţă a învăţării disciplinei EM 

Audiţie 1.Receptarea unei varietăţi de creaţii muzicale naţionale şi 

universale. 

2. Înţelegerea/perceperea posibilităţilor expresive şi 

descriptive ale muzicii în redarea conţinutului ei integral. 

Interpretare 3. Interpretarea expresivă a repertoriului de cântece ca 

modalitate de exprimare artistică. 

4. Folosirea instrumentelor muzicale pentu copii ca 

modalitate de exprimare artistică. 

Creaţie 5. Receptarea/cunoaşterea artei sonore prin creaţie muzical-

artistică în formă elementară. 

6. Exprimă trăirile interioare generate de muzică prin 

mijloacele de expresie ale altor arte. 

Reflecţie 7. Gândirea muzicii în categorii proprii fundamentului 

muzical în procesul de creaţie, interpretare şi audiţie. 

8. Exprimă verbal atitiudinea pentru muzică sub aspect 

esthetic, artistic, valoric etc. 

 

Strategiile şi tehnologiile didactice cu caracter interactiv reprezintă o altă componentă a 

dimensiunii instrumental-metodice. Dintre acestea menţionăm metodele: Explozia stelară, 

Găseşte perechea, Brainstorming-ul, Diagrama Venn, Ciorchinele, Turul galeriei, Linia valorilor, 

Ştiu- vreau să ştiu- am învăţat, Jocul didactic, Algoritmizarea, Explicaţia, Demonstraţia etc.  

Întrucât portretul utilizatorului preadolescent privind preferinţele muzicale ilustrează că 

metodele, tehnicile şi mijloacele didactice utilizate nu completează în totalmente spectrul de 

aşteptări ale elevilor privind educația muzicală, venim cu elemente moderne şi inovative axate pe 

resurse TIC, care asigură necesităţile şi preferinţele acestora. În acest context, tehnicile şi 

metodele didactice bazate pe TIC avantajează comunicarea, negocierea, învăţarea automată, 

prefigurând doar schimbări calitative prin: individualizarea activităţilor de învăţare; intervenţia 

în corectarea modului de asimilare a unor secvenţe informaţionale; majorarea motivaţiei şi 

interesului elevilor pentru muzică [10], [137], [150], [158]. 

Pentru o bună funcționare a Lecției Smart în formarea competențelor muzicale la elevi 

conform domeniilor muzicale (audiție, interpretare, creație și reflecție muzicală), cadrul 

didactic va combina tradiționalul cu modernul prin valorificarea TIC, reușind să-i facă pe elevi 

să participe la propria instruire. Prin urmare, rolul profesorului în cadrul Lecției Smart în 

educația muzicală se schimbă, devenind observator, moderator și organizator în acelaşi timp, 

stabilind sarcini de lucru, învăţând prin cooperare, îndrumându-i pe elevi și dezvoltându-le 

disponibilitatea acestora spre reflecții muzicale  [121], [179]. 
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Generalizând, putem constata că aspectele dimensiunii instrumental-didactice au contribuit 

la elaborarea unui nou concept: Lecţia Smart EM, care este fundamentată pe cele patru domenii 

specifice ale educației muzicale, conform curriculumului modernizat de educație muzicală, pe 

resurse TIC, standarde la disciplina Educația muzicală, tehnici şi metode didactice- 

 În acest sens, Lecţia Smart EM oferă elevilor: 

  lecţii moderne şi interactive; 

  şcoală prietenoasă copilului; 

 proces educaţional calitativ; 

 stimulare a învăţării creative; 

 încurajare a participării active a elevilor; 

 stil de muncă independent şi în grup; 

 dezvoltare a imaginaţiei artistice; 

 formare a culturii vizuale şi auditive ale elevilor; 

 învăţare centrată pe elev; 

 utilizarea eficientă a resurselor TIC; 

 autoevaluare şi evaluare obiectivă etc [67]. 

 E de remarcat, că toate componentele Modelului pedagogic de valorificare a TIC în 

formarea competențelor muzicale la elevii preadolescenţi, conduc la formarea competențelor 

muzicale şi la dezvoltarea unei personalităţi pregătite pentru societatea modernă. 

 

2.2. Rolul Lecţiei Smart în educaţia muzicală a preadolescenţilor 

În accepţie generală, deşi muzica este una dintre preocupările principale ale tinerilor, elevii 

preadolescenţi nu manifestă plăcere pentru disciplina Educația muzicală, îndeosebi pentru 

subiectele cu dificultate majoră- solfegiu, însuşirea noţiunilor de teorie a muzicii, memorarea 

unor teme muzicale, a unor informaţii cu caracter bibiografic al compozitorilor etc. Problema 

privind majorarea interesului elevilor pentru educația muzicală poate fi parţial rezolvată, 

utilizând tabla interactivă (TI), care oferă posibilităţi nelimitate pentru învăţarea muzicii prin 

jocul fanteziei şi al creativităţii. Acest dispozitiv însoţit de un computer conectat la Internet şi 

proiector impune o nouă metodologie de predare a muzicii, care presupune noi orizonturi, în care 

fantezia şi creativitatea profesorilor va contribui la feed-back-ul şi creativitatea elevilor, ora de 

educație muzicalădevenind acea bucurie care ar fi trebuit să fie dintotdeauna [11 ], [24], [70].  

Acest mijloc modern de predare-învăţare-evaluare pune la dispoziţie prin softul tablei 

Smart Notebook elemente multimedia interactive care pot fi adaptate de către profesor, 
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transformîndu-le, introducînd conţinut specific orei, prin diverse exerciţii-joc care se pot utiliza 

pe parcursul etapelor lecţiei. Utilizarea tablei interactive la educaţia muzicală determină o 

atitudine pozitivă a elevilor faţă de această disciplină. Activităţile multimedia cu tabla 

interactivă  la disciplina educaţia muzicală se realizează şi în echipă, prin schimb de informaţii 

şi cooperare în rezolvarea unor sarcini de lucru, varietatea resurselor de informaţii ajută la 

realizarea produsului muzical final. Învăţarea devine una prin cooperare care contribuie la 

dobîndirea cunoştinţelor prin utilizarea multiplelor elemente multimedia [40], [46]. 

Însă disciplina Educația muzicală în corelare cu obiectivele pe care le vizează, în 

conformitate cu prevederile curriculumului modernizat, nu se poate lipsi de anumite activităţi 

specifice muzicii şi, de multe ori, preadolescentul percepe totul ca fiind anacronic, depăşit şi 

demodat. Astfel, în educația muzicală, opinia elevului preadolescent poate fi luată în considerare 

mai mult decât în cazul altor obiecte de studiu, deoarece el are preocupări şi preferinţe în acest 

sens şi acestea trebuie doar orientate spre formarea unui gust estetic capabil, inclusiv, să distingă 

valoarea de non-valoare [145].  

Conform opiniilor cercetătorilor Păşcălău I. [100], Paiu M. [94], Pănişoară G. [98], 

Pănişoară I.O. [99], Cosumov M. [148], Suflea A. [180],  elevii cu vârsta cuprinsă între 10/11-

13/14 ani, în special cei din clasa a V-a, au capacitatea de a emite opinii personale fundamentate 

în privinţa actului educaţional, iar lecţia de educație muzicală agreată de ei trebuie să fie 

modernă, desfăşurată într-un mod interactiv, cu repertoriul muzical reactualizat, profesor creativ, 

cabinet echipat etc. Lecţia modernă de educație muzicală poate fi realizată cu ajutorul TI. În 

accepţia generală, TI este o tablă inteligentă utilizată atât ca instrument de prezentare a 

materialelor de curs, cât şi ca instrument pentru predare. De asemenea, flexibilitatea TI oferă 

posibilitatea de rulare a oricărei surse multimedia, inclusiv navigarea pe internet. Utilizarea TI nu 

necesită cunoştinţe şi abilităţi deosebite în domeniul TIC.  

Aceste aspecte ne-a motivat să conceptualizăm Lecţia Smart (lecţia inteligentă) în 

educația muzicală, elaborată prin valorificarea calitativă a TIC, cu scopul de a amplifia calitatea 

procesului educaţional şi de a contribui la implementarea principiilor unei şcoli prietenoase 

copilului. Ca un inteligent ambasador de siguranţă, Lecţia Smart EM oferă posibilitatea elevilor 

de a studia muzica într-un mod distractiv, cognitiv, creativ şi interactiv. Aşadar, prezentăm în  

Figura 2.4. sistemul de echipamente pe care se fundamentează Lecţia Smart EM. 
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Fig. 2. 4. Sistemul de echipamente al  Lecţiei Smart EM  

 Aşadar, Lecţia Smart EM reprezintă elementul de noutate ce implică predarea-învăţarea-

evaluarea şi dezvoltarea aptitudinilor muzicale mijlocite de TIC, contribuind la formarea 

competențelor muzicale ale elevilor. Lecţia Smart EM este lecţia care stimulează învăţarea 

creativă, formarea unui stil de muncă independent şi asigurarea unui feed-back continuu, 

dezvoltarea imaginaţiei şi formarea unei culturi vizual- auditive, realizarea de experimente şi 

crearea de situaţii-problemă, valorificând tehnologii informaţionale şi comunicaţionale eficiente. 

De asemenea, Lecţia Smart sprijină elevii în dobândirea cunoştinţelor muzicale în funcţie de 

nivelul de cunoştinţe, progres de învăţare şi preferinţe [67].  

 Ţinând cont de Standardele educaţionale [37], Lecţia Smart EM se axează pe 

caracteristicile şcolii prietenoase elevului, oferindu-le:  

- nivel crescut de încredere;  

-  educaţie acceptabilă şi accesibilă; 

-  realizarea drepturilor fiecărui elev, promovând calitatea rezultatelor la disciplină; 

- educaţie bazată pe viaţa reală şi flexibilă; 

- diversitate; asigurarea incluziunii, respactarea şi egalitatea de şanse pentru toţi. 

 Un aspect semnificativ şi prioritar în desfăşurarea Lecţiei Smart EM este mediul şcolar. 

 După savantul Cristian Stan [193] conceptul de mediu înglobează ansamblul condiţiilor şi 

factorilor ce caracterizează şi definesc spaţiul existenţei individului. Din perspectiva mediului de 

manifestare şi acţiune a factorilor de mediu asupra dezvoltării elevului se evidenţiază faptul că, 

la fel ca şi în cazul ereditar, influenţele existente de către aceştia sunt de factură aleatorie, 

probabilistică. O sinteză a abordării conceptului de mediu şi tipologia acestuia, este reflectat în 

Figura 2.5. 
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Fig. 2.5. Mediul intern şi extern după C. Stan 

 

Sintetizând informaţia din Figura 2.5, constată că Mediul educaţional şcolar cuprinde  

totalitatea factorilor interni şi externi care influenţează realizarea procesului educaţional în 

învăţământul general, fiind un mediu organizaţional complex, care prioritizează exigenţe de 

natură psihologică şi socială a subiecţilor implicaţi direct: elev, cadru didactic. 

Studiul de politici educaționale bazat pe rezultatele PISA 2015, Analiza influenței 

mediului școlar și familial asupra atingerii performanțelor școlare de către elevi [194] cuvântul-

cheie mediul şcolar este  vizualizat din perspectiva climatului psiho-relațional dintre elevi, 

dotarea școlilor cu laboratoare, materiale didactice, instrumente de lucru și asigurarea cu cadre 

didactice bine pregătite. Este evidentă fundamentarea studiului pe mediul extern şi abordarea 

selectivă a factorilor din perspectiva contextului social, economic al RM, şi anume: factorii fizici 

– de ordin material atât la nivel de asigurare instituţională, infrastructură, cât şi la nivel personal, 

asigurarea suportului material al familiei; factori sociale, atenţionând asupra relaţiei elev – elev 

(elevi), elev (elevi) – cadru didactic (cadre didactice).  

Astfel, climatul şcolii este influenţat de gradul de motivare al profesorilor, elevilor şi 

părinţilor pentru atingerea unor competenţe şi performanţe pedagogice şi sociale superioare. 

Provocările şi tendinţele la nivel naţional şi regional, global vor avea consecinţe evidente 

în anii următori, fapt ce determină aplicarea noilor paradigme de dezvoltare, care să ţină cont de 

capacităţile interne, resurse şi mediu, iar dezvoltarea TIC generează noi oportunităţi.  

Astfel, în Figura 2.6. este reflectată contribuţia mediului şcolar în realizarea eficientă a 

Lecţiei Smart EM. 
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Fig. 2.6. Corelarea Mediul şcolar-Lecţia Smart EM 

 

Un alt document important pentru învăţământul general, care contribuie la realizarea 

calitativă a Lecţiei Smart EM este Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice 

din învățământul general [198], care acoperă întreaga activitate de predare - învățare - evaluare 

și se structurează pe cinci domenii de competență prioritare printre care Domeniul de competență 

2. MEDIUL DE ÎNVĂȚARE, Standardul  - Cadrul didactic asigură un mediu de învățare 

dezvoltativ, ramificat în 3 indicatori: 

Documente de referinţă: 

 Codul Educaţiei al R. 

Moldova 

 Curriculum la Educaţia 

muzicală 

 Ghid de implementare 

 Standarde de competență 

profesională ale cadrelor 

didactice din învățământul 

general (2016) 

  „Strategia de dezvoltare 

Moldova 2030” 

 Standarde de competențe 

digitale pentru cadrele didactice 

din învățământul general  

(2015) 

 Standarde de competenţe 

digitale ale elevilor din ciclul 

primar, gimnazial şi liceal 

 Standarde de calitate pentru 

instituţiile de învăţământ primar 

şi secundar general din 

perspectiva şcolii prietenoase 

copilului (2013) 

 Standarde de dotare minimă a 

cabinetelor la disciplinele 

şcolare în instituţiile de 

învăţământ general (2019) 

LECŢIA SMART EM 

Mediul şcolar 

Asigurarea 

calităţii Lecţiei 

Smart EM 

 

 Cadre 

didactice 

competente 

 Instrumente 

muzicale 

 Instrumente 

TIC 

 Conectare la 

Internet 

Climatul 

educaţional 

(relaţional) 

 

 relaţiile 

interumane 

(profesor-elev 

elev-elev) 

 calitatea 

comunicării 

 parteneriate 

 activităţi 

culturale 



75 

 

2.1. Creează un climat relaţional de încredere, solidaritate și respect, bazat pe 

principiile echităţii şi ale toleranţei.  

2.1.1. Aplică prevederile cadrului legal în vigoare privind securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor, 

prevenirea și raportarea abuzului față de copii.  

2.1.2. Colectează date generale despre elev și familia acestuia, asigurând confidențialitatea lor.  

2.1.3. Previne și soluţionează conflictele, promovând atitudine tolerantă și acceptarea de opinii 

diferite. 2.1.4. Asigură dezvoltarea unor relații de colaborare deschise și oneste între toți subiecții 

educaționali. 2.1.5. Utilizează un limbaj de comunicare decent, respectuos și motivant. 

 2.1.6. Aplică în procesul educațional mijloace oferite de tehnologia informației și a 

comunicațiilor într-un mod responsabil și etic. 

  2.2. Asigură managementul clasei și al comportamentului elevilor.  

2.2.1. Asigură participarea democratică a copiilor/elevilor în cadrul procesului educațional, 

respectând principiul diversității.  

2.2.2. Monitorizează permanent activitatea subiecților educaționali, promovând comportamentul 

adecvat/etic.  

2.2.3. Diversifică activitățile colectivelor de copii/elevi în scopul asigurării unei autonomii 

comportamentale. 2.2.4. Implică elevii în stabilirea comportamentului și a regulilor de lucru, 

bazate pe cultura învățării.  

2.3. Organizează și utilizează în mod rațional spațiul fizic.  

2.3.1. Organizează spaţiul fizic conform cerinţelor ergonomice (aranjarea mobilierului, a 

materialelor didactice şi a celor educaţionale în funcţie de specificul disciplinei și al activităților 

proiectate), particularităţilor și necesităţilor individuale de învăţare şi dezvoltare ale 

copiilor/elevilor. 

 2.3.2. Garantează securitatea spațiului, a resurselor și a materialelor necesare. 

Un rol aparte în Lecţia Smart EM au Standarde de competențe digitale pentru cadrele 

didactice din învățământul general pentru profesorul de educaţie muzicală din sistemul 

preuniversitar structurate pe domeniile de competențe digitale [155]. Standardele respective sunt 

semnificative din perspectiva noilor tendinţe în conturarea mediului de învăţare în instituţiile din 

învăţământul general – Clasa Viitorului (Future Classroom Lab (FCL), dezvoltat de European 

Schoolnet – organism din care fac parte 31 de Ministere ale Educației din Europa, ce  

colaborează cu  cu un număr din ce în ce mai mare de furnizori de TIC pentru a asigura o 

platformă finanțată independent. 

De asemenea, dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor este în corelare cu 

Standardele de competenţe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal [157]. 
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Este inadmisibil de a asigura mediul de învăţare în afara documentului normativ 

Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din 

perspectiva şcolii prietenoase copilului (2013), [196] 

Mediul de învăţare din perspectiva Standardelor de calitate asigură îmbunătăţirea 

planificării şi alocării resurselor la nivel de sistem, pentru monitorizarea progresului în vederea 

obţinerii rezultatelor scontate. 

Dintre cele mai recente acte normative aprobate de MECC ce  vizează mediul de învăţare 

este Standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele şcolare în instituţiile de 

învăţământ general [195].  

În aspectul cercetării realizate evidențiem următoarele standarde: 

Standard 2. Dotarea cabinetelor şcolare cu echipamnete TIC: computer cu soft 

licenţiat, conectat la Internet; proiector digital sau TV LED; dispozitiv multifuncţional 

(imprimantă, scaner, copiator); aparat foto digital. 

Standard 3. Dotarea  minimă  a  cabinetelor  cu  materiale  didactice   ilustrative 

specifice disciplinelor şcolare: videotecă; fonotecă; înregistrări sonore; portrete ale 

compozitorilor şi artiştilor consacraţi.  

Standard 5. Dotarea minimă a cabinetelor  (sălilor specializate), cu echipament 

pentru dezvoltarea abilităţilor individuale ale elevilor (muzicale) specifice disciplinelor 

şcolare (educaţia muzicală): instrumente muzicale (pian, acordeon, fluier). 

Prin urmare, calitatea desfăşurării Lecţiei Smart EM este asigurată de aspectele 

menţionate în Figura 2.6. De asemenea, un rol important în edificarea unui climat educaţional 

adecvat în Lecţia Smart EM revine profesorului, care trebuie să stimuleze potenţialul muzical şi 

Activitățile realizate în cadrul Lecţiilor Smart EM va conduce la obținerea în comun a 

rezultatelor pozitive, la producerea schimbărilor favorabile în mentalităţile, atitudinile şi 

comportamentele elevilor, la formarea şi dezvoltarea creativă a personalității acestora prin 

crearea unui climat educaţional deschis şi efficient. 

În acest context, Lecţia smart EM este un concept  inovativ şi interactiv de lecţie, care 

încurajează participarea şi implicarea activă a elevilor în jocuri, activităţi de grup cu interacţiune 

constantă atât cu profesorul, cât şi cu colegii, în contextul atingerii obiectivelor preconizate. În 

acest context, Lecţia Smart oferă posibilitatea elevilor să facă schimb de cunoştinţe muzicale, să 

înveţe să colaboreze formal şi informal, atât individual cât şi pe grupuri, primind satisfacţie 

personală şi căi de a-şi dezvolta diverse abilităţi muzicale [53], [158]. De asemenea, Lecţia 

Smart oferă profesorului de educație muzicală diverse oportunităţi de realizare a evaluării 
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instantanee a materiei studiate de către elevi în clasă şi un şir de avantaje, prezentate în Figura 

2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7. Avantajele Lecţiei Smart EM 

Lecţia Smart EM se potriveşte atât elevilor cu o capacitate scăzută de învăţare, cât şi celor 

cu aptitudini muzicale avansate, generând motivaţia intrinsecă şi  determinându-i să participe la 

construirea propriei cunoaşteri. Lecţia Smart EM presupune şi aspecte de autoevaluare, 

profesorul primind un feed-back continuu din partea elevilor, facilitând noi modalităţi de 

învăţare, neanulând abordările tradiţionale de predare-învăţare-evaluare [134]. Evidenţiem în 

Tabelul 2.4. caracteristicile Lecţiei Smart EM. 

Tabelul 2.4. Caracteristicile Lecţiei Smart EM 

Lecția Smart EM 

 Educație muzicală relevantă 

 Colaborare între elevi, profesor şi TIC 

 Cultură a studierii muzicii 

 Corelație între intensificarea implicării elevilor în 

procesul educațional și îmbunătățirea rezultatelor la 

educația muzicală 

 Predare la diverse niveluri 

 Disponibilitate constantă a conţinutului 

 Învăţare în contextul tipului de inteligență a elevului 

 Climat de studiu al educaţiei 

muzicale transparent, care 

încurajează elevii către mari 

așteptări pentru viitor 

 Învăţare modernă 

 Metodologia de predare conduce la 

o mai mare implicare a elevilor în 

învățare 

 Optimizare a ritmului de învăţare 

 

Lecția Smart la educația muzicală are efecte considerabile nu doar asupra elevilor, ci și  

asupra statutului, a rolului cadrului didactic. Soluţionarea problemelor cu care profesorul de 

educație muzicală se confruntă, determină nu doar parcursul disciplinei, ci şi profilul acestuia în 

Lecția Smart 

EM 

Permite soluționarea situațiilor noi prin aplicarea TIC 

Oferă oprtunități privind rapiditatea, mobilitatea, flexibilitatea 

rezolvării situațiilor-problemă  

Conține fișiere cu toate informațiile la subiectul discutat 

Permite modificarea conținutului (teoretic, auditiv-interpretativ, de 

evaluare) în funcție de necesitate 

Permite adaptibilitatea adecvată și eficientă la împrejurări 

Permite realizarea unei evaluări obiective a rezultatelor 

Oferă posibilitatea schimbării ordinii prezentării 

sarcinilor/exercițiilor, adaptarea acestora la numărul de elevi 

Majorează motivația și interesul elevilor, pentru studierea EM 

inclusiv a elevilor preadolescenți 
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epoca digitală. În acest sens, profesorii de educație muzicală trebuie să se adapteze cerinţelor 

impuse de dinamica contemporană, deoarece societatea de astăzi este bazată pe cunoaştere. 

Astfel, profesorul în cadrul Lecției Smart la educația muzicală este principalul factor 

exponențial al procesului educațional, care reunește o serie de competențe, calități și roluri. Prin 

urmare, profesorul modern de educație muzicală trebuie să fie antrenat într-un continuu proces 

de învăţare, adaptându-şi competențele, precum şi modul de valorificare a acestora la noul 

concept - Lecția Smart.  

Lecția Smart impune educația muzicală la o regândire și restructurare a conținuturilor 

prin încurajarea promovării unei dimensiuni interactive a relației elev-profesor. Astfel, pentru 

eficientizarea calității procesului educațional la educația muzicală, este necesară formarea și 

dezvoltarea competențelor digitale la profesori, care devine o condiție preliminară și absolut 

necesară, pentru a avea un nivel adecvat de competențe și abilități profesionale. Informațiile 

concrete de specialitate specifice domeniului interdisciplinar vor servi la o bună practică de 

acomodare cu mediul nou, cu viziuni creative, îmbunătățind practica pedagogică și contribuind 

la creșterea calității profesionlale. În acest context, Lecția Smart EM determină evoluția cadrului 

didactic susținând instruirea centrată pe elev, bazată preponderent pe medii de învăţare 

interactive, situând elevul în centrul activităţii, dar care este proiectată, aplicată și analizată de 

către profesor.  

Lecția Smart EM se materializează prin valorificarea resurselor digitale pentru domeniile 

muzicale (audiție, interpretare, creație și reflecție muzicală) și aplicaţii web, care urmează să fie 

aplicate în mod eficient pentru a îmbunătăți procesul educațional, profesorul fiind pozitiv 

încurajat să-și asume noi roluri și responsabilități. 

De asemenea, Lecția Smart menține responsabilitatea profesorului de educație muzicală 

în ceea ce privește dezvoltarea limbajului artistic, gustului pentru artă, stimularea și formarea 

părerilor, ideilor elevilor în domeniul muzicii. De asemenea, Lecția Smart în educația muzicală 

ghidează profesorul în aplicarea strategiilor moderne, pentru a îmbunătăți și a conferi o atenție 

deosebită procesului educațional cu orientare multidirecțională, prin eficientizarea valorificării 

tehnologiilor informaționale și comunicaționale.  

Conform cercetătorilor Gabriela Munteanu [87], [88], Aбдулин, Э. [126], profilul cadrului 

didactic la educația muzicală se axează pe următoarele categorii de competențe: 

1) Competențe obligatorii:  

    care definesc profilul muzical (vocal-instrumentale și dirijorale); 

    competențe pedagogice (practice, teoretice); 
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2)Competențe complementare ce fac corp comun cu cele obligatorii şi întregesc personalitatea 

profesorilor de educaţie muzicală: 

 empatice, expresive, de integrare spontană; 

 de orator: dicţie impecabilă, gesturi moderate și expresive;  

 de muzicolog, de a comunica în scris sau oral (articole, emisiuni, prezentator);  

 de comunicare cu elevii, părinţii, colegii, inspectorii.  

3) Competențe manageriale: 

 al procesului de educație muzicală, adoptând proiectarea secvenţială la nivelul aptitudinilor 

muzicale şi intelectuale ale fiecărei clase de elevi; 

 al procesului de modelare moral-civică, fiind dirigintele unei clase;  

 al ansamblului coral care trebuie organizat pe voci, cu un repertoriu adecvat atât posibilităţilor 

de intonare vocală (tehnică instrumentală) ale grupului de elevi, cât şi cerinţelor de repertoriu 

pentru un anumit tip de activitate (serbare/spectacol) și particularități de vârstă;  

 al activităților muzicale educative;  

 împreună cu alţi profesori din Aria curriculară Arte;  

 să coordoneze activitatea unei instituții de învățământ ca manager, formator de opinii, unde 

trebuie să întrunească evidente calităţi de model: demnitate, onestitate, autocontrol etc.   

 Din perspectiva Standardelor de competențe digitale [155], am selectat domeniile de 

competențe digitale pentru profesorul de educație muzicală: 

1. Domeniul Comunicarea digitală:  

 Utilizează instrumentele avansate de comunicare pentru realizarea diferitelor activități de 

învățare; 

 Distribuie resurse, date, adrese, noutăți prin instrumente TIC avansate; 

 Promovează utilizarea serviciilor sociale cu implicarea TIC disponibile în comunitate. 

2. Domeniul Gestionarea informaţiei: 

 Utilizează tehnici avansate de căutare în rețea; 

 Aplică criteriile de evaluare a validității informaţiei. 

3. Domeniul Crearea de conţinuturi digitale educaţionale: 

 Analizează critic calitatea resurselor digitale prin compararea cu alte resurse, corelarea cu 

necesitățile educaționale, stabilirea și evaluarea criteriilor de evaluare; 

 Promovează utilizarea resurselor digitale în rândul cadrelor didactice; 

 Implică elevii în evaluarea și editarea resurselor digitale produse de coleg; 

 Integrează softuri educaționale în procesul didactic în mod adecvat; 
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 Promovează respectarea drepturilor de autor și a prevederilor diferitor tipuri de licențe asupra 

resurselor, utilizarea instrumentelor antiplagiat. 

4. Domeniul Implementarea aplicaţiilor de management şcolar: 

 Coordonează activitatea elevilor pe parcursul activităților educaționale prin intermediul clasei 

digitale. 

5. Domeniul Implementarea sistemelor de gestiune a conținuturilor educaționale (SGCE): 

  Adaptează / actualizează resurse pentru evaluare locală în cadrul aplicațiilor de evaluare, 

integrate în SGCE; 

 Individualizează la nivel de elev sarcinile de învățare prin mixarea resurselor integrate în 

SGCE. 

6. Domeniul Utilizarea echipamentelor digitale în educație: 

   Utilizează funcționalitățile avansate ale echipamentelor digitale de uz general în activități de 

instruire și comunicare în instituție; 

   Utilizează funcționalitățile avansate ale dispozitivelor interactive în activități didactice; 

   Utilizează funcționalitățile avansate ale echipamentelor didactice specializate; 

   Utilizează funcționalitățile avansate ale dispozitivelor digitale multimedia în producerea de 

resurse digitale multimedia cu caracter educațional; 

7. Domeniul Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital: 

 Identifică efectele pozitive și negative ale tehnologiilor informaționale asupra mediului și 

sănătății umane; 

 Selectează strategiile de securitate în funcție de amenințări (antivirus, firewall, parole); 

 Identifică amenințările de securitate și apelează la ajutor pentru a le înlătura; 

 Explică elevilor și colegilor regulile de utilizare a resurselor digitale în distribuție liberă și a 

celor proprietare; 

 Explică prevederile legislației în domeniul protecției copiilor în mediul digital, educației 

digitale, infracțiunilor cibernetice, protecției datelor [178]. 

 În corespundere cu profilul cadrului didactic la educația muzicală și competențele digitale, 

redăm în Figura 2.8. profilul profesorului de educație muzicală la Lecția Smart: 
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Fig. 2.8. Profilul profesorului de educație muzicală 

2. 3. Concluzii la capitolul 2 

 În acest capitol au fost analizate avantajele оfеritе de TIC şi аrgumentаtă utilitatea 

implementării acestora la disciplina Educația muzicală, în cadrul Lecţiei Smart EM. 

1. Dezvoltarea ultrarapidă a TIC din ultimele decenii conduc la conturarea unor noi paradigme în 

abordarea calitativă a procesului educaţional din Republica Moldova. S-au specificat beneficiile 

oferite de TIC în formarea şi dezvoltarea creativităţii generale şi muzicale a elevilor 

preadolescenţi. Realizarea unei educaţii centrate pe elev şi axate pe formarea competenţelor 

necesită implicarea eficientă a cadrului didactic în procesul de predare – învăţare – evaluare, 

inclusiv prin utilizarea TIC. 

2. În acest scop a fost conceptualizată Lecţia Smart EM, fiind determinate componentele, 

caracteristicile şi avantajele acesteia, contribuind eficient la consolidarea interesul elevilor 

preadolescenţi pentru domeniul respectiv. 

3. Modelul pedagogic de valorificare a TIC în formarea competențelor muzicale la elevii 

preadolescenţi, elaborat include două dimensiuni: 

 Dimensiunea conceptuală, ce include principiile educației muzicale (principiul intuiţiei, 

principiul legării teoriei cu practica, principiul corelaţiei educației muzicale cu viaţa, principiul 

accesibilităţii, principiul interiorizării muzicii, principiul funcţional-dinamic), principii ale TIC 

(principiul abordării integrate a disciplinei, principiul centrării activităţii pe elev, principiul 

funcţionalităţii ca proces didactic, principiul corelaţiei interdisciplinare); funcţiile educației 

muzicale şi TIC; competenţele- cheie prioritare disciplinei educației muizcale, competenţele 

digitale. 

 Dimensiunea instrumental-didactică, care constă din resurse TIC, standarde de eficienţă a 

învăţării disciplinei Educația muzicală, strategii şi tehnologii didactice. 

4. Mediul școlar creat poate contribui eficient la majorarea calității Lecției Smart în educația 

muzicală și dezvoltării interesului elevilor pentru muzică. 

Profesorul de EM 
în Lecția Smart

Competențe 
TIC

Resurse 
TIC

Competențe 

muzicale

Competențe 

psihopeda-

gogice
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3. DEMERSUL EXPERIMENTAL PRIVIND VALORIFICAREA TIC ÎN PROCESUL 

DE FORMARE A COMPETENŢELOR MUZICALE LA ELEVII  PREADOLESCENŢI 

3.1. Proiectarea şi realizarea experimentul pedagogic 

Demersul experimental a fost direcţionat spre valorificarea TIC în formarea competențelor 

muzicale la elevii preadolescenţi. Scopul major al experimentului pedagogic a fost validarea prin 

experiment a Modelului Pedagogic de valorificare a TIC în formarea competențelor muzicale la 

elevii preadolescenţi. 

Experimentul s-a desfăşurat în următoarele etape: experimentul de constatare (desfășurat la 

începutul anului de studii 2015-2016), experimentul de formare şi experimentul de control. 

Anterior derulării experimentului propriu-zis s-a desfăşurat etapa pre-experimentală în care:  

 S-au stabilit instituţiile implicate în experimentul pedagogic: Liceul Teoretic „Principesa 

N.Dadiani”- 54 elevi şi  L.T. „Petru Zadnipru”- 59 elevi, din mun. Chişinău. 

 S-au selectat cele două grupuri (elevii claselor a V-a), grupul experimental (A) şi grupul 

martor (B).  

 S-au determinat metodele aplicate în experiment: chestionarea, analiza, comparaţia, 

concretizarea, generalizarea, prelucrarea statistică a datelor şi sinteza. 

În experimentul pedagogic au fost antrenaţi 113 elevi (59 elevi -grupul experimental şi 54 

elevi -grupul de control).  Experimentul s-a axat pe realizarea următoarelor obiective: 

 acumularea datelor şi informaţiilor iniţiale prin intermediul studierii experiențelor existente şi 

a desfăşurării unor experimente preliminare; 

 stabilirea duratei de desfăşurare a experimentului şi precizarea fenomenelor ce vor fi studiate 

în corelaţie cu elaborarea materialelor necesare; 

 realizarea eşantionării pentru a investiga problema abordată (elevi), şi determinarea 

eşantionului înainte şi după/tehnica before-and- after-Method; 

 stabilirea variabilelor, precizarea conţinutului acestora şi a contextului de aplicare; 

 operaţionalizarea, precizarea, delimitarea conceptuală şi elaborarea reperelor epistemologice 

şi praxiologice; 

 selectarea metodelor aplicate în procesul experimentului pedagogic şi elaborarea 

instrumentarului investigativ; 

 diagnosticarea stării iniţiale, elaborarea materialelor şi organizarea etapei de formare (2 ani de 

studiu); 

 verificarea postformativă a situaţiei, înregistrarea, explicarea şi interpretarea datelor obţinute; 
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 realizarea sintezelor, elaborarea concluziilor finale şi a recomandărilor; precizarea aspectului 

prospectiv/deschideri noi de cercetare. 

Pentru acumularea datelor iniţiale s-a aplicat un chestionar pentru elevi care a urmărit:  

 evaluarea nivelului interesului manifestat de elevi faţă de educația muzicală; 

 realizarea unui top al activităţilor specifice preferate la  lecţiile de educație muzicală; 

 identificarea mijloacelor didactice necesare desfăşurării activităţilor de educație muzicală şi a 

metodelor pe care elevii le consideră eficiente pentru învăţare; 

 stabilirea unui raport ipotetic optim între metodele şi mijloacele tradiţionale şi strategiile 

bazate pe aplicarea TIC în educația muzicală; 

 determinarea gradului de conştientizare şi acceptare a necesităţii desfăşurării unor activităţi 

considerate de elevi neatractive pentru a se putea manifesta creativ în cele de care sunt interesaţi; 

 identificarea tipurilor de activităţi pentru care elevii consideră necesară şi firească utilizarea 

TIC (Anexa 1).   

Chestionarul a fost conceput pe 5 criterii. În Tabelul 3.1. sunt prezentate criteriile cu 

numărul de întrebări destinate fiecărui criteriu.   

 

Tabelul 3.1. Criterii ale calităţii procesului educaţional desfăşurat la EM (chestionar) 

N/o Criterii  Nr. întreb. 

1 Motivaţie/Necesitate  1, 8, 9 

2 Conţinuturi  4, 6 

3 Mijloace didactice 2, 3 

4 Activităţi 7 

5 Condiţii 5 

 

Chestionarul a fost elaborat pe un spectru vast de întrebări atât ca mod de formulare, cât şi 

ca tip de răspuns solicitat, precum şi din punctul de vedere al scopului urmărit prin întrebările 

respective (Anexa 1). Întrebările 1, 8 şi 9 se referă la criteriul – Motivaţie/Necesitate, care 

include întrebări de tip închis (1) şi de tip deschis (8, 9). Aici constatăm care este situaţia reală 

privind disciplina Educația muzicală şi ce rol ocupă ea în viaţa elevilor. 

Criteriului Mijloace didactice îi corespund întrebările 2 şi 3, care solicită din partea 

subiecţilor răspunsuri ce determină numărul de instrumente utilizate şi necesare în cadrul orelor 

de educație muzicală. Întrebările 4 şi 6 se raportează la criteriul Activităţi, unde subiecţii îşi 

selectează activităţile preferate din cele expuse şi-şi recunosc capacităţile muzicale. 
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Întrebarea 5 din criteriul Conţinuturi joacă un rol important, deoarece aici sunt reflectate 

preferinţele muzicale ale subiecţilor.  

Întrebarea 7 se referă la criteriul Condiţii. Această întrebare are menirea să demonstreze 

sursa de informare a elevilor despre muzica preferată şi date despre compozitori, muzicieni etc. 

Concluzionând aspectul tehnic, putem constata că chestionarul se constituie din 

instrucţiuni şi 3 seturi de întrebări: 

 primul set îl constituie 6 întrebări, ce solicită bifarea răspunsului Da/Nu. 

 al doilea set de 4 întrebări (2, 4, 5, 6, 7) reprezintă întrebări cu alegere multiplă (se oferă 4-11 

variante din care se bifează una sau mai multe). 

 al treilea set de întrebări (cu întrebările 3, 8 şi 9) solicită o clasificare a variantelor de răspuns 

expuse în chestionar şi indicarea unor opinii presonale, reprezintă, deci, întrebări de tip deschis. 

Abordarea chestionarelor din perspectiva conţinutului informaţional selectat de la subiecţi 

dezvoltă următoarele aspecte: 

1. Motivaţie/Necesitate (Întrebările 1, 8, 9) - rolul disciplinei Educația muzicală în viaţa elevilor 

- întrebări de iniţiere. 

2. Mijloace didactice (Întrebarea 2) - topul preferinţelor de către elevi a mijloacelor didactice 

aplicate în cadrul orelor de educație muzicală. 

3. Activităţi (Întrebările 4, 6)- capacităţile de care dispun elevii şi activităţile preferate din cadrul 

orelor de educație muzicală. 

4. Conţinuturi (Întrebarea5) - vizează sursa de informare a noutăţilor muzicale. 

5. Condiţii (Întrebarea 7) - locaţia, echipamentul şi modul în care se desfăşoară orele de 

educație muzicală. 

Chestionarul incubă o dublă intenţie:  

 Analiza datelor generale care permit o vizualizare obiectivă a disciplinei Educația 

muzicală la momentul dat în clasa a V- a, în Republica Moldova; 

 Analiza comparativă a datelor separate pe grupul experimental/control în experimentul 

de constatare şi de control, care permite observarea impactului modificărilor produse de 

experimentul de formare la nivel atitudinal. 

Prelucrarea chestionarelor propuse la etapa de constatare ne permite a contura următoarele 

rezultate generale, reflectate în Tabelul 3. 2. 
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Tabelul 3. 2. Datele generale ale chestionarului aplicat elevilor din clasele a V-a. 

(grupul  experimental şi grupul de control) 

Criteriul  1. Bifează răspunsul în dreptul 

fiecărei întrebări. 

Răspunsuri % 

(gr.experimental) 

Răspunsuri 

% 

(gr.control) 

DA NU DA NU 

 

 

 

 

1.Motivaţie/Necesitate 

a). Îţi place disciplina educaţia 

muzicală? 

76.3 23.7 94.4 5.6 

b). Ai dori ca educaţia muzicală să fie 

disciplină obligatorie? 

49.2 50.8 65.4 34.

6 

c). Ţi-ai dori un curs opţional la 

educaţia muzicală? 

77.6 22.4 75 25 

d). Ai prefera desfăşurarea orelor de 

muzică într-un cabinet special 

amenajat (laborator muzical, clasă cu 

calculatoare, studiou muzical)? 

100 0 100 0 

e). Ai nevoie de cunoştinţe muzicale 

pentru viaţă? 

76.3 23.7 79.6 20.

4 

f). Este importantă cunoaşterea 

muzicii pentru dezvoltarea ta 

culturală? 

76.3 23.7 87 13 

 

Datele comparative sunt prezentate în Figura 3.1. şi Figura 3.2. 

 

Fig. 3.1. Rezultatele grupului experimental 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

a). b). c). d). e). f).

76,3%

49,2%

77,6%

100,0%

76,3% 76,3%

23,7%

50,8%

22,4%

0,0%

23,7% 23,7%

DA

NU



86 

 

 

Fig. 3.2. Rezultatele gupului de control 

Criteriul 1 ne-a permis să constatăm un interes aparte pentru întrebările nr.1,8 şi 9. La 

întrebarea 1- a). Îţi place disciplina educaţia muzicală? 45 elevi din grupul experimental - 76,3% 

au răspuns pozitiv, iar 14 elevi - 23,7% au răspuns negativ, pe când 51elevi din grupul de 

control-94,4% au răspuns pozitiv şi doar 3 elevi - 5,6 % au răspuns negativ.  

La Întrebarea 1- b). Ai dori ca educaţia muzicală să fie disciplină obligatorie? 29 elevi -

49,2% din grupul experimental au răspuns Da şi 30 elevi - 50,8% au răspuns Nu. Din grupul de 

control au răspuns pozitiv 34 elevi - 65,4 % şi 18 elevi - 34,6 % negativ.  

La întrebarea 1- c). Ţi-ai dori un curs opţional la educaţia muzicală? 45 elevi - 77,6% din 

grupul experimental au răspuns pozitiv şi 13 elevi - 22,4% au dat răspunsuri negtive. 39 elevi - 

75% din grupul de control au dat răspunsuri pozitive şi 13 elevi - 25 % - răspunsuri negative. 

La întrebarea 1- d). Ai prefera desfăşurarea orelor de muzică într-un cabinet special 

amenajat (laborator muzical, clasă cu calculatoare, studiou muzical), toţi 59 elevi - 100% din 

grupul experimental au răspuns Da şi elevii din grupul de control toţi 54 -100% au dat răspunsuri 

pozitive. 

La întrebarea 1- e). Ai nevoie de cunoştinţe muzicale pentru viaţă? 45 elevi - 76,3% din 

grupul experimental au răspuns Da şi 14 elevi - 23,7% au răspuns Nu. În schimb, 43 elevi- 

79,6% din grupul de control au răspuns pozitiv şi 11 elevi - 20,4% au răspuns  Nu. 

La întrebarea 1- f). Este importantă cunoaşterea muzicii pentru dezvoltarea ta culturală? 

45 elevi - 76,3% din grupul experimental au răspuns pozitiv şi 14 elevi - 23,7% au răspuns 

negativ. Din grupul de control 47 elevi - 87% au răspuns Da, 7 elevi - 13% au răspuns Nu. 

La acelaşi criteriu, la întrebarea 8 „ Indică 3 motive, de ce nu-ţi plac lecţiile de educaţie 

muzicală?” elevii din grupul experimental (59) au formulat 71 răspunsuri ( Figura 3.3).  
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18,60%

37,20%

3,70%20,30%

20,30%

3,70%

16,90%

mă plictisesc

multe teme

alt profesor

nu avem instrumente

nu cântăm la

instrumente

alt manual

repertoriul muzical

24,07%

24,07%
12,96%

7,40%

7,40%

16,60%

7,40%

3,70% 5,50%
mă plictisesc

multe teme

nu pot cînta

puțin cîntăm

alt profesor

nu avem instrumente

nu cîntăm la

instrumente

 Mă plictisesc-11 răspunsuri; 

 Nu-mi place profesorul- 2 

răspunsuri 

 Multe teme- 22 răspunsuri 

 Nu avem instrumente- 12 

răspunsuri; 

 Nu cântăm la instrumente- 12 

răspunsuri; 

 Repertoriul muzical neinteresant-10   

răspunsuri;                 

    Nu-mi place manualul- 2 răspunsuri. 

                                                              Fig. 3.3. Răspunsurile elevilor din grupul experimental                                                              

Elevii din grupul de control (54) au formulat 59 răspunsuri (Figura 3.4.): 

 Mă plictisesc-13 răspunsuri; 

Multe teme-13 răspunsuri; 

Nu pot cânta-7 răspunsuri; 

Puţin cântăm- 4 răspunsuri 

Nu-mi place profesorul- 4 răspunsuri; 

Nu avem instrumente- 9 răspunsuri; 

Nu cântăm la instrumente- 4    

răspunsuri;                                                           

Nu avem cabinet amenajat la EM- 2 

răspunsuri;   

Repertoriul muzical neinteresant – 3 răspunsuri               Fig. 3.4. Răspunsurile elevilor 

                                                                                                     din grupul de control                                                 

La întrebarea 9 „Indică 3 secrete ale unei lecţii interesante de muzică”, elevii din grupul 

experimental (59) cele mai multe idei au fost pentru pentru o lecţie de educaţie muzicală 

interesantă (Figura 3.5.). 
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să avem instrumente muzicale

alt profesor

să cântăm vocal/instrumental

să ascultăm muzică

să cântăm muzica preferată

să folosim telefonul

să dansăm

să privim filme muzicale

informații interesante

cabinet echipat

alt manual

să ne jucăm

1,60%

3,30% 28,80%

3,30% 23,70%

1,60%

8,40%

6,70%

15,20%

23,70%

5,08%

3,30%

75,90%

9,20%

40,70%

3,70%

5,50%
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7,40%
7,40%

să cântăm muzică modernă
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să avem mijloace tehnice

să folosim telefonul

să dansăm

cabinet echipat

informații noi

să ne jucăm

concursuri

alt profesor

 Să avem instrumente-1răspuns; 

 Să avem alt profesor-2 răsp; 

 Să cântăm vocal/instr.-17răsp; 

 Să ascultăm muzică-2 răsp.; 

 Să cântăm muzica care ne place-

14 răspunsuri; 

 Să folosim telefoanele mobile-

1răspuns; 

 Să dansăm-5 răspunsuri;                 

 Alt manual-3 răspunsuri; 

 Informaţii interesante-9 răsp.     

 Să ne jucăm-2 răspunsuri.                                            

 Să privim filme muzicale-4răsp.                

Cabinet echipat-14 răspunsuri  

  Să privim filme muzicale-4 

răspunsuri                                                                   Fig. 3.5. Răspunsurile elevilor 

                                                                                       din grupul experimental 

                                                                        

  Elevii din grupul de control (54), la aceeaşi întrbare: „Indică 3 secrete ale unei lecţii 

interesante de muzică”, au indicat ideile reflectate în Figura 3.6.  Cele mai multe procente au 

acumulat ideile: să cânte muzică modernă şi să folosească la lecţiile de muzică computerul, 

proiectorul şi TI.                          

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

              

Fig. 3.6. Răspunsurile elevilor din grupul de control 
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Astfel, elevii au răspuns: 

 Să cântăm muzică modernă- 41 răspunsuri; 

 Să avem instrumente muzicale-5răspunsuri; 

 Să avem computer, proiector, tablă interactivă-22 răspunsuri; 

 Să folsim telefoanele mobile-2 răspunsuri; 

 Să dansăm-3 răspunsuri; 

 Un cabinet echipat-9 răspunsuri;                          

 Informaţii noi-2 răspunsuri;              

  Să ne jucăm-2 răspunsuri; 

 Concursuri- 4 răspunsuri; 

 Alt profesor-4 răspunsuri. 

  La următoarea întrebare al aceluiaşi criteriu „Bifează mijloacele de învăţământ utilizate de 

către profesor în cadrul orelor de educaţie muzicală” răspunsurile elevilor din grupul 

experimental şi cel de control le găsim în Tabelul 3.3 şi Figura 3.7.  

Tabelul  4.3. Datele generale ale chestionarului aplicat elevilor din clasele a V-a. 

 

La criteriul Mijloace didactice, întrebarea 2, toţi 59 elevi din grupul experimental- 100% 

au răspuns că la lecţiile de educaţie muzicală, profesorul utilizează pianul şi 52 elevi din grupa 

de control-96,3%, au menţionat acelaţi lucru. Ambele grupuri de elevi au plasat pianul pe locul I. 

Elevii din grupul experimental au situat pe locul II casetofonul cu 67,8% (40 elevi), pe când 

elevii din grupul de control l-au plasat pe locul III, iar pe locul II-computerul. Pe locul III, grupul 

experimetal 27 elevi-45,8%, au situat computerul-instrumentul utilizat de către profesor în cadrul 

orelor de muzică, grupul de control- 33 elevi-61,1%, iar pe locul III au plasat casetofonul. CD-

playerul este instrumentul de pe locul IV al grupului experimental (10 elevi-16, 9%) şi pe locul 

V al elevilor din grupul de control (5 elevi -9,3%). Pe locul V elevii din grupul experimental 

Criteriul  Întrebarea Opţiuni 

alternative 

Rezultatul% 

(gr.experimental) 

Rezultatul% 

(gr.control) 

3. Mijloace 

didactice 

1. 2. Bifează 

mijloacele de 

învăţământ 

utilizate de către 

profesor în cadrul 

orelor de educaţie 

muzicală 

Pian 100 96.3 

Acordeon 3.4 7.4 

Computer  45.8 61.1 

Tabla interactivă 3.4 3.7 

Casetofon  67.8 42.6 

CD- player 16.9 9.3 

Proiector 13.6 38.9 
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plasează Proiectorul-8 elevi-13,6% şi 21 elevi-38,9% au bifat cei din grupul de control pentru 

locul IV. Tabla intercativă şi acordeonul sunt plasate pe locul - VI de către grupul experimental 

câte (2 elevi-3,4% pentru fiecare instrument). Elevii din grupul de control plasează acordeonul 

pe locul VI (4 elevi-7,4%) şi tabla interactivă pe locul VII (2 elevi-3,7%). 

 

 

Fig. 3.7. Mijloace de învăţământ utilizate de către profesor la EM 

 

 La următoarea întrebare „Realizează un top al preferinţelor personale privind utilizarea 

următoarelor mijloace de învăţare la lecţiile de educaţie muzicală” elevii din grupul 

experimental (59) şi din grupul de control (54) au avut sarcina de a face un clasament al celor 7 

instrumente. Rezultatele obţinute sunt prezentate în Tabelul 3.4 şi Tabelul 3.5. 

 

Tabelul 3.4. Datele generale ale chestionarului aplicat elevilor din clasele a V-a. 

(gr.experimental), Criteriul Mijloace didactice 

 

 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

pian

acordeon

computer

TI

casetofon

cd-player

proiector

100,0%

3,4%

45,8%

3,4%

67,8%

16,9%

13,6%

96,3%

7,4%

61,1%

3,7%

42,6%

9,3%

38,9%

gr. de control

gr.experimental

Criteriul  Întrebarea 3. Realizează un top al preferinţelor personale privind utilizarea 

următoarelor mijloace de învăţare la lecţiile de educaţie muzicală 

 

 

 

3.Mijloace 

didactice 

Clasament    % 

Instrumente 1  2 3 4 5 6 7 

Pian 42.4 13.6 10.2 13.6 3.4 13.6 3.4 

Acordeon 10.2 11.9 10.2 3.4 0 10.2 54.2 

Computer 27.6 27.6 20.7 8.6 6.9 3.4 5.2 

Tabla interactivă 6.8 10.2 6.8 18.6 18.6 27.1 22 

Casetofon 3.4 23.7 20.3 10.2 20.3 10.2 11.9 

Cd-player 6.8 6.8 13.6 32.2 18.6 18.6 3.4 

Proiector 3.4 6.8 16.9 13.6 32.2 16.9 0 
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Tabelul 3.5. Datele generale ale chestionarului aplicat elevilor din clasele a V-a (gr.control), 

Criteriul Mijloace didactice 

 

La întrebarea 3 „Realizează un top al preferinţelor personale privind utilizarea 

următoarelor mijloace de învăţare la lecţiile de educaţie muzicală” elevii din grupul 

experimental (59) au realizat un top al utilizării mijloacelor de învăţare preferate, în cadrul orelor 

de educaţie muzicală. Rezultatele sunt următoarele: 

Locul I- pian -25 elevi (42,4-%) 

Locul II-computer -16 elevi (27,6%) 

Locul III- casetofon -12 elevi (20,3%) 

Locul IV- CD-player -19 elevi (32,3%); proiectorul -19 elevi (32,2%) 

Locul V-  tabla interactivă -16 elevi (27,1%) 

Locul VI- acordeon -32 elevi (54,2%).  

Şi elevii din grupul de control (54) au realizat topul utilizării mijloacelor de învăţare 

preferate, în cadrul orelor de educaţie muzicală. Rezultatele lor sunt următoarele: 

Locul I- pian -19 elevi (43,3%) 

Locul II- tabla interactivă-16 elevi (30,2%) 

Locul III- proiector -15 elevi (29,4%) 

Locul IV- casetofon-13  elevi (25%) 

Locul V- CD player-14 elevi (26,5%) 

Locul VI-  computer- 14 elevi (25,5%) 

Locul VII- acordeon- 21 elevi (41,2). 

 Ambele grupuri de elevi au ales pianul pe poziţia cu nr. I, instrumentul preferat pe care 

doresc să-l utilizeze în cadrul lecţiilor de educaţie muzicală. Elevii din grupul experimental au 

Criteriul  Întrebarea. 3. Realizează un top al preferinţelor personale privind utilizarea 

următoarelor mijloace de învăţare la lecţiile de educaţie muzicală 

 

 

 

3.Mijloace 

didactice 

Clasament    % 

Instrumente 1  2 3 4 5 6 7 

Pian 43.4 11.3 9.4 5.7 9.4 13.2 7.5 

Acordeon 0 7.8 7.8 7.8 9.8 11.3 41.2 

Computer 22.6 22.6 11.3 11.3 17 25.5  3.8 

Tabla interactivă 24.5 30.2 15.1 7.5 3.8 13.2 5.7 

Casetofon 1.9 17.3 11.5 25 19.2 11.5 13.5 

Cd-player 4.1 2 18.4 24.5 26.5 12.2 12.2 

Proiector 5.9 11.8 29.4 15.7 13.7 11.8 11.8 
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plasat computerul pe locul II, iar grupul de control au plasat pe locul II tabla interactivă. Pe 

poziţia cu nr. III, grupul experimental a situat casetofonul, iar grupul de control a plasat 

proiectorul. CD-playerul şi proiectorul sunt plasate pe locul IV de către grupul experimental, iar 

grupul de control a plasat casetofonul pe locul IV. Pe locul V elevii grupului experimental au 

plasat tabla interactivă, pe când elevii din grupul de control pe acest loc plasează CD player-ul. 

Elevii grupului experimental plasează acordeonul pe locul VI, iar grupul de control situează 

computerul pe locul VI şi acordeonul pe locul VII. Rezultatele obţinute sunt prezentate în 

diagramele din Figura 3.8 şi Figura 3.9. 

 

Fig. 3.8. Topul preferinţelor personale ale elevilor, privind utilizarea  mijloacelor de 

învăţare la lecţiile de EM (gr.experimental) 

 

 
Fig. 3.9. Topul preferinţelor personale ale elevilor, privind utilizarea mijloacelor de 

învăţarela lecţiile de EM (gr. de control)
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 Întrebarea „Bifează în tabel poziţia privind preferinţele personale referitoare la activităţile 

realizabile în cadrul lecţiilor de educaţie muzicală” aparţine criteriului Activităţi. Elevii 

grupurilor experimental şi de control au menţionat prin bifă preferinţele personale referitoare la 

activităţile realizabile în cadrul lecţiilor de educaţie muzicală. Rezultatele sunt prezentate în 

Tabelul 3.6, Figura 3.10 şi Figura 3.11. 

Tabelul 3.6. Datele generale ale chestionarului iniţial aplicat elevilor din clasele a V-a. 

(gr.control şi gr. experimental), Criteriul Activităţi 

 

Criteriul  Întrebarea Opţiuni 

alternative 

Rezultatul %, 

gr. experimental 

Rezultatul %, 

gr. de control 

 

 

 

4.Activităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

3.  

4. 4. Bifează în 

tabel 

poziţia, 

privind 

preferinţele 

personale 

referitoare 

la 

activităţile 

realizabile 

în cadrul 

lecţiilor de 

educaţie 

muzicală 

 

 Îmi 

place 

foarte 

mult 

Îmi 

place 

Nu-

mi 

place 

Îmi 

place 

foarte 

mult 

Îmi 

place 

Nu-

mi 

plac

e 

1.Cântul vocal 64.4 35.6 0 48.1 35.2 16.7 

2.Cântul 

instrumental 

65.5 31 3.4 55.6 38.9 5.6 

3.Audiţia 

muzicală 

70.7 22.4 6,9 66.7 25.9 7.4 

4.Vizionarea 

unor materiale 

muzicale 

83.9 16.1 0 64.2 32.1 3.8 

5.Realizarea 

unor creaţii 

muzicale cu 

ajutorul 

computerului 

79.3 19 1.7 79.2 15.1 5.7 

6.Exerciţiile 

muzicale 

17.5 68.4 14 29.6 50 20.4 

7.Învăţarea 

elementelor de 

teorie a muzicii 

34,2 63.8 31 11.1 55.6 33.3 

8.Povestirile cu 

caracter 

biografic, 

istoric 

28.8 28.8 42.4 15.4 53.8 30.8 

9.Realizarea 

unor proiecte 

muzicale 

37.3 52.5 10.2 42.6 42.6 14.8 
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Fig. 3.10. Preferinţele personale referitoare la activităţile realizabile în cadrul lecţiilor de 

EM (gr. experimental) 

. 

 

Fig. 3.11. Preferinţele personale referitoare la activităţile realizabile în cadrul lecţiilor de 

EM (gr. de control) 

 

La această întrebare rezultatele grupurilor de elevi diferă mai evident la activitatea Audiţia 

muzicală: la opţiunea „imi place foarte mult” din grupul experimental au răspuns-70.7 %, iar din 
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grupul de control la aceeaşi obţiune au răspuns 66,7%, rezultatele celorlalte opţiuni nu indică 

diferenţe majore între cele două grupuri de elevi. 

Criteriul Activităţi conţine întrebarea „Bifează capacităţile muzicale de care dispui. Și aici 

elevii ambelor grupuri au acumulat aproximativ acelaşi procentaj. Rezultatele obţinute sunt 

prezentate în Tabelul 3.7 şi Figura 3.12.  

 

Tabelul 3.7. Datele generale ale chestionarului aplicat elevilor din clasele a V-a. (gr.control 

şi gr. experimental), Criteriul Activităţi 

Criteriul  Întrebarea Opţiuni 

alternative 

Rezultatul 

gr.experimental 

Rezultatul 

gr.de control 

% elevi % elevi 

 

 

 

4.Activităţi 

 

 

 

 

6. Bifează 

capacităţile 

muzicale de 

care dispui  

Interpretez vocal 

muzică clasică 

22 13 31.5 17 

Interpretez vocal 

muzică populară 

45,6 9 14.8 8 

Interpretez vocal 

muzică modernă 

67.8 40 51.9  28 

Nu pot cânta 54,8 13 14.8 8 

Interpretez la pian 

exerciţii muzicale 

23.7 14 38.9 21 

Cunosc locul 

notelor pe 

claviatura pianului 

45.8 27 35.2 19 

Nu pot cânta la 

pian 

50.8 30 25.9 14 

Analizez creaţiile 

muzicale audiate 

conform 

următoarelor 

criterii:(emoţie, 

mesaj,comparaţia 

câtorva creaţii 

muzicale) 

18,2 24 37 20 

Compun muzică 30.5 18 24.1 13 

Deosebesc la auz 

tipurile de muzică 

42,5 49 66.7 36 

Nu deosebesc 

tipurile de muzică 

10.2 6 9.3 5 
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Fig. 3.12. Capacităţile muzicale de care dispun elevii din grupul experimental şi 

grupul de control 

Întrebarea „Bifează genurile de muzică preferate”este propusă la Criteriul Conţinuturi şi 

elevii au avut sarcina să bifeze în tabel genurile de muzică preferate. Rezultatele obţinute le sunt 

prezentate în Tabelul 3.8,  Fig. 3.13 şi Figura 3.14. 

Tabelul 4.8. Datele generale ale chestionarului aplicat elevilor din clasele a V-a. (gr.control 

şi gr.experimental), Criteriul Conţinuturi 

 

Criteriul de 

conţinut 
Item Opţiuni 

alternative 
Rezultatul gr. 

experimental 

Rezultatul 

gr.de control 

% nr.elevi %   nr.elevi 

 

 

2.Conţinuturi 

5. 5. Bifează 

genurile de 

muzică 

preferate 

 

Clasică 39 23 48.1 26 

Rock 37.3 22 38.9 21 

Pop 55.9 33 53.7 29 

Latino 32.2 19 29.6 16 

Rock and roll 55.9 33 46.3 25 

Populară 15.3 9 22.2 12 

Jazz 32.2 19 29.6 16 

Blues 35.6 21 25.9 14 

Rap 47.5 28 40.7 22 

Hip-hop 54.2 32 51.9 28 
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 Astfel, rezultatele ambelor grupuri pot fi observate în Figura 3.13. şi Figura 3.14. 

Fig. 3.13. Genurile de muzică preferate (gr.experimental)                                                        

 

Fig. 3.14. Genurile de muzică preferate ( gr.control) 

 

Conform datelor din tabel şi diagrame observăm că elevii din ambele grupuri preferă 

muzica clasică, dar şi genurile de muzică modernă (pop, rock and roll, hip-hop, rap). 

La întrebarea „Bifează sursa de informare pentru a realiza sarcinile propuse la educaţia 

muzicală,”criteriul Condiţii, elevii grupurilor experimental şi de control au selectat-Internetul, 

principala sursă de informare pentru a realiza sarcinile propuse la educaţia muzicală- 

gr.experimental- 96,6% şi grupul de control- 92,6%. La opţiunea colegii, au bifat 59,3% din 
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grupul experimental, iar din grupul de control au bifat 33,8% din elevi. Rezultatele sunt 

prezentate în Tabelul 3.9. şi Figura 3.15 

Tabelul 3.9. Datele generale ale chestionarului aplicat elevilor din clasele a V-a. (gr.control 

şi gr. experimental), Criteriul Condiţii 

 

Criteriul  Întrebarea Opţiuni 

alternative 

Rezultatul 

gr. 

experimental 

Rezultatul 

gr.de control 

% nr. 

elevi 

% nr. 

elevi 

 

 

5. Condiţii 

6. 7.Bifează sursa de 

informare pentru 

a realiza sarcinile 

propuse la 

educaţia muzicală  

 

Manualul de 

educaţie muzicală 

 

45.8 27 31.5 17 

Internetul 96.6 57 92.6 50 

Profesorul de 

educaţie muzicală 

 

32.2 19 37 20 

Colegii 

 

59.3 35 

 

33.3 18 

Familia 

 

35.6 21 25.9 14 

TV/Radio 

 

37.3 22 27.8 15 

Activităţile 

extracurriculare 

23.7 14 27.8 15 

 

 

Fig. 3.15. Sursa de informare a elevilor pentru a realiza sarcinile propuse la educaţia 

muzicală (grupul experimental şi grupul de control) 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

manualul de 
educație 
muzicală

Internet profesorul de 
educație 
muzicală

colegii familia TV/Radio activitățile 
extracurriculare

gr.experimentală 45,8% 96,6% 32,2% 59,3% 35,6% 37,3% 23,7%

gr. de control 31,5% 92,6% 37,0% 33,3% 25,9% 27,8% 27,8%

45,8%

96,6%

32,2%

59,3%

35,6%
37,3%

23,7%

31,5%

92,6%

37,0%
33,3%

25,9%
27,8% 27,8%



99 

 

Datele obţinute confirmă necesitatea cercetării problemei valorificării TIC în educația 

muzicală a elevilor preadolescenţi. În baza analizei rezultatelor se constată că elevii 

preadolescenţi au preferinţe mari pentru utilizarea TIC în cadrul orelor de educație muzicală, 

însă la etapa actuală acestea se valorifică doar parţial.  

 

3.2. Argumentarea experimentală a eficienţei Modelului pedagogic de valorificare a 

tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea competenţelor muzicale la 

elevii  predolescenţi 

Modelul pedagogic de valorificare a TIC în formarea competențelor muzicale la elevii 

preadolescenţii a fost aplicat în învăţământul general, la treapta gimnazială, la disciplina 

Educația muzicală. 

Experimentul de formare a avut ca scop implementarea şi valorificarea TIC în formarea 

competențelor muzicale la elevii preadolescenţi şi s-a desfăşurat în patru clase de a V-a, în 

perioada septembrie 2015- 2016, implicând 59 elevi şi 2 profesori. 

La etapa de formare, valorificarea TIC s-a efectuat în cadrul unui set de Lecţii Smart EM, 

elaborat de autor, pentru clasa a V-a. La baza setului de lecţii a stat Modelul pedagogic de 

valorificare a TIC în formarea competențelor muzicale la elevii preadolescenţi. Setul conţine 34 

de lecţii sistematizate pe 4 unităţi de învăţare, fiecare unitate include câte o evaluare sumativă 

(Anexa 8). Lecţiile Smart EM s-au axat pe cele patru domenii principale determinate de 

curriculumul modernizat la Educația muzicală [85]:  

 Creaţia elementară muzicală în sinteză cu alte arte;  

  Audiţia /receptarea muzicii; 

  Interpretarea vocală/corală/instrumentală a muzicii; 

 Analiza – caracterizare a muzicii  

 În Tabelul 3.10. prezentăm proiectarea de perspectivă pentru clasa a V-a la Educația 

muzicală pentru un an de studiu [85], [60].  

 

Tabelul 3.10. Proiectarea de perspectivă pentru clasa a V-a la EM cu valorificare a TIC 

Unităţi de 

învăţare 

Conţinuturi Nr. 

de 

ore 

Subcompetenţe  

Muzica şi 

literatura (10 ore) 

 Arta muzicii şi arta 

cuvântului: caracteristicile 

specifice şi comune. 

 Simbioza muzicii cu 

poezia populară: 

1 

 

1 

 -  Cunoaşterea şi înţelegerea 

diversităţii fenomenului muzical–

artistic din perspectiva 

semnificaţiilor emoţionale, estetice, 

sociale şi spiritual. 
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 Cântece din folclorul 

copiilor;  

 Cântece de leagăn; 

 Cântece istorice etc. 

 Simbioza muzicii cu 

literatura cultă: 

Cântece din patrimoniul 

cultural al neamului; 

Cântece lirice (romanţă, 

lied) etc. 

 Balada- capodoperă de 

creaţie populară şi cultă. 

 Alianţa muzică-cuvânt în 

muzica bisericească.  

 Genuri muzicale 

academice generate de 

simbioza muzicii cu 

literatura cultă (motet, 

cantată, oratoriu). 

2 

1 

1 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 - Utilizarea terminologiei muzicale 

specifice pentru caracterizarea şi 

aprecierea muzicii.  

 - Participarea afectivă în actul 

muzical de interpretare, receptare şi 

promovare a valorilor muzicale 

naţionale şi universale. 

 - Utilizarea softurilor educaţionale la 

muzică sub îndrumarea cadrului 

didactic. 

 - Rularea prezentărilor electronice la 

EM în faţa unei audienţe. 

 - Organizarea şi gestionarea 

informaţiilor descărcate din Internet 

privind EM. 

Muzica şi teatrul 

(6 ore) 

 Muzica pentru drame şi 

tragedii.  

 Opera - gen al muzicii 

teatrale.  

 Varietatea genului de 

operă în literatura 

muzicală universală. 

 Caracterul de 

divertisment în genul de 

operetă şi muzical. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

- Identificarea mijloacelor de 

expresivitate muzicală în 

corespundere cu rolul fiecăruia în 

redarea imaginii artistice şi a 

mesajului ideatic al lucrării.  

- Demonstrarea abilităţilor muzicale 

şi integrarea în activităţi cultural-

artistice şcolare şi extraşcolare. 

- Participarea afectivă în actul 

muzical de interpretare, receptare şi 

promovare a valorilor muzicale 

naţionale şi universale. 

- Organizarea şi gestionarea 

informaţiilor descărcate din Internet 

privind EM. 

- Elaborarea de prezentări electronice 

ce conţin texte, imagini şi fişiere 

multimedia la muzică. 

Muzica şi 

coregrafia (10 

ore) 

 Limbajul coregrafic şi 

limbajul muzical: 

asemănări şi deosebiri.  

 

 Sincretismul muzică- 

dans în arta coregrafică 

populară. Muzica 

dansurilor ritualice şi a 

dansurilor propriu-zise.  

 

 

 Muzica şi dansurile 

popoarelor lumii în 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

- Cunoaşterea şi înţelegerea 

diversităţii fenomenului muzical–

artistic din perspectiva 

semnificaţiilor emoţionale, estetice, 

sociale şi spirituale. 

- Identificarea mijloacelor de 

expresivitate muzicală în 

corespundere cu rolul fiecăruia în 

redarea imaginii artistice şi a 

mesajului ideatic al lucrării. 

- Demonstrarea abilităţilor muzicale 

şi integrarea în activităţi cultural-

artistice şcolare şi extraşcolare. 
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creaţia muzicală 

academică. 

 

 

 Muzica şi dansurile de 

societate.  

 

 Muzica de balet. 

 

 Varietatea dansului 

modern. 

 

 

 

2 

1 

 

2 

- Participarea afectivă în actul 

muzical de interpretare, receptare şi 

promovare a valorilor muzicale 

naţionale şi universale. 

- Respectarea drepturilor de autor 

asupra informaţiilor digitale. 

 - Organizarea şi gestionarea 

informaţiilor la EM descărcate din 

Internet. 

Muzica şi artele 

plastice (8 ore) 

 Muzica şi artele plastice: 

mijloace specifice de 

redare/exprimare a 

realităţii.  

 Arta decorativă populară 

şi folclorul muzical. 

 Tabloul muzical. Peisajul 

muzical şi peisajul plastic. 

 Portretul muzical şi 

portretul plastic. 

 

 Creaţia plasticianului - 

sursă de inspiraţie pentru 

compozitor. 

 

 

 

 Muzica-sursă de inspiraţie 

pentru plasticieni. 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

- Identificarea mijloacelor de 

expresivitate muzicală în 

corespundere cu rolul fiecăruia în 

redarea imaginii artistice şi a 

mesajului ideatic al lucrării; 

- Utilizarea terminologiei muzicale 

specifice pentru caracterizarea şi 

aprecierea muzicii. 

- Participarea afectivă în actul 

muzical de interpretare, receptare şi 

promovare a valorilor muzicale 

naţionale şi universale. 

-Exprimarea/redarea realităţii prin 

intermediul muzicii şi a artelor 

plastice. 

-Respectarea regulilor de securitate, 

ergonomice, etice şi de design în 

crearea şi difuzarea de conţinuturi 

digitale. 

- Crearea de produse muzicale 

simple corelate cu artele plastice. 

 -Crearea şi efectuarea de prelucrări 

elementare a imaginilor vectoriale. 

 

Pentru realizarea Lecţiei Smart EM, sunt necesare diverse mijloace TIC: computer, 

conexiune la Internet, softul Smart Notebook, boxe, TI, proiector.  

Lecţia Smart EM este elaborată cu ajutorul softului Smart Notebook 11, care oferă soluţii 

avansate şi pot influenţa vizibil mediul de învăţare-predare-evaluare, transformându-l într-unul 

modern, eficient, bazat pe interactivitate şi creativitate. Caracteristicile softului Smart Notebook 

11 sunt: 

 Crearea de activităţi  permite realizarea de activităţi în cadrul cărora obiectele reacţionează 

prin acceptare sau respingere cu alte obiecte sau prin declanşarea de animaţii şi sunete. Astfel se 

pot crea grupuri de obiecte de acelaşi tip sau perechi de obiecte cu aceleaşi proprietăţi. 
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 Înregistrare sunet  facilitează înregistrarea sunetului direct în lecţia realizată cu Smart 

Notebook, fără a mai fi nevoie de comutare între programe şi fişiere. 

 Utilizarea creionului electronic permite realizarea desenelor cu textură identică cu cea a 

unui creion, în orice culoare. 

 Umplerea unei forme neregulate  poate desena orice formă neregulată închisă şi apoi se 

poate umple desenul cu o culoare. 

 Browser de internet  permite adăugarea unui browser de internet direct pe o pagină din 

document. Se poate interacţiona cu conţinutul oricărui site prin desenarea de obiecte sau scrierea 

de text direct peste pagină. Este posibilă copierea de imagini dintr-o pagină web în document. 

 Bara de instrumente adaptabilă oferă oportunitatea de a modifica instrumentul ales, astfel 

încât toate proprietăţile necesare să fie la îndemână. 

 Resetare pagină permite resetarea unei pagini la ultima salvare realizată printr-un singur 

click. [10]. 

 În Figura 3.16 este reflectat conținutul Domeniului „Creaţia elementară muzicală în 

sinteză cu alte arte” la  Lecția Smart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Domeniul „Creaţia elementară muzicală în sinteză cu alte arte” în  Lecția 

Smart EM. 

Domeniul  Creaţia elementară muzicală în sinteză cu alte 

arte  
 

Concepte/Noțiuni 
 

Competențe specifice: 
 Cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii fenomenului muzical–artistic 

din perspectiva semnificaţiilor emoţionale, estetice, sociale şi 

spirituale; 

 Utilizarea terminologiei muzicale specifice pentru caracterizarea și 

aprecierea muzicii. 

 

 
 

Strategii TIC utilizate în cadrul domeniului: 
• bibliotecile virtuale 

•  dicţionare online 

•  prezentări electronice 

•  cărţi electronice/interactive  
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 În Figurile 3.17-3.22. sunt prezentate modele din setul de Lecţii Smart EM, la Domeniul 

„Creaţia elementară muzicală în sinteză cu alte arte” cu diverse tipuri de sarcini interactive 

pentru elevi. 

 

 

Fig. 3.17.  Informații despre Operă 

 

Fig. 3.18 Elementele operei 
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Fig. 3.19. Sincopa şi Trioletul 

 

 

Fig. 3.20. Tipologia baladei populare 
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Fig. 3.21. Dansurile ritualice și neritualice 

 

 

Fig. 3.22. Clasificarea repertoriului pentru copii 
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 În Figura 3.23 este prezentat Domeniul „Audiţia/receptarea muzicii”, care include 

repertoriul muzical propus pentru audiţie/vizualizare: filme despre viaţa şi activitatea 

compozitorilor şi interpreţilor, concerte, spectacole etc. Elementele multimedia utilizate pentru 

acest domeniu, oferă elevilor posibilitatea de a observa şi analiza caracteristicile specifice, 

stilistica fiecărui compozitor, creaţii, gen muzical şi de a determina mijloacele artistice, 

caracterul melodiei, tempoul, nuanţele dinamice, şi tipul interpretării,  direcţionând spre 

formarea competenţelor specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 23. Domeniul Audiția/receptarea muzicii în Lecția Smart EM 

Strategii TIC utilizate în cadrul domeniului:plaforma online, aplicații web 2.0,  
Aşadar, datorită audiției și vizualizării concomitent, elevii pot să se expună asupra 

conţinutului de imagini muzicale proiectate pe ecran, pot vorbi despre interpret, genul și stilul 

interpretativ, ținuta scenică și decoru, orchestra/formație/band, să explice şi să comenteze 

semnificaţiile creaţiilor. De asemenea, cu ajutorul platformelor online, elementelor multimedia, 

CD audio/video, elevii mai pot caracteriza multitudinea sentimentelor redate de compozitor, 

interpret, videoclip. Prin urmare, aplicațiile web 2.0 scot la lumină un nou mod de gestiune a 

cunoștințelor, acela de a gândi și a reflecta colaborativ, pentru a dobândi individual noi 

competențe. Fiecare elev devine conștient, actorul propriei sale formări. 

 În continuare, în Figurile 3.24 - 3.29. sunt reflectate secvențe din Domeniul 

Audiția/receptarea muzicii în Lecția Smart. 

Domeniul  Audiţia/receptarea muzicii 
 

Repertoriul muzical pentru audiții 

Competențe specifice: 
•  Identificarea mijloacelor de expresivitate muzicală în corespundere cu 

rolul fiecăruia în redarea imaginii artistice şi a mesajului ideatic al 

lucrării; 

•  Utilizarea terminologiei muzicale specifice pentru caracterizarea şi 

aprecierea muzicii.  

 
 

Strategii TIC utilizate în cadrul domeniului: 
• plaforma online, 

• aplicații web 2.0, 

• CD 
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Fig. 3.24. Opera pentru copii Hansel și Gratel 

 

 

Fig. 3.25. Informații audio despre viața și activitatea compozitorului Ciprian Porumbescu 
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Fig. 3.26. Opera-balet Lacul lebedelor 

 

 

Fig. 3.27. Cantata J. S. Bach  
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Fig. 3.28. Vizionarea/ audiția din fragmentul „Zborul cărăbușului” 

 

Fig. 3.29. „ Șeherezada” în interpretarea orchestrei simfonice a filarmonicii din Viena 
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 Cântecul este mijlocul prioritar prin care se realizează educația muzicală. Domeniul 

Interpretarea vocală/corală/instrumentală a muzicii devine unul dintre cele mai preferate, 

deoarece elevilor le place să cânte vocal susţinut de karaoke/ negative muzicale și pot învăţa să 

cânte la pian cu ajutorul tablei interactive Figura. 3.30. De asemenea, pot face cunoştinţă cu 

diverse instrumente muzicale, cu sunetele instrumentelor, prin intermediul jocurilor muzicale on 

line. 

 Aşadar, prin aceste activităţi interactive, elevii îşi formează priceperi şi deprinderi de a 

cânta în colectiv, individual susţinuţi de suport instrumental, de a crea melodii, dezvoltând auzul, 

vocea, simţul melodic și ritmic [54].  

 În contextul dat, profesorii de educație muzicală trebuie să ţină cont de un criteriu 

important în selecția repertoriului muzical: valoarea estetică şi educativă a creaţiilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.30. Domeniul Interpretare vocală/corală/instrumentală a muzicii în Lecția Smart EM 

 

 Mai jos, în Figurile 3.31- 3.36. sunt prezentate secvențe din Lecția Smart, unde elevii din 

clasa a V-a în cadrul experimentului pedagogic, interpretează la pianul virtual, online, notele 

muzicale așezate pe portativ. De asemenea, elevii au interpretat vocal melodii cu suport karaoke. 

Domeniul Interpretarea vocală/corală și instrumentală a 

muzicii 
 

Repertoriul muzical pentru interpretare 
 

 Competențe specifice  

 
• Participarea afectivă în actul muzical de interpretare, receptare şi  

promovare a valorilor muzicale naţionale şi universale;  

• Demonstrarea abilităţilor  muzicale şi integrarea în activităţi cultural-

artistice şcolare  şi extraşcolare.  

 
 

Strategii TIC utilizate în cadrul domeniului: 
• CD, 

• Youtube, 

• x.minus, 

• karaoke, 

• virtualpiano 
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Ca şi sarcină opțională, elevii au completat portativul gol cu note muzicale, la măsura potrivită, 

astfel, încât să obțină un sfârșit de melodie. De asemenea, doritorii au avut posibilitatea să-și 

înregistreze evoluările cu ajutorul aplicației record al pianului virtual și în cazul când apăreau 

greșeli, puteau să încerce de mai multe ori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.31. Interpretare instrumentală la VirtualPiano 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.32. Interpretare vocal-instrumentală la VirtualPiano 
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Fig. 3.33. Interpretare vocală și vocal-corală cu Karaoke 

 

 

Fig. 3.34. Interpretare vocală și vocal-corală a Baladei Miorița cu suport instrumental 

(negativul piesei) 
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Fig. 3.35 Interpretrea vocală/corală, cu suport instrumental- Paparuda 

 

 

Fig. 3.36. Interpretarea vocală/instrumentală a exercițiului muzical. 
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 Deosebit de semnificativ în formarea competenţelor muzicale ale elevilor este domeniul 

Analiza – caracterizare a muzicii, Figura 3.37. care oferă elevilor posibilitatea de a verifica 

cunoştinţele dobândite pe parcursul lecţiilor, prin diverse jocuri, victorine şi concursuri 

distractive și interactive. În  Figurile 3.38-3.43.  sunt prezentate câteva dintre acestea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.37.Domeniul analiză-caracterizarea muzicii în Lecția Smart EM 

 

Fig. 3.38.  Misiune muzicală: Găseşte perechea 

Domeniul Analiza – caracterizare a muzicii 
 

Sarcini de lucru 
 

 Competențe specifice  
 Cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii fenomenului muzical–artistic din 

perspectiva semnificaţiilor emoţionale, estetice, sociale şi spirituale; 

 Identificarea mijloacelor de expresivitate muzicală în corespundere cu rolul 

fiecăruia în redarea imaginii artistice şi a mesajului ideatic al lucrării. 
 

Strategii TIC utilizate în cadrul domeniului: 
• CD, 

• Youtube, 

• x.minus, 

• karaoke, 

• VirtualPiano 
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Fig. 3.39. Misiune muzicală: completrea cadranelor cu cuvântul potrivit 

 

    

Fig. 3.40. Misiune muzicală: Crearea melodiei 
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Fig. 3.41. Misiune muzicală: corespondenţă 

 

 

Fig. 3.41. Misiune muzicală: Clustering 
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Fig. 3.42. Exerciții muzicale distractive 

 

 

Fig. 3.43. Sarcini distractive 
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 Evaluarea prin valorificarea TIC în cadrul Lecţiilor Smart EM contribuie la eficientizarea 

procesului de evaluare la educația muzicală, eliminând subiectivitatea umană, elevul fiind 

protejat de capriciile profesorului. Una dintre oportunităţile Lecţiei Smart este realizarea 

autoevaluării de însăşi elevi, starea de stres şi emotivitate fiind reduse. De asemenea, există 

posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, de a integra 

toţi elevii, testele de evaluare fiind realizate pe diverse nivele de dificultate. 

 Astfel, în Figura 3.44. sunt prezentate tipurile de teste de auto evaluare în Lecția Smart 

EM. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.44. Evaluare Lecția Smart EM 

 

Prin urmare, testele sunt rezolvate interactiv și distractiv de către elevi și rezultatele testării 

se obţin foarte rapid, obiectivitatea fiind ridicată, prin înlăturarea contactului direct cu 

evaluatorul, stimularea abilitatăţii de lucru individual şi autoevaluare, spiritul competiţional cu 

sine însuşi. Câteva dintre tipurile de teste de evaluare în Lecția Smart sunt reflectate în Figurile 

3.45- 3.48. 

 

Fig. 3.45. Test de evaluare cu obțiunea : Adevărat sau Fals 

Evaluare Lecția Smart 

EM 

Întrebări cu algere multiplă Obțiunea: Adevărat 

sau Fals 
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Fig. 3. 46. Test de evaluare: Adevărat sau Fals 

 

 

Fig. 3.47. Test de evaluare cu alegere multiplă 
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Fig. 3.48. Test de evaluare cu alegere multiplă 

În figura 3.49 conform răspunsurilor corecte oferite de elevi, programul Smart Notebook 

evaluează sonor fiecare elev. 

 

Fig. 3.49. Aprecierea sonoră a elevilor  

 

 În contextul evaluării din perspectiva Lecţiei Smart EM|, ca bază ne-a servit Referenţialul 

de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor [36], Tabelele 3.11-3.14. 
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Tabelul 3.11  Măsurarea rezultatelor obţinute prin raportarea la indicatorii de competenţă din Standardele de eficienţă a învăţării la 

Domeniul Interpretare [36, p. 486- 491] 

DOMENIUL: INTERPRETARE 

STANDARDUL DE EFICIENŢĂ:  Interpretarea expresivă a repertoriului de cântece ca modalitate de exprimare artistică 

Competenţa 

specifică 

Indicatorii 

de 

competen-

ţă 

Produse 

pentru 

măsura-

rea 

competen

ţei 

Descriptori/Note 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Cunoaşterea 

şi înţelegerea 

diversităţii 

fenomenului 

muzical-

artistic din 

perspective 

semnificaţii-

lor 

emoţionale şi 

estetice. 

Respectă 

regulile de 

cânt vocal-

coral 

(poziţia la 

cânt, 

concentrare

a atenţiei). 

Demon-

strează 

cunoaşterea 

elementelor 

de cultură 

vocal-

corală 

(respiraţie, 

emisie 

sonoră, 

articulaţie, 

Cultura 

de 

interpre-

tare 

vocală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demon-

strează/ 

execută 

corect 

regulile 

vocale. 

 

Respectă 

integral 

elemente

le de 

cultură 

vocală. 

Aplică 

deprin-

deri de 

interpre-

tare 

vocala 

Demon-

strează/e

xecută 

corect 

regulile 

vocale. 

 

Respectă 

integral 

elemente

le de 

cultură 

vocală. 

Aplică 

deprin-

deri de 

interpre-

tare 

vocala cu 

Demon

strează/

execută 

corect 

regulile 

vocale. 

 

Respec-

tă 

parţial 

elemen-

tele de 

cultură 

vocală. 

Aplică 

deprin-

deri de 

interpre

tare 

Demon

strează/

execută 

parţial 

corect 

regulile 

vocale. 

 

Respec-

tă unele 

elemen-

te de 

cultură 

vocală. 

Aplică 

deprin-

deri de 

interpre

tare 

Demonstr-

ează/execu

tă parţial 

corect 

regulile 

vocale  

 

Încearcă 

să respecte 

unele 

elementele 

de cultură 

vocală. 

  

Încearcă 

să aplice 

uneori 

deprinderi 

de 

Demon

strează 

regulile 

vocale  

 

Încear-

că să 

respect

e unele 

elemen-

te de 

cultură 

vocală. 

  

Încear-

că să 

aplice 

uneori 

deprin-

Nu 

demon-

strează 

correct 

regulile 

vocale 

 

Nu 

aplică 

deprin-

deri de 

interpre-

tare 

vocală cu 

acomp-

niament/

karaoke. 

Nu 

aplică 

deprin-

deri de 

interpe-

tare 

vocală 

de nici-

un fel. 

Nu 

doreşte 

să se 

implice 

în 

activită

ţi 

Lipsă 

totală 

de 

interes. 
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dicţie).  cu/sau 

fără 

acompa-

niament 

(negativ, 

karaoke). 

Aplică 

deprin-

derile de 

interpre-

tare 

vocală, 

în cadrul 

manifes-

tărilor 

cultural-

artistice 

la nivel 

de 

clasă/in-

stituţie 

cu 

acompa-

niament 

/karaoke. 

acompa-

niament 

(negativ, 

karaoke). 

Aplică 

deprin-

derile de 

interpre-

tare 

vocală, 

în cadrul 

manifes-

tărilor 

cultural-

artistice 

la nivel 

de 

clasă/ins-

tituţie cu 

acompa-

niament 

/karaoke 

vocala 

cu 

acompa

niament 

(nega-

tiv, 

karao-

ke). 

Aplică 

deprin-

derile 

de 

interpre

tare 

vocală, 

în 

cadrul 

manifes

tărilor 

cultural

-

artistice 

la nivel 

de clasă 

cu 

acompa

niament 

/karao 

ke 

vocala 

cu 

acompa

niament 

(nega-

tiv, 

karao-

ke). 

interpreta-

re vocala 

cu 

acompania

ment 

karaoke. 

Încearcă 

să aplice 

deprinderi

-le de 

interpreta-

re vocală, 

în cadrul 

manifestă-

rilor 

cultural-

artistice la 

nivel de 

clasă cu 

karaoke. 

deri de 

interpre

tare 

vocala 

cu 

acompa

niament 

karaoke 

 

Încear-

că să 

aplice 

deprin-

derile 

de 

interpre

tare 

vocală, 

în 

cadrul 

manifes

tărilor 

cultural

-

artistice 

la nivel 

de clasă 

cu 

karaoke 
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Tabelul  3.12. Măsurarea rezultatelor obţinute prin raportarea la indicatorii de competenţă din Standarde de eficienţă a învăţării la 

Domeniul Audiţie [36, p. 478-485] 

DOMENIUL: AUDIŢIE 

STANDARDUL DE EFICIENŢĂ:  Înţelegerea/perceperea posibilităţilor expresive şi descriptive ale muzicii în redarea conţinutului ei 

integral 

Competenţa 

specifică 

Indicato-

rii de 

competen

ţă 

Produse 

pentru 

măsura-

rea 

compe-

tenţei 

Descriptori/Note 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Cunoaşterea 

şi înţelegerea 

diversităţii 

fenomenului 

muzical-

artistic din 

perspective 

semnificaţii-

lor 

emoţionale şi 

estetice. 

Creează 

reprezen-

tări 

muzicale 

asociative 

în raport 

cu 

mesajul 

creaţilor 

muzicale 

studiate 

(piese, 

fragmente 

din creaţii 

de 

proporţii). 

Partitu-

ra 

ascultă-

torului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creează 

reprezentări 

grafice 

orginale cu 

ajutorul 

computer-

ului. 

Analizează 

cu claritate 

creaţiile 

audiate/vi-

zualizate la 

ecran. 

Argumen-

tează 

original 

ideile 

muzicale  

Creează 

reprezen-

tări 

grafice 

orginale 

cu 

ajutorul 

compute-

rului. 

Analizea

ză cu 

claritate 

creaţiile 

audiate/ 

vizualiza

te la 

ecran. 

Creează 

repre-

zentări 

grafice, 

uneori  

cu 

ajutorul 

compu-

terului. 

Anali-

zează 

creaţiile 

audiate/

vizuali-

zate la 

ecran. 

Creează 

uneori 

repre-

zentări 

grafice 

rar cu 

ajutorul 

compu-

terului. 

Anali-

zează 

creaţiile 

audiate/

vizuali-

zate la 

ecran. 

Încearcă 

să 

creeaze 

reprezen-

tări 

grafice 

cu 

ajutorul 

compute-

rului. 

Rar 

analizea-

ză 

creaţiile 

audiate/ 

vizualiza

te la 

ecran. 

Încearcă 

să 

creeaze 

rar 

reprezen-

tări 

grafice 

cu 

ajutorul 

compute-

rului.  

 Încearcă 

să 

analizeze 

creaţiile 

audiate/ 

vizualiza

te la 

ecran. 

Nu poate 

să creeze 

reprezen-

tări 

grafice 

cu 

ajutorul 

compute-

rului  

Încearcă 

să 

analizeze 

creaţiile 

audiate/ 

vizualiza

te la 

ecran. 

Nu 

poate să 

creeze 

repre-

zentări 

grafice 

cu 

ajutorul 

compu-

terului 

Nu 

doreşte 

să se 

implice 

în 

activită

ţi 

Lipsă 

totală 

de 

interes. 
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Tabelul 3.13 Măsurarea rezultatelor obţinute prin raportarea la indicatorii de competenţă din Standarde de eficienţă a învăţării la 

Domeniul Analiză-caracterizare [36,  p. 468-477] 

DOMENIUL: REFLECŢIE 

STANDARDUL DE EFICIENŢĂ: Receptarea unei varietăţi de creaţii muzicale, naţionale şi universale 

Competen-

ţa specifică 

Indicatorii de 

competenţă 

Produse 

pentru 

măsura-

rea 

compe-

tenţei 

Descriptori/Note 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Cunoaşte-

rea şi 

înţelegerea 

diversităţii 

fenomenul

ui muzical-

artistic din 

perspec-

tiva 

semnifica-

ţiilor 

emoţionale 

şi estetice. 

Percepe 

auditiv/vizual, 

emotiv şi 

integral sferele 

imagistice a 

creaţiilor 

muzicale (de 

diferite genuri 

şi forme, 

generate de 

simbioza 

muzicii cu 

literatura , 

teatrul 

coregrafia, arta 

plastică, 

precum şi 

creaţii 

inspirate din 

natură,istorie).  

Experi-

enţă 

auditivă 

elementa

ră (în 

percepe-

rea 

imaginii 

muzica-

le). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

implică 

maximal, 

foarte 

concen-

trat, 

manifes-

tând 

foarte 

multă 

voinţă şi 

interes 

pentru 

creaţiile 

prezenta-

te la 

proiector 

Se 

implică 

maximal, 

foarte 

concen-

trat, 

manifes-

tând 

multă 

voinţă şi 

interes 

pentru 

creaţiile 

prezenta-

te la 

proiector 

Se 

implică 

cu 

atenţie, 

manifes

tând 

multă 

voinţă 

şi 

interes 

pentru 

creaţiile 

prezen-

tate la 

proiect

or. 

Se 

implică 

cu 

atenţie, 

manifes

tând 

uneori 

voinţă 

şi 

interes 

pentru 

creaţiile 

prezen-

tate la 

proiec-

tor. 

Se 

implică 

uneori, 

manifes-

tând  rar 

interes 

pentru  

creaţiile 

prezenta-

te la 

proiector 

Încearcă 

să se 

implice 

manifes-

tând 

sporadic 

interes 

pentru 

creaţiile 

prezenta-

te la 

proiector 

Încearcă 

foarte rar 

să se 

implice, 

foarte rar 

manifes-

tând 

interes 

pentru 

muzica 

vizualiza

tă. 

Nu se 

implică 

în 

activită-

ţile 

iniţiate 

de 

profesor 

Nu 

doreşte 

să se 

implice 

în 

activită

ţile 

iniţiale 

Lipsă 

totală 

de 

interes, 

negli-

jează 

activită

ţile. 
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Tabelul  3.14. Măsurarea rezultatelor obţinute prin raportarea la indicatorii de competenţă din Standarde de eficienţă a învăţării la 

Domeniul Creaţie [36, p. 492-495] 

DOMENIUL: CREAŢIE 

STANDARDUL DE EFICIENŢĂ: Folosirea instrumentelor muzicale pentru copii ca modalitate de exprimare artistică 

Competen-

ţa specifică 

Indicatorii 

de 

competenţă 

Produse 

pentru 

măsu-

rarea 

compet. 

Descriptori/Note 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Cunoaşte-

rea şi 

înţelegerea 

diversităţii 

fenomenul

ui muzical-

artistic din 

perspecti-

va 

semnifica-

ţiilor 

emoţionale 

şi estetice. 

Improvizează 

melodii 

simple, 

ritmuri la 

instrumente 

muzicale. 

Aplică 

cunoştinţe de 

notaţie 

muzicală în 

descifrarea şi 

interpretarea 

instrumentală 

a mesajelor 

ritmice, 

scrise la 

măsurile de 2 

şi 3 timpi în 

tonalitatea 

Do major. 

 

 

Lucră-

ri de 

labora-

tor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compară 

timbrul 

instrum. 

muzicale. 

Solfegiază 

teme muz. 

simple. 

Citeşte 

duratele 

de note în 

structuri 

ritmice. 

Improviz. 

melod. 

simple cu 

ajutorul 

pianului 

virtual. 

Elabor. 

acomp. 

p-u creaţii. 

Compară 

timbrul 

instrumen-

telor 

muzicale. 

Solfegiază 

teme 

muzicale 

simple. 

Citeşte 

duratele de 

note în 

structuri 

ritmice. 

Improvi-

zează 

melodii 

simple cu 

ajutorul 

pianului 

virtual.  

Compa-

ră 

timbrul 

instru-

mente-

lor 

muzica-

le. 

Solfegi

ază 

teme 

muzica-

le 

simple. 

Citeşte 

duratele 

de note 

în 

struc-

turi 

ritmice. 

Încearcă 

să 

compare 

timbrul 

instrum. 

muzicale 

Încearcă 

să 

solfegie-

ze teme 

muzicale 

simple. 

Citeşte 

duratele 

de note 

în unele 

structuri 

ritmice 

simple. 

 

Încear-

că să 

compa-

re 

timbrul 

instru-

mente-

lor 

muzica-

le 

 

 

Cunoaş

-te 

locul 

notelor 

muzica-

le pe 

porta-

tiv. 

Încearcă 

rar să 

compare 

timbrul 

instrume

ntelor 

muzicale 

 

Cunoaşte 

locul la 

unele  

note 

muzicale 

pe 

portativ 

Nu 

manifes-

tă interes 

pentru 

activită-

ţile 

muzica-

le. 

 

Nu 

cunoaşte 

locul 

notelor 

muzicale  

pe 

portativ. 

Manifes-

tările 

compor-

tamenta-

le sunt 

eronate. 

Nu 

doreşte 

să se 

implice 

în 

activită-

ţile 

muzicale

. 

Lip-

să 

tota

-lă 

de 

in-

te-

res. 
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Tema pentru acasă, prezentată în Figura 3.50. oferă posibilitatea eleviilor să 

audieze/vizioneze creaţiile recomandate de către profesor, să interpreteze vocal şi instrumental, 

să analizeze şi să compare opere muzicale, aplicând diverse instrumente TIC.  

 

 

Fig. 3.50. Tema pentru acasă în Lecția Smart EM 

  

 În acord cu cele menționate, constatăm că setul de Lecţii Smart EM sunt mai atractive, 

oferind elevilor posibilitatea să descopere exact ce nivel de pregătire muzicală au şi să îşi 

recunoască limitele şi posibilităţile. Realizarea Lecţiilor Smart permite o înţelegere mai bună a 

materiei de către elevi într-un timp mai scurt, contribuind la dezvoltarea conştiinţei de sine şi 

dorinţa de a reuşi. 

 În acest sens, Lecţiile Smart EM, pe lângă designul atractiv, facilitează o mai bună 

coerenţă în prezentare, precum şi contactul permanent al elevului cu aspectul vizual-auditiv al 

învăţării muzicii. În cazul în care există conexiunea la Internet în sala de clasă, pot fi inserate 

diverse materiale create anterior de profesor sau împreună cu elevii asigurând o învăţare cu 

plăcere (Anexa, 4), (Anexa 5), (Anexa 6), (Anexa 7).  
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În cadrul etapei de organizare a experimentului pedagogic ne-am axat şi pe implicarea 

cadrelor didactice în activitatea de formare continuă, privind valorificarea TIC în educația 

muzicală şi prezentarea unor lecţii model, în cadrul cărora au fost valorificate TIC cu implicarea 

echipamentului necesar (computer, Internet, proiector, TI). 

Astfel, o Lecţie Smart EM a fost prezentată pentru 21 de profesori de educație muzicală 

din Republica Moldova, în cadrul cursurilor de formare continuă la IŞE. La final de ore, 

profesorii au completat un chestionar ce includea 3 întrebări (Anexa 3). 

 Răspunsurile profesorilor la întrebări, le-am prezentat prin Tehnica SWOT, în Tabelul 3.15 

Tabelul 3.15. Răspunsurile profesorilor de educaţie muzicală prin Tehnica SWOT 

OPORTUNITĂŢI 

 Creşte nivelul calităţii în educaţie 

 Interes sporit pentru disciplină 

 Instruire rapidă  

 Parteneriate elev-profesor, elev-elev şi 

professor-elev eficient realizate; 

 Integrarea tuturor elevilor în procesul de 

predare-învăţare-evaluare interactivă 

 Dezvoltă creativitatea artistică 

 Curiozitate sporită 

  Dezvoltă inteligenţele multiple 

 Deprinderi în utilizarea TIC 

 Dezvoltă gustul estetic 

 Cunoaşterea de sine 

 Dezvoltă motivaţia pentru învăţare. 

 

PUNCTE FORTE 

 Tehnologii moderne de predare-învăţare-

evaluare interactive 

 Autoinstruire 

 Evaluare obiectivă 

  Autoevaluare 

 Jocuri didactice musicale interactive 

 Vizionarea concertelor, spectacolelor, 

filmelor muzicale online 

 Interpretarea vocală cu karaoke şi cea 

instrumentală virtual online 

 Emoţii pozitive, învăţare prin acţiune şi 

joc 

 Lecţii interesante şi atractive pentru elevi 

 Învăţare prin cooperare 

 Lipsa stresului; 

 Confortul psihologic al elevilor. 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa cadrelor didactice  formate la EM; 

  Lipsa conectării la Internet în multe şcoli; 

 Lipsa mijloacelor moderne TIC în 

majoritatea şcolilor din Republica Moldova; 

 Nivelul scăzut al competenţelor digitale ale 

cadrului didactic. 

AMENINŢĂRI 

 Interes scăzut faţă de manualul actual de 

EM; 

 Probleme de conectare ce apar în cadrul 

utilizării TIC. 
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În vederea unei orientări eficiente în specificul valorificării Lecţiei Smart EM, a fost 

elaborat pentru cadrele didactice Cadrul metodologic al valorificării TIC la educația muzicală, 

prezentat în Tabelul 3.16. 

Tabelul 3.16. Cadrul metodologic al valorificării TIC la EM 

Domeniul muzical Competenţa specifică Strategii TIC 

Creaţia elementară 

muzicală în sinteză cu 

alte arte 

- - Cunoaşterea şi înţelegerea 

diversităţii fenomenului 

muzical–artistic din perspectiva 

semnificaţiilor emoţionale, 

estetice, sociale şi spirituale 

Bibliotecile virtuale, dicţionar 

muzical online, prezentări 

electronice, cărţi interactive etc. 

Audiţia / receptarea 

muzicii 

- - Identificarea mijloacelor de 

expresivitate muzicală în 

corespundere cu rolul fiecăruia 

în redarea imaginii artistice şi a 

mesajului ideatic al lucrării.  

- - Utilizarea terminologiei 

muzicale specifice pentru 

caracterizarea şi aprecierea 

muzicii. 

Platforme online, aplicaţii web 2.0, 

elemente multimedia, CD 

audio/video, secvenţe din 

spectacole, concerte, festivaluri etc. 

Interpretarea vocală / 

corală / instrumentală 

a muzicii 

- Participarea afectivă în actul 

muzical de interpretare, 

receptare şi  promovare a 

valorilor muzicale naţionale şi 

universale. 

- Demonstrarea abilităţilor  

muzicale şi integrarea în 

activităţi cultural-artistice 

şcolare  şi extraşcolare. 

Karaoke/ suport instrumental, 

instrumente muzicale virtuale, 

jocuri muzicale online, elemente 

multimedia, imprimarea exerciţiilor 

muzicale şi a melodiilor create de 

elevi. 

Analiza – 

caracterizare a 

muzicii 

- Cunoaşterea şi înţelegerea 

diversităţii fenomenului 

muzical–artistic din perspectiva 

semnificaţiilor emoţionale, 

estetice, sociale şi spirituale. 

Autoevaluarea cunoştinţelor cu 

ajutorul programei Smart notebook 

11. 
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- Identificarea mijloacelor de 

expresivitate muzicală în 

corespundere cu rolul fiecăruia 

în redarea imaginii artistice şi a 

mesajului ideatic al lucrării. 

 

Într-un sens asemăător, de rând cu acest cadru metodologic al valorificării TIC la educația 

muzicală, a fost structurat un model de gestionare a timpului alocat domeniilor muzicale prin 

valorificarea TIC,  ţinând cont de părerile şi preferinţele elevilor, Tabelul 3.17. 

Tabelul 3.17.Ttimpul alocat fiecărui domeniu principal muzical realizat în cadrul 

lecţiilor de educaţie muzicală 

Lecţia de educaţie muzicală/ 

tradiţională 

Timp/ 

minute 

Lecţia Smart de educaţie 

muzicală 

Timp/ 

minute 

Creaţia elementară muzicală în 

sinteză cu alte arte 

20 Creaţia elementară muzicală în 

sinteză cu alte arte 

7 

Audiţia / receptarea muzicii 5 Audiţia / receptarea muzicii 15 

Interpretarea vocală / corală / 

instrumentală a muzicii 
3 Interpretarea vocală / corală / 

instrumentală a muzicii 
18 

Analiza – caracterizare a muzicii. 17 Analiza – caracterizare a muzicii. 5 

 

Generalizând, putem constata că atât profesorii de educația muzicală cât şi elevii au 

demonstrat un interes deosebit pentru valorificarea TIC în educația muzicală. În acest context, 

cadrele didactice conştientizează din ce în ce mai mult rolul TIC şi explorează posibilităţile acestora 

în dorinţa de a le descoperi potenţialul. Răspunsurile oferite conturează o imagine clară a modului 

în care profesorii privesc realitatea disciplinei Educația muzicală în corelare cu tehnologiile 

moderne TIC .  

 

3. 3. Validarea rezultatelor experimentului pedagogic 

Constatările preliminare privind eficienţa Modelului pedagogic de valorificare a TIC în 

formarea competențelor muzicale la elevii preadolescenţi au fost confirmate prin experimentul 

de control. Acesta s-a desfăşurat cu aceiaşi subiecţi: elevii din clasa a V- a, implicând acelaşi 

instrument ca şi în experimentul de constatare- Chestionarul, cu unele modificări în formulările 

întrebărilor (Anexa 2). 

Conform datelor obţinute la experimentul de control, observăm o creştere semnificativă la 

grupul experimental în raport cu grupul de control, privind domeniile educațiile muzicale 
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preferate de către elevi. Analiza comparativă a rezultatelor între grupul experimental şi grupul de 

control este prezentată în Tabelul 3.18. 

Tabelul 3.18. Analiza comparativă a rezultatelor grupului experimental şi grupului 

de control 

 

Din răspunsurile obţinute, observăm că la criteriul Motivaţie/Necesitate, elevii preferă 

domeniul I - Audiţia / receptarea muzicii (grupul experimental - 93,2% şi grupul de control - 

68,5%), dar grupul experimental atestă cu 24,7% mai mult decât grupul de control, şi pentru 

domeniul III- Creaţia elementară muzicală în sinteză cu alte arte avem: grupul experimental - 

86,4% şi grupul de control - 37,3%, adică grupul experimental preferă cu 49,1% mai mult decât 

grupul de control. Grafic, rezultatele privind întrebarea Domeniile muzicale preferate sunt 

prezentate în Figura 3.51. 

 

 

Fig. 3.51.  Datele comparative privind Criteriul Motivaţie/Necesitate, întrebarea 1 
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86,40%

68,50%
70,40%

0%

37,30%

gr. experimental

gr. control

Criteriul Domeniile EM (preferate) Răspun-

sul % 

gr.exper

imental 

Nr. 

elevi 

Răsp

n-sul 

% 

gr.co

ntrol 

Nr. 

elevi 

 

Motivaţie/ 

Necesitate 

Domeniul 1.Audiţia / receptarea 

muzicii 
93,2 55 68,5 37 

Domeniul 2. Interpretarea vocală / 

corală / instrumentală a muzicii 
84,7 50 70,4 38 

Domeniul 3. Creaţia elementară 

muzicală în sinteză cu alte arte 
76,3 45 0 0 

Domeniul 4. Analiza – caracterizare 

a muzicii 
86,4 51 37,3   20 
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Rezultatele la întrebarea Preferinţele personale referitoare la activităţile realizabile în 

cadrul lecţiei de educație muzicală sunt prezentate în Tabelul 3.19 

 

Tabelul 3.19 Preferinţele personale referitoare la activităţile realizabile 

 în cadrul lecţiei de EM 

 

Criteriul  

Rezultatul % 

gr.experimental 

(chestionarea 

iniţială) 

Rezultatul % 

gr.experimental 

(chestionarea 

finală) 

Rezultatul % 

gr.control 

(chestionarea 

iniţială) 

Rezultatul % 

gr.control 

(chestionarea 

finală) 
 

Activităţi 

Prefer 

nr. elevi 

% Prefer 

nr. 

elevi 

% Prefer 

nr. 

elevi 

% Prefer 

nr. 

elevi 

% 

Cântul 

vocal(negative, 

karaoke) 

38 64,4 52 88,1 26 48,1 42 77,7 

Cântul 

instrumental 

(instrumente 

muzicale virtuale) 

38 65,5 57 96,6 30 55,6 44 81,4 

Audiţia/vizionarea 

muzicală 

41 70,7 55 93,2 36 66,7 46 85,1 

Realizarea unor 

creaţii muzicale 

cu ajutorul 

computerului 

46 83,9 56 94,9 42 79,2 40 74,0 

Învăţarea 

elementelor de 

teorie a muzicii 

(exerciţii) 

3 34,2 46 77,9 6 11,1 11 20,3 

Realizarea unor 

proiecte muzicale 

22 37,3 52 88,1 23 42,6 14 25,9 

Jocuri muzicale 

online 

- 28,4 58 98,3 - - 42 77,7 

Conform rezultatelor din Tabelul 4.19, la întrebarea 2 Activităţi -preferinţele personale 

referitoare la activităţile realizabile în cadrul lecţiei de educaţie muzicală, Criteriul activităţi,  

la opţiunile Învăţarea elementelor de teorie a muzicii observăm că rezulatele de la grupul 

experimental finale sunt - 77,9%, iar la grupul experimental iniţiale- 34,2 %. La opţiunea Jocuri 

muzicale online, rezultatele grupului experimental finale sunt de 98,3%, comparativ cu 28,4% la 

grupul experimental iniţiale. De asemenea, observăm diferenţe de rezultate la majoritatea 

opţiunilor: la grupurile de control chestionarea  iniţială şi finală, în special la opţiunea Cântul 

vocal (negative, karaoke) grupul de control la finală a acumulat 77,7%, iar  rezultatele grupului 

de control la iniţiale fiind - 64,4%. Rezultatele grafice sunt prezentate în Figura 3.52. 
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Fig. 3.52. Datele comparative la Criteriul Activităţi, întrebarea 2  

 

Rezultatele  de la întrebarea „Bifează capacităţile de care dispui” sunt prezentate în Tabelul 

3.20. 

Tabelul 3.20. Bifează capacităţile de care dispui 

Criteriul  Rezultatul % 

gr.experimental 

(chestionarea 

iniţială) 

Rezultatul % 

gr.experimental 

(chestionarea 

finală) 

Rezultatul % 

gr.control 

(chestionarea 

iniţială) 

Rezultatul % 

gr.control 

(chestionarea 

finală) 
 

Activităţi 

nr. elevi % nr. 

elevi 

% nr. 

elevi 

% nr. 

elevi 

% 

Interpretez vocal 

muzică clasică 

13 22 40 67,8 17 31,5 11 20,4 

Interpretez vocal 

muzică modernă 

9 45,6 48 81,4 8 14,8 25 46,3 

Cunosc locul 

notelor pe 

claviatura 

pianului 

40 67,8 58 98,3 28 51,9 20 37 

Deosebesc la auz 

tipurile de muzică 

13 54,8 57 96,6 8 14,8 31 57,4 

Nu pot cânta 14 23,7 6 10,2 21 38,9 21 38,9 

Interpretez vocal 27 45,8 38 64,4 19 35,2 10 18,5 

64,40% 65,50%

70,70%

83,90%

34,2%

37,30%

48,10%

55,60%

66,70%

79,20%

11,10%

42,60%

88,10%

96,60%
93,20%

94,90%

77,90%

88,10%

98,30%

77,70%

81,40% 85,10%
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muzică populară 

Interpretez la 

pian exerciţii 

muzicale 

30 50,8 54 91,5 14 25,9 1 1,9 

Nu pot cânta la 

pian 

24 18,2 3 5,1 20 37 43 79,6 

Nu deosebesc 

tipurile de muzică 

49 42,5 1 1,7 36 66,7 3 5,6 

Analizez creaţiile 

muzicale audiate 

conform 

criteriilor(emoţie, 

mesaj,comparaţia 

câtorva creaţii 

muzicale) 

6 37,8 53 89,8 5 9,3 17 31,5 

 

La întrebarea 3 - Bifează capacităţile de care dispui al Criteriului Activităţi, la opţiunea 

Interpretez vocal muzică modernă, elevii din grupul experimental la chestionarea finală au 

răspuns cu 35,8% mai mult decât grupul experimental la chestionarea iniţială. La opţiunea 

Deosebesc la auz tipurile de muzică, grupul experimental la chestionarea finală au răspunsuri cu 

41,8% mai mult decât grupul experimental la chestionarea iniţială, iar la opţiunea Analizez 

creaţiile muzicale audiate conform criteriilor (emoţie, mesaj, comparaţia câtorva creaţii 

muzicale), diferenţa este de 52%. Totodată,  mai observăm că la opţiunea Nu pot cânta la pian- 

elevii din grupul experimental la chestionarea finală au dat răspunsuri cu 13,1% mai puţin decât 

grupul experimental la chestionarea iniţială, iar la opţiunea Nu deosebesc tipurile de muzică, 

respectiv  cu 40,8% mai mult.  

Comparând rezultatele, observăm diferenţă la opţiunea Interpretez vocal muzică modernă, 

unde grupul de control la chestionarea finală are cu 31,5% mai mult decât grupul de control la 

chestionarea iniţială şi la opţiunile Deosebesc la auz tipurile de muzică şi Nu pot cânta la pian, 

ambele grupuri atestând aceleaşi rezultate- cu 42,6% mai mult la chestionarea finală. Se remarcă  

schimbări la opţiunea Interpretez vocal muzică clasică, unde grupul de control la chestionarea 

finală atestă o scădere de 11,1% faţă de grupul de control la chestionarea iniţială, la fel şi la 

opţiunea Cunosc locul notelor pe claviatura pianului, la chestionarea finală mai puţin cu 14,9%. 

La opţiunea Interpretez vocal muzică populară, grupul de control la chestionarea iniţială atestă 

35,2%, iar la chestionarea finală - 18, 5%, iar la opţiunea Interpretez la pian exerciţii muzicale, 

grupul de control la chestionarea iniţială atestă cu 24% mai mult decât la chestionarea finală. 

Rezultatele grafice sunt prezentate în Figura 3.53. 
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Fig. 3.53. Datele comparative privind întrebarea 3, Criteriul Activităţi  

 

Rezultatele la întrebarea 4 Bifează modul de realizare a evaluării de către profesor în 

cadrul lecţiilor de educaţie muzicală, sunt prezentate în Tabelul 3.21.  

 

Tabelul 3.21. Bifează modul de realizare a evaluării de către profesor în cadrul lecţiilor de 

educaţie muzicală (chestionarea la etapa de control) 

Criteriul  Modul de 

evaluare 

Răspuns % 

gr. 

experimental 

Nr.elevi 

gr.experimental  

 

Răspuns % 

gr. control 

Nr.elevi  

gr.control 

 

 

 

 

Condiţii 

Stresant 1,7 1 53,7 29 

Calm 100 59 46,3 25 

Cu note 38 0 100 54 

Prin 

descriptori 

100 59 42 0 

Distractiv 100 59 0 0 

Interesant 100 59 0 0 

Obiectiv 98,3 58 51,9 28 

Neobiectiv 5,1 3 48,1 26 

Rezultatele elevilor din grupul experimental şi grupul de control sunt foarte diferite. La 

întrebarea 4 a criteriului Condiţii, evaluarea pentru  grupul de control este cu 52% mai stresantă 
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decât la grupul experimental. La opţiunea evaluare cu note, elevii din grupul experimental au 

38% în raport cu 100% la grupul de control. La opţiunile evaluare prin descriptori, distractivă şi 

interesantă  elevii din grupul experimental au 100%, comparativ - 42% a elevilor din grupul de 

control. La opţiunea evaluare obiectivă grupul experimental indică 98,3% în raport cu 51,9% 

indicat de grupul de control, adică cu 46,4% mai mult. La opţiunea evaluare neobiectivă grupul 

experimental indică cu 43% mai puţin decât grupul de control. Astfel, elevii din grupul 

experimental susţin că evaluarea din cadrul Lecţiilor Smart este interesantă, obiectivă şi 

distractivă. Rezultatele grafice sunt prezentate în Figura 3.54. 

 

 

Fig. 3.54. Datele comparative ale întrebării 4, Criteriul Condiţii (chestionarea la etapa de 

control) 

Rezultatele la întrebarea generală 5 Bifează răspunsul în dreptul fiecărei întrebări, 

Criteriul Motivaţie/Necesitate sunt prezentate în Tabelul 3.22. 

 

Tabelul 3.22. Bifează răspunsul în dreptul fiecărei întrebări 

Criteriul  Întrebări Rezultatul % 

gr.experimental 

(chest.iniţială) 

Rezultatul % 

gr.experimental 

(chest. finală) 

Rezultatul 

% 

gr.control 

(chest. 

iniţială) 

Rezultatul 

% 

gr.control 

(chest. 

finală) 
nr. 

elevi 

% nr. 

elevi 

% nr. 

elevi 

% nr. 

elevi 

% 
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(Răs

puns

ul 

DA) 

(Răsp

unsul 

DA) 

(Răs

puns

ul 

DA) 

(Răs

puns

ul 

DA) 

 

 

Motivaţie/

Necesitate 

1.Îţi place 

disciplina 

educaţie 

muzicală? 

45 73,3 58 98,3 46 85,1 51 94,4 

 

2.Ai dori 

ca 

educaţia 

muzicală 

să fie 

disciplină 

obligatori

e? 

29 49,2 54 91,5 19 35,1 34 

 

65,4 

 3.Ţi-ai 

dori un 

curs 

opţional la 

educaţia 

muzicală? 

45 77,6 58 98,3 43 

 

79,6 

 

39 75 

4.Ai 

prefera 

desfăşurar

ea orelor 

de muzică 

într-un 

cabinet 

special 

amenajat 

(laborator 

muzical, 

clasă cu 

calculatoa

re, studiou  

muzical)? 

59 100 58 98,3 54 100 54 100 

5.Ai 

nevoie de 

cunoştinţe 

muzicale 

pentru 

viaţă? 

45 76,3 58 98,3 27 

 

50 

 

43 79,6 

 

O schimbare favorabilă s-a produs şi la întrebarea generală „Bifează răspunsul în dreptul 

fiecărei întrebări”, criteriul Motivaţie/Necesitate care conţine 5 întrebări particulare. Grupul 

experimental la chestionarea finală a obţinut rezultate mai mari decât grupul experimental la 

chestionarea iniţială la toate întrebările particulare. Însă schimbări mai pronunţate se observă la 
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întrebarea 2, la chestionarea finală cu 42,3% mai mult decât la chestionarea iniţială. La grupurile 

de control, observăm că rezultatele sunt în minus, adică rezultatele grupului de control la 

chestionarea  iniţială sunt mai mari decât rezultatele grupului de control la chestionarea finlă, cu 

excepţia întrebării 3, unde grupul de control la chestionarea finală are cu 4,6% mai mult decât la 

cea  iniţială şi rezultate egale avem doar la întrebarea 4 - câte 100%. 

 Rezultatele obţinute ne demonstrează că elevii din grupul experimental la chestionarea 

finală au cele mai multe răspunsuri pozitive la Criteriul Motivaţie/Necesitate. Rezultatele grafice 

sunt prezentate în Figura 3.55. 

 

 

Fig. 3. 55. Datele comparative privind întrebarea 5, Criteriul Motivaţie/Necesitate 

 

Analizând rezultatele chestionarelor, remarcăm beneficiul inestimabil al TIC, care 

contribuie la modernizarea disciplinei Educația muzicală, în direcţia inovaţiei şi a diversităţii. 

Interpretarea vocală, scrierea de partituri, compoziţia muzicală sau interpretarea la instrumente 

virtuale prin intermediul TIC, reprezintă un mod actual şi plăcut de a introduce elevii în tainele 

muzicii. Pentru ca educația muzicală să devină disciplină atractivă, interesantă şi eficientă, 

pentru ca elevii să studieze muzica cu plăcere şi să devină creativi, educaţia muzicală trebuie să 

fie realizată în concordanţă cu preferinţele şi preocupările elevilor.  
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3.4. Concluzii la capitolul 3 

Organizarea şi desfăşurarea experimentului pedagogic a permis să evidenţiem următoarele 

concluzii: 

1. Experimentul de constatare a evidenţiat problemele privind educaţia muzicală a elevilor 

preadolescenţi, accentuând necesitatea elaborării Modelului pedagogic şi a metodologiei de 

implementare axate pe integrarea TIC în procesul didactic, în scopul formării competenţelor 

muzicale.  

2. În cadrul experimentului de formare a fost implementat Modelul pedagogic de 

valorificare a TIC în formarea competenţelor muzicale la elevii claselor a V - a care, prin 

interpretarea analitică a datelor la nivelul subiecților experimentali, elucidează rolul și 

importanța bazei teoretico-praxilologice în valorificarea tehnologică a muzicii în școală. 

3. Logica raționamentului formativ ilustrează impactul/influiența Lecției Smart EM în 

configurarea muzicală a personalității elevului în direcția acceptării schimbărilor pozitive.Efortul 

pentru schimbare, prin Lecția Smart EM, este notabil în măsura în care poate fi explorată cu 

eficiență în școala modernă. 

4. Experimentul de control şi analiza comparată au demonstrat eficienţa Modelului 

pedagogic elaborat şi axat pe valorificarea TIC în procesul de studiu a disciplinei educaţia 

muzicală şi a Metodologiei de implementare prin înregistrarea de rezultate mult mai bune în 

grupul experimental comparativ cu grupul de control. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

 O privire sintetică asupra demersului ştiinţific interprins ne permite să formulăm 

următoarele concluzii generale: 

1. Experienţele educaţionale a altor ţări precum Germania, Italia, Olanda etc., ne-a condus 

la ideea că implementarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în educaţia muzicală, 

contribuie la realizarea eficientă a procesului educaţional în corelare cu principiile specifice 

educaţiei muzicale. 

2. Atitudinea elevului faţă de studierea muzicii în şcoală prezintă o problemă pentru practica 

educaţională din Republica Moldova. Portretul utilizatorului de preferinţe muzicale elaborat de 

noi confirmă faptul că preferinţele muzicale ale preadolescenţilor nu corelează cu cerinţele 

curriculumului modernizat şi modul în care sunt desfăşurate lecţiile de educație muzicală [66], 

[67]. 

3. Realizarea principiilor de valorificare a TIC în cadrul educaţiei muzicale conform 

domeniilor muzicale principale (audiție, interpretare, reflecție și creație muzicală) conduce la 

formarea şi dezvoltarea competențelor muzicale ale elevilor preadolecenţi, prin corelarea cu 

strategii şi tehnologii didactice, centrate pe elev şi axate pe formarea competenţelor muzicale. 

Experimentul realizat confirmă eficiența utilizării TIC în cadrul Lecției Smart EM din 

perspectiva consolidării intereselor elevilor preadolescenți și creșterea motivației acestora 

pentru învățarea muzicii [65], [67], [70]. 

4. Cadrul teoretic și paxiologic configurat ipotetico-deductiv a pus în relație definitivă 

tehnologiile informaționale, ca filosofie a activității umane, cu filosofia educațională, a muzicii și 

a constituit reperul de bază în valorificarea TIC la orele de muzică în școală. Semnificațiile 

acestei relaționări integratoare sunt evidente în schimbările de atitudine ale elevilor în practica 

formativă ancorată în preocupările muzicale/muzicologice [68], [69]. 

5. Modelul pedagogic de valorificare a TIC în formarea competenţelor muzicale la elevii 

preadolescenţi şi metodologia de implementare oferă oportunităţi de eficientizare a valorificării 

TIC în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi. Acest instrumentar poate fi 

extins și pentru disciplinele şcolare educaţia plastică şi educaţia tehnologică. [72].  

6. Sistemul de competenţe specifice propus pentru dezvoltarea curriculumului la disciplina 

Educația muzicală pentru clasele I-XII, poate contribui la modernizarea procesului educațional și 

la majorarea nivelului calității educației muizcale în școală.  

7. Curriculumul la disciplina opțională Muzica modernă și TIC aprobat de MECC prin 

Ordinul MECC nr.792 din 25 mai 2018 oferă oportunități praxiologice de eficientizare a 

valorificării TIC în formarea competențelor muzicale [71], [74]. 
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Rezultatele obţinute în cadrul cercetării realizate ne conduc la formularea următoarelor 

recomandări praxiologice şi la nivel de politici educaţionale: 

- Recomandările praxiologice privind valorificarea TIC în formarea competenţelor la elevi pot fi 

de real folos specialiştilor în elaborarea softurilor educaţionale la alte discipline şcolare şi 

cadrelor didactice privind implementarea acestora. 

- Formarea profesională iniţială a profesorilor de educaţie muzicală în contextul valorificării TIC 

în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi. 

- Modernizarea programelor de formare profesională continuă a profesorilor de educaţie 

muzicală din perspectiva realizării Lecţiilor Smart la educaţia muzicală şi implementării 

Modelului pedagogic de valorificare a TIC în formarea competenţelor muzicale la elevii 

preadolescenţi.  

- Elaborarea şi editarea complexelor instructiv-metodice necesare pentru implementarea Modelul 

pedagogic de valorificare a TIC în formarea competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi. 

- Disciplina educaţia muzicală poate fi disciplină separată în clasele I-VIII şi componentă a unei 

discipline integrate Arte, studiată în clasele IX-XII.  

- Rezultatele obţinute în cercetare, Modelului pedagogic de valorificare a TIC în formarea 

competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi, Metodologia de valorificare a TIC în formarea 

competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi, Lecția Smart, sunt aplicabile şi pentru 

disciplinele şcolare din aria curriculară Arte: educaţia tehnologică şi educaţia plastică.  
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ANEXE 

                                               Anexa 1. Chestionar pentru elevi, etapa de constatare 

Chestionarele sunt anonime şi te rog să răspunzi sincer 

1. Bifează răspunsul în dreptul fiecărei întrebări. 

Întrebări Da Nu 

a) Îţi place disciplina Educaţie muzicală?   

b) Ai dori ca Educaţia  muzicală să fie disciplină obligatorie?   

c) Ţi-ai dori un curs opţional la Educaţia muzicală?   

d) Ai prefera desfăşurarea orelor de muzică într-un cabinet special 

amenajat (laborator muzical, clasă cu calculatoare, studiou 

muzical)? 

  

e) Ai nevoie de cunoştinţe muzicale pentru viaţă?   

f) Este importantă cunoaşterea muzicii pentru  dezvoltarea ta 

culturală? 

  

 

2. Bifează mijloacele de învăţământ utilizate de către profesor în cadrul orelor de educaţie 

muzicală. 

o Pian o Casetofon 

o Acordeon o CD-player 

o Computer o Proiector 

o Tabla interactivă 
 

3. Realizează un top al preferinţelor personale privind utilizarea  următoarelor  mijloace de 

învăţare la lecţiile de educaţie muzicală. 

Pian,  acordeon, casetofon, CD-player, computer, proiector, tabla interactivă 

I._________________                                                V._________________ 

II._________________                                               VI.________________ 

III.________________                                                VII.________________ 

IV.________________                                                

4. Bifează în tabel poziţia privind preferinţele personale referitoare la activităţile realizabile 

în cadrul lecţiilor de educaţie muzicală. 

Activităţi Îmi place foarte mult Îmi place Nu-mi place 

Cântul vocal    

Cântul instrumental    

Audiţia muzicală    

Vizionarea unor 

materiale muzicale 

   

Realizarea unor creaţii 

muzicale cu ajutorul 

computerului 

   

Exerciţiile muzicale    

Învăţarea elementelor de 

teorie a muzicii 

   

Povestirile cu caracter 

biografic, istoric 

   

Realizarea unor proiecte 

muzicale 
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5. Bifează genurile de muzică preferate. 

o Clasică o Populară 

o Rock o Jazz 

o Pop o Blues 

o Latino o Rap 

o Rock and roll o Hip-hop 

6. Bifează capacităţile de care dispui 

 

o Interpretez vocal 

muzică clasică 

o Interpretez la pian exerciţii 

muzicale 

o Compun muzică 

o Interpretez vocal 

muzică populară 

o Cunosc locul notelor pe 

claviatura pianului 

o Deosebesc la auz 

tipurile de muzică 

o Interpretez vocal 

muzică modernă 

o Nu pot cânta la pian o Nu deosebesc tipurile 

de muzică 

o Nu pot cânta o Analizez creaţiile muzicale 

audiate conform următoarelor 

criterii:(emoţie, 

mesaj,comparaţia câtorva 

creaţii muzicale) 

 

 

7. Bifează sursa de informare pentru a realiza sarcinile propuse la educaţia muzicală  

o Manualul de muzică 

o Internetul 

o Profesorul de educaţie muzicală 

o Colegii 

o Familia 

o TV/Radioul 

o Activităţile extracurriculare 

 

8. Indică 3 motive, de ce nu-ţi plac lecţiile de educaţie muzicală? 

a)_______________________________________________________________ 

b)_______________________________________________________________ 

     c)_______________________________________________________________ 

 

9. Indică 3 secrete ale unei lecţii interesante de muzică 

     a)_______________________________________________________________ 

     b)_______________________________________________________________ 

     c)_______________________________________________________________ 

 

Îţi mulţumesc! 
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Anexa 2. Chestionar pentru elevi, etapa de control 

 

Chestionarul este anonim şi te rog să răspunzi sincer 

 
1. Bifează domeniile muzicale principale preferate.  

audiţia / receptarea muzicii 

interpretarea vocală / corală / instrumentală a muzicii 

 creaţia elementară muzicală în sinteză cu alte arte 

analiza – caracterizare a muzicii 

2. Bifează în tabel poziţia privind preferinţele personale referitoare la activităţile realizabile 

în cadrul lecţiei de educaţie muzicală. 

Activităţi Prefer Nu prefer 

Cântul vocal (negative, 

karaoke) 

  

Cântul instrumental 

(instrumente muzicale 

virtuale) 

  

Audiţia/vizionarea 

muzicală 

  

Realizarea unor creaţii 

muzicale cu ajutorul 

computerului 

  

Învăţarea elementelor de 

teorie a muzicii 

(exerciţii) 

  

Realizarea unor proiecte 

muzicale 

  

Jocuri muzicale online   

 

3. Bifează capacităţile de care dispui. 

Interpretez vocal muzică clasică                                  Interpretez vocal muzică populară 

Interpretez vocal muzică modernă                               Interpretez la pian exerciţii muzicale 

Cunosc locul notelor pe claviatura pianului                 Nu pot cânta la pian 

Deosebesc la auz tipurile de muzică                            Nu deosebesc tipurile de muzică 

 Nu pot cânta                                                                Analizez creaţiile muzicale audiate  

                                                                                 conform criteriilor (emoţie, mesaj,comparaţia 

                                                                                 câtorva creaţii muzicale) 

4. Bifează modul de realizare a evaluării de către profesor în cadrul lecţiilor de educaţie 

muzicală. 

5.  Stresant 

6.  Calm 

7.  Cu note 
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8.  Prin descriptori 

9. Distractiv 

10. Interesant 

11. Obiectiv 

12. Neobiectiv 

5. Bifează răspunsul în dreptul fiecărei întrebări. 

Întrebări Da Nu 

g) Îţi place disciplina Educaţie muzicală?   

h) Ai dori ca educaţia  muzicală să fie disciplină obligatorie?   

i) Ţi-ai dori un curs opţional la educaţia muzicală?   

j) Ai prefera desfăşurarea orelor de muzică într-un cabinet special 

amenajat (laborator muzical, clasă cu calculatoare, studiou 

muzical)? 

  

k) Ai nevoie de cunoştinţe muzicale pentru viaţă?   

 

 

 

 

 

Îţi mulţumesc! 
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Anexa 3. Chestionar pentru cadre didactice 

            

Instituţia de învăţământ______________________________________ 

 

1. Indicaţi avantajele, dezavantajele în procesul de predare-

învăţare-evaluare a disciplinei Educaţia muzicală prin 

valorificarea TIC 

Avantaje___________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Dezavantaje________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Care ar fi impedimentele desfăşurării unor asemenea ore la 

discplina Educaţia muzicală în instituţia Dvoastră? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Care ar fi impactul pentru elevi în desfăşurarea orelor la educaţia 

muzicală prin valorificarea TIC? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Vă mulţumesc!



Anexa 4. Model 1 de Lecţie SMART la Educaţia muzicală 

Unitatea de învăţare Muzica şi literatura 

              Conţinut Simbioza muzicii cu poezia populară 
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Anexa 5. Model 2 de Lecţie SMART la Educaţia muizcală  

 

 Unitatea de învăţare Muzica şi teatrul 

              Conţinut Varietatea genului de operă în literature muzicală universală 
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Anexa 6. Model 3 de lecţie SMART la educaţia muzicală  
Unitatea de învăţare Muzica şi coregrafia 

              Conţinut Muzica dansurilor ritualice şi a dansurilor propriu-zise  
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Anexa 7. Model 4 de Lecţie SMART la Educaţia muzicală   

Unitatea de învăţare Muzica şi artele plastice 

             Conţinut Tabloul muzica. Peisajul muzical şi peisajul palstic 
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Anexa 8. Evaluare sumativă -Lecţia SMART la educaţia muzicală 
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PRELIMINARII 

          Preferinţele muzicale ale elevilor de astăzi sunt extrem de diverse. Problema constă în 

lipsa unei culturi muzicale adecvate a acestora. Disciplina opţională Muzica modernă şi TIC  

vine să contribuie la formarea culturii muzicale a elevilor claselor a V-a – a VI-a.  

        Curriculumul la disciplina opţională Muzica modernă şi TIC  pentru clasele a V-a – a VI-a 

reprezintă  instrumentul didactic şi documentul normativ ce descrie condiţiile învăţării şi 

performanţele de atins, exprimate în competenţe, subcompetenţe, conţinuturi şi activităţi de     

învăţare şi evaluare. 

       Prezentul curriculum este parte componentă a  Curriculumului Naţional şi se adresează 

profesorilor care vor  preda această disciplină în gimnaziu.  

       Un rol important în formarea culturii muzicale moderne îl joacă tehnologiile digitale.  

Tehnologiile digitale muzicale au evoluat în paralel şi într-o relaţie de interdependenţă cu muzica 

electroacustică (muzica rock, pop, jazz, blues, etc). Ele contribuie considerabil la dezvoltarea 

muzicii. Aplicarea acestora în procesul educaţional face studiul muzicii mai atractiv pentru elevi. 

           Prin prezenţa ei în fiecare fracţiune a vieţii, muzica exercită o influenţă importantă asupra 

adolescenţilor, ajungând astfel să preocupe şcoala, societatea şi familia. Stilurile muzicale 

agreate de tineri, inclusiv, stilurile rock, rap, hip-hop, pop, reprezintă o sursă de expresie, 

comunicare şi conexiune cu alţi membri ai generaţiei lor. În acest context disciplina opţională 

Muzica modernă şi TIC  va  contribui la conştientizarea de către elevi ale acestor şi ale altor 

stiluri şi genuri ale muzicii moderne, amplificând, astfel,  interesul pentru muzică şi educaţia 

muzicală.  

 

Administrarea disciplinei  opţionale Muzica modernă şi TIC  

Statutul 

disciplinei 

Aria curriculară Clasa Nr. de unităţi de 

conţinuturi pe 

clase 

Nr. de ore pe an 

Opţională Arte V 13 35 

Opţională Arte VI 11 35 

 

I. CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI OPŢIONALE 

            Ca parte a întregului fenomen muzical, muzica modernă, în calitate de mijloc educativ,  

satisface unele nevoi intrinseci ale educaţiilor şi participă nonformal la formarea culturii 

muzicale a acestora. Ignorarea acestei dimensiuni educative este vizibilă în manifestările de zi cu 

zi ale elevilor. Aceasta o observă societatea, profesorii, părinţii şi elevii. Din această  

perspectivă, disciplina opţională Muzica modernă şi TIC vine să soluţioneze, în măsura 
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posibilităţilor, problema conştientizării de către elevi a specificului muzicii moderne şi a rolului 

acestei în formarea culturii muzicale. 

Din multitudinea de genuri, specii, curente existente au fost selectate pentru studiu în 

cadrul disciplinei opţionale doar  cele ce au atât valoare artistică, cât şi educaţională, adică sunt 

eficiente din perspectiva formării competenţelor auditive, sunt actuale, moderne şi interesante 

pentru elevi.  Conţinuturile selectate răspund nevoilor educative ale elevilor din clasele a V-a şi  

a VI-a (ale preadolescenţilor). Selectarea conţinutului a fost în concordanţă cu o serie de criterii 

de natură axiologică, logică, psihologică, pedagogică şi ergonomică în interacţiune: 

a) Exigenţele societăţii contemporane cu privire la  modernizare şi la formarea unei 

personalităţi integrale;  

b) Îmbinarea caracterului informativ şi formativ cu accentul pe caracterul formativ al 

conţinutului: cursul dat va prelua nucleele conceptuale disciplinei Educaţia muzicală 

desfăşurându-le într-un mod corespunzător pe material nou dar şi completându-le cu elemente 

specifice domeniului muzicii moderne; 

c) Sporirea caracterului practic-aplicativ al conţinutului în valoarea sporirii eficienţei lui în 

formarea competenţelor de audiţie muzicală a preadolescenţilor; pentru integrarea lor mai lejeră 

în mediul şcolar şi eliberarea de blocaje psihologice, luându-se în vedere, obligator, posibilităţile 

elevilor de a asimila elementele cognitive, afective, comportamentale infuzate în conţinuturi. 

        Pentru organizarea şi structurarea conţinutului au fost selectate  următoarele modalităţi: 

  - organizarea logică: conţinutul se desfăşoară logic în corelaţie cu disciplina de bază Educaţia 

muzicală, informaţiile sunt transpuse în aşa fel încât amplifică, diversifică, completează 

disciplina şcolara facilitând educarea muzicală a elevului; 

- organizarea concentrică care permite revenirea la anumite teme ale conţinutului nou sau ale 

disciplinei de bază, pentru reluarea aceloraşi cunoştinţe, dar din diferite unghiuri de vedere,  

poate că într-un mod mai aprofundat sau extins, prin utilizarea a noi algoritmi, prin dezvăluirea 

de noi aspecte ale fenomenelor discutate; 

- organizarea modulară, o modalitate de modernizare şi adecvare a conţinutului la cerinţele 

şcolii contemporane, o flexibilizare în funcţie de interesele şi capacităţile elevilor. 

II. COMPETENŢELE-CHEIE PRIORITARE PENTRU  DISCIPLINA OPŢIONALĂ 

- Competenţa de a învăţa să înveţi; 

- Competenţe de comunicare în limba română; 

- Competenţe de comunicare în limbi străine; 

- Competenţe digitale; 

- Competenţe sociale şi civice; 
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- Competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale. 

III. COMPETENŢELE TRANSDISCIPLINARE PRIORITARE PENTRU DISCIPLINA 

OPŢIONALĂ  

 Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual cît şi în grup. 

 Competenţa de utilizare adecvată a terminologiei specifice disciplinelor de învăţământ 

studiate la treapta gimnazială. 

 Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (smartphone, 

computer, platforme online, pagini web, instrumente muzicale online etc.). 

  Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict. 

 Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene.  

 Competenţe de a aprecia divesitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la valorile culturale 

ale altor etnii. 

IV. COMPETENŢELE  SPECIFICE DISCIPLINEI OPŢIONALE 

1.  Distingerea auditivă a aspectelor muzicale-acustice ale genurilor de muzică modernă şi 

corelarea cu originile cultural-istorice stilistice lor; 

2.  Operaţionalizarea tehnologiilor digitale pentru asigurarea formării culturii muzicale. 

3. Integrarea în activităţi cultural-artistice şcolare şi extraşcolare. 

4. Prelucrarea digitală a înregistrărilor muzicale audio/ video şi aplicarea acestora. 

V. REPARTIZAREA TEMELOR PE CLASE ŞI  PE UNITĂŢI DE TIMP 

Clasa a V-a Unităţi de învăţare Nr. de ore 

 În lumea muzicii moderne 10 ore 

Primele genuri ale muzicii moderne. 10 ore 

 Stilurile şi genurile muzicii moderne în sec. XXI 15 ore 

 Total 35 ore 

Clasa a VI-a Unităţi de învăţare Nr. de ore 

 Cărţi electronice muzicale. 8 ore 

Aventurile unui DJ 14 ore 

 Noi cântăm şi imprimăm 13 ore 

 Total 35 ore 
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VI. SUBCOMPETENŢE, CONŢINUTURI, ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE 

Clasa a V-a 

Subcompetenţe  Conţinuturi tematice Activităţi de învăţare şi evaluare (recomandate) Repertoriul muzical (recomandat) 

 

1.1. Recunoaşterea în 

diverse contexte şi 

descrierea  genurilor muzicii 

moderne audiate/vizionate. 

 

1.2. Utilizarea termino-

logiei aferente muzicii 

moderne în contexte variate. 

 

1.3. Caracterizarea şi 

deosebirea auditivă a 

diferitor genuri şi stiluri 

muzicale moderne. 

 

1.4. Analizarea, după 

criteriile date, a  operelor 

muzicale moderne 

audiate/vizionate. 

1. În lumea muzicii moderne 

În căutarea stilurilor, curentelor 

muzicii moderne. 

 

Muzica tinerilor sec. XXI.  

 

 

Muzica modernă-zgomot sau 

originalitate? 

 

 

 

Exerciţii de: 

- receptare a cunoştinţelor muzicale  în vederea 

familiarizării elevilor cu fenomenul muzica 

modernă; 

- descriere a muzicii moderne (impresii despre 

muzica modernă, contextul istoric şi cultural al 

lucrărilor audiate/vizionate);  

- descoperire a elementelor specifice muzicii 

moderne;  

audiere/ vizionare a creaţiilor de  muzică modernă 

(filme, spectacole, concerte) utilizând tehnologii 

digitale; 

 studiere a  vocabularului de termeni muzicali prin 

intermediul dicţionarelor online; 

Metode şi activităţi de instruire: 

Joc muzical: roluri interpretate, sarcini cu tematică 

muzicală; joc de rol (dirijorul, interpretul, 

compozitorul), întrebări călătoare, pânza discuţiei, 

expunerea orală, discuţia ghidată, pălării 

gânditoare, metoda stimulării imaginaţiei, 

brainstorming. 

Activităţi de evaluare: evaluare iniţială, evaluare 

curentă, evaluare sumativă, evaluare asistată de 

computer. 

Resurse muzicale pentru audiţie: 

Gorillaz - Dirty Harry (Live BRITs 

Performance). 

 

Zdob şi Zdub- Moldovenii s-au 

născut. 

 

Justin Bieber - Jingle Ball - Capital 

FM - 2015 ( Live) - Full Concert. 

 

Ariana Grande - Into You (Live At 

Capitals Summertime Ball 2016). 

 

Nicole Cherry Vive la vida By Costy 

Buya. 

 

Andrew Rayel live at Ultra Music. 

Festival Miami 2016 (A State Of 

Trance Stage). 
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2.1.Recunoaşterea 

genurilor muzicale moderne 

studiate în diverse contexte. 

 

2.2. Compararea şi 

diferenţierea imaginilor 

artistice generale în diverse 

genuri de muzică modernă. 

 

2.3. Organizarea şi 

gestionarea informaţiilor 

privind muzica modernă, 

descărcate din Internet. 

 

2.4. Caracterizarea 

creaţiilor audiate/vizionate 

şi interpretate referitoare la 

genurile studiate ale muzicii 

moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Primele genuri  ale muzicii 

moderne 

 

Jazz. Originea şi evoluţia 

genului.  

 

Blues. În lumea blues-ului. 

 

Folk - muzică şi poezie 

 

Latino. Carnaval latino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Stilurile şi genurile muzicii 

moderne în sec. XXI 

Exerciţii de: 

audiere a creaţiilor muzicale de diferite genuri 

prin pagini web; 

 interpretare vocală, vocal-instrumentală 

utilizând  instrumente muzicale online; 

recunoaştere a genurilor muzicale moderne 

studiate în diverse contexte. 

selectare a muzicii pentru un spectacol şcolar 

(dans, poezie, teatralizarea cântecelor şi a 

lucrărilor audiate, pantomimă muzicală); 

- organizare şi gestionare a informaţiilor privind 

muzica modernă, descărcate din Internet; 

- caracterizare a creaţiilor audiate/vizionate şi 

interpretate referitoare la genurile studiate ale 

muzicii moderne; 

studiere a  vieţilor şi activităţilor compozi-

torilor, interpreţilor (cariera în show-business, 

apariţia, declinul grupului muzical, concerte, 

caracteristicile genului, orchestraţiei, sfera de 

emoţii). 

Metode şi activităţi de instruire: 

karaoke, pagina de jurnal, Metoda acţiunii 

emoţionale, agenda cu notiţe paralele, jocuri 

muzicale-didactice online, emisiunea în direct, în 

fotoliul interpretului etc. 

Activităţi de evaluare: evaluare curentă, evaluare 

sumativă, evaluare asistată de computer. 

 

Exerciţii de: 

audiere a creaţiilor muzicale de diferite genuri şi 

stiluri prin pagini web; 

 interpretare vocală, vocal-instrumentală 

Jazz 

Amy Winehouse Someone To Watch 

Over Me. 

Aura Urziceanu –Rully. 

Byron & Alexandru Andries - Cea mai 

frumoasă zi. 

Geta Burlacu & Jazz vocal band. 

"UniVox" - Zori de ziuă noua. 

Blues 

Eric Clapton: Groaning The Blues. 

Gary Moore - Still Got The Blues. 

Diana Krall - Almost Blue. 

Folk  

Vasile Şeicaru – Romanţa între două 

trenuri. 

Viorel Burlacu & Silvia Grigore- 

Cheia. 

Iurie Sadovnic Orheianu - "Balada 

bărbatilor.” 

Nicu Alifantis- Dacă tu ai dispărea. 

Latino 

Pepe - O femeie cât o sută. 

Analia Selis - Yo no soy de aqui. 

Elena feat. Danny Mazo - Senor Loco. 

Mandinga - Papi Chulo. 

Pop 

Beyoncé – Halo. 

Rihanna - Man Down. 

Madonna - Hung Up. 

Smiley-Oarecare. 

 

Hip-Hop 
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3.1 .Recunoaşterea în 

diverse contexte a celor mai 

semnificative elemente ale 

genurilor şi stilurilor 

muzicale moderne studiate. 

 

3.2. Compararea şi 

diferenţierea imaginilor 

artistice generale în diverse 

genuri şi stiluri de muzică 

modernă studiate. 

 

3.3. Organizarea şi 

gestionarea informaţiilor 

privind muzica modernă a 

sec. XXI, descărcate din 

Internet. 

 

3.4. Caracterizarea 

creaţiilor audiate/vizionate 

şi interpretate referitoare la 

genurile studiate ale muzicii 

moderne. 

 

3.5. Selectarea muzicii 

pentru organizarea uni 

spectacol muzical şcolar. 

 

 

Pop. Descoperă istoria şi 

evoluţia genului. 

 

Hip-hop - marele mit al modei. 

 

Rock. Tainele rock-ului. 

 

 

 House. Muzica house-fenomen 

la nivel mondial. 

 

Reggae.  Cultul muzicii reggae. 

 

 

Dance. Aventurile genului 

dance. 

utilizând  instrumente muzicale online; 

recunoaştere a stilurilor şi genurilor muzicale 

moderne studiate în diverse contexte. 

selectare a muzicii pentru un spectacol şcolar 

(dans, poezie, teatralizarea cântecelor şi a 

lucrărilor audiate, pantomimă muzicală); 

- organizare şi gestionare a informaţiilor privind 

muzica modernă, descărcate din Internet; 

- caracterizare a creaţiilor audiate/vizionate şi 

interpretate referitoare la genurile studiate ale 

muzicii moderne; 

studiere a  vieţilor şi activităţilor compozi-

torilor, interpreţilor (cariera în show-business, 

apariţia, declinul grupului muzical, concerte, 

caracteristicile genului şi stilului, orchestraţiei, 

sfera de emoţii). 

Metode şi activităţi de instruire: 

karaoke, pagina de jurnal, Metoda acţiunii 

emoţionale, agenda cu notiţe paralele, jocuri 

muzicale-didactice online, emisiunea în direct, în 

fotoliul interpretului etc. 

Activităţi de evaluare: evaluare curentă, evaluare 

sumativă; evaluare asistată de computer. 

Justin Bieber – Boyfriend. 

Puya cu Doddy - Noi să fim sănătoşi. 

Nicole Scherzinger – Bang. 

Beyoncé - Single Ladies. 

Rock 

Katy Perry - Dark Horse. 

Shakira - La La La. 

Iris - Vino Pentru Totdeauna. 

Holograf- Oriunde te vei afla. 

House 

Ramon Tapia – Organized. 

Steve Bug - Pelican Glide. 

Kismet – Fire. 

Corvo – Sonar. 

Reggae  

Etana – Reggae. 

Reggae - Seleção Rasta. 

Adele - Set Fire To The Rain.  

Lorde – Royals.  

Dance 

Jennifer Lopez - Get Right. 

Activ - Doar cu tine. 

Corina -Roata se întoarce. 

Morandi - Save Me. 
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Clasa a VI-a 

Subcompetenţe  Conţinuturi tematice 
Activităţi de învăţare şi evaluare 

(recomandate) 
Repertoriul muzical (recomandat) 

 

1.1.  Recunoaşterea în 

diverse contexte şi aplicarea 

programelor specifice 

pentru crearea cărţilor 

electronice muzicale. 

1.2. Organizarea şi editarea 

elementelor muzicale 

multimedia. 

1.3. Crearea şi efectuarea de 

prelucrări elementare a 

imaginilor digitale 

muzicale. 

1.4. Crearea şi efectuarea de 

prelucrări elementare a 

portofoliului online cu 

genuri şi stiluri muzicale 

moderne. 

Cărţi electronice muzicale 

 

În lumea virtuală a cărţilor 

electronice muzicale. 

 

Pagini web de creare a cărţilor 

electronice muzicale. 

 

 

Postere, felicitări şi ilustraţii 

muzicale. 

 

Crearea mini filmelor muzicale 

online. 

 

 

Crearea portofoliului online cu 

genuri muzicale moderne 

(descărcarea).  

 

 

Exerciţii de: 

- recunoaştere a cărţilor electronice muzicale în 

diverse contexte;  

- recunoaştere  şi aplicare a programelor 

specifice pentru crearea cărţilor electronice 

muzicale; 

creare a unor postere electronice la tema muzicii 

audiate cu ajutorul tehnologiilor digitale; 

elaborare a cărţilor electronice cu diverse clip-uri 

muzicale cu particularităţile genului, stilului, 

curentului muzical, cu originea culturală, istorică 

al lui, cu interpreţi, formaţii etc. 

- creare şi efectuare de prelucrări elementare a 

imaginilor digitale muzicale; 

creare şi prezentare a portofoliului muzical 

utilizând platforme online. 

Metode şi activităţi de instruire: 

interviul focus-grup, pagina de jurnal, proiectul, 

pânza discuţiei, lasă-mi mie ultimul cuvânt, 

asocieri libere.  

Activităţi de evaluare: evaluare iniţială, evaluare 

curentă, evaluare sumativă; evaluare asistată de 

computer. 

 

Vezi repertoriul muzical recomandat 

pentru unitatea de învăţare Genurile 

muzicii moderne, clasa a V-a. 
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2.1 . Respectarea regulilor 

de etichetă digitală privind 

convertirea elementară a 

creaţiilor muzicale. 

2.2.  Utilizarea softurilor 

educaţionale în audierea, 

interpretarea, prezentarea, 

expedierea  creaţiilor 

muzicale moderne.  

2.3.  Utilizarea adecvată a 

terminologiei  aferente 

muzicii moderne în contexte 

variate. 

2.5. Selectarea  unui 

acompaniament  armonic 

elementar specific genului 

muzical, imitarea genului 

de muzică, mixarea pieselor 

cu ajutorul instrumentelor 

oferite de programele 

online,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aventurile unui DJ 

 

Tainele de convertire a creaţiilor 

muzicale 

 

Traseul de expediere online a 

creaţiilor muzicale 

 

Diversitatea programelor 

muzicale de calculator. Meniul 

cu tonalităţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi cântăm şi imprimăm 

 

Crearea colajelor muzicale 

Exerciţii de: 

improvizare de creaţii elementare muzicale 

(compunere de structuri ritmice, ritmico-

melodice); 

practicare a activităţilor de armonizare a 

melodiilor, de utilizare a diverselor instrumente 

online în ţesătura muzicală; 

audiere a efectelor sonore/sunetelor moderne; 

creare a compoziţiilor muzicale cu elemente 

specifice moderne (programe muzicale: mp3 

jam, songr);  

interpretare unor melodii simple ale genurilor 

muzicale moderne (instrumente virtuale); 

selectare a unui acompaniament  armonic 

elementar specifice genului muzical (virtual 

piano); 

imitare  ritmico-melodice, acustice (efecte 

sonore) ale genului de muzică modernă (după  

algoritm) cu ajutorul instrumentelor de percuţie 

on line-virtual drum set;  

mixare a pieselor, conform genurilor muzicii 

moderne prin programul online Party cloud.fm. 

Metode şi activităţi de instruire: 

ghidul pentru învăţare, fire alternative, metoda 

creării ambianţei artistice, metoda elaborării 

compoziţiilor muzicale; interpretare la 

instrument, interpretare vocală cu negative, 

improvizare la instrumente virtuale a 

melodiilor. 

Activităţi de evaluare: evaluare curentă,  

evaluare sumativă, evaluare asistată de 

computer. 

Vezi repertoriul muzical recomandat 

pentru  unitatea de învăţare Genurile 

muzicii moderne, clasa a V-a. 

Resurse muzicale –Negative (pentru 

interpretare):  

Zdob si Zdub - Moldovenii s-au născut. 

Justin Bieber - Love Yourself Karaoke 

Version. 

Ariana Grande ft. Nicki Minaj - Side To 

Side. 

Karaoke Summertime (Live Berlin) - 

Ella Fitzgerald.  

Karaoke Still Got The Blues - Gary 

Moore.  

Smiley - Acasă [Karaoke] by Florin 

Decuseara. 

Beyonce - Halo (Karaoke Version). 

Karaoke Earth Song - Michael Jackson.  

Romanian karaoke Iris floare de iris. 

Cât de departe - Holograf – Karaoke. 

Adele - Hello (Karaoke). 

Karaoke Pepe - O femeie cât o sută. 

Mandinga – Zaleilah 

[Karaoke/Instrumental]. 

Natalia Oreiro Cambio Dolor 

KARAOKE. 

Activ - Doar cu tine (karaoke). 

Nicole Cherry- Vara mea (KARAOKE). 

DJ Mix: 

David Guetta Miami Ultra Music 

Festival 2016. 

Andrew Rayel live at Ultra Music 
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3.1. Crearea şi editarea 

colajelor, exerciţiilor 

muzicale. 

 3.2. Prelucrarea şi 

formatarea înregistrărilor 

muzicale. 

3.3.  Structurarea şi 

formatarea creaţiilor 

muzicale moderne. 

 

 

 

 

Decuparea şi prelucrarea 

creaţiilor muzicale 

 

Simfonia sunetelor muzicale 

virtuale a muzicii moderne 

 

Micul compozitor. 

Exerciţii de: 

improvizare de creaţii elementare muzicale 

(compunere de structuri ritmice, ritmico-

melodice); 

editare a liniilor melodice, scris-cititul muzical, 

exerciţii, probe practice de solfegiere ritmică şi 

melodică prin programul muzical on line- 

Mussette;  

practicare a activităţilor de armonizare a 

melodiilor, de utilizare a diverselor instrumente 

online în ţesătura muzicală; 

creare a compoziţiilor muzicale cu elemente 

specifice moderne (programe muzicale: mp3 

jam, songr);  

interpretare a unor melodii simple ale genurilor 

muzicale moderne, interpretarea lor la 

instrumente virtuale; 

imitare  ritmico-melodice, acustice (efecte 

sonore) ale genului de muzică modernă (după  

algoritm) cu ajutorul instrumentelor de percuţie 

on line-virtual drum set;  

mixare a pieselor, conform genurilor muzicii 

moderne prin programul online Party cloud.fm. 

Metode şi activităţi de instruire: 

ghidul pentru învăţare, fire alternative, metoda 

creării ambianţei artistice, metoda elaborării 

compoziţiilor muzicale; interpretare la 

instrument, interpretare vocală cu negative, 

improvizare la instrumente virtuale a 

melodiilor. 

Activităţi de evaluare: evaluare curentă,  eva-

luare sumativă, evaluare asistată de computer. 

Festival Miami 2016 (A State Of Trance 

Stage). 

Markus Schulz - Live from Ultra Music 

Festival 2016. 

Virtual DJ| EDM Mix 2016 [Dj Edstyle 

Original Mix]. 

Martin Garrix Mix (Virtual Dj) WM. 
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VII. Sugestii metodologice 

 PROIECTAREA  

Proiectarea de lungă durată/de perspectivă conţine 35 de ore sistematizată pe 3 unităţi de 

învăţare, atât pentru clasa a V-a, cât şi pentru clasa a VI-a.  

Proiectul pe unitate de învăţare se va realiza în baza Cadrului ERRE, care  oferă 

posibilitatea ca elevii să examineze critic informaţiile şi în baza lor să-şi reconstituie propria 

imaginaţie asupra evenimentelor studiate. 

  Lecţia se va structura pe: 

- Evocare provoacă interesul, stimulează elevul pentru a se gândi la ceea ce ştie şi poate să 

facă necesară implicarea activă a elevilor, datorită căreia ei devin conştienţi de propria lor 

gândire şi îşi formează limbajul propriu. Pentru realizarea acestei etape pot fi aplicate 

următoarele tehnici: Explozia stelară, lasă-mi mie ultimul cuvânt, ghiceşte obiectul, 

audiere/vizionarea conţinutului muzical cu implicarea TIC, reacţia ascultătorului. 

- Realizarea sensului: în cadrul acestei etape, cel care învaţă vine în contact cu noile 

informaţii sau idei. Elevii îşi menţin în mod activ şi independent străduinţa de a-şi forma 

noi concepte, de asemenea elevii îşi menţin interesul care a fost stabilit în faza de 

evocare. La această etapă pot fi aplicate următoarele tehnici: în căutarea compozitorului, 

maratonul muzical, instrumentul muzical magic, pagina de jurnal.  

- Reflecţia: etapa permite realizarea învăţării durabile, caracterizată de schimbarea propriu 

zisă, care permite formarea unui nou set de comportamente sau  a unor convingeri noi. În 

cadrul etapei pot fi utilizate următoarele tehnici: postere digitale, cărţi electronice, 

portofoliu virtual, turul galeriei. 

- Extinderea: sarcina acestei etape este de a implica elevii în condiţii de integrare autentice, 

adică de a rezolva situaţii reale din viaţă, care stimulează mobilizarea resurselor interne şi 

externe ale elevilor. Această etapă permite aplicarea tehnicilor:  proiectul, colajul 

muzical, prezentări electronice, prezentare de grup. 

 Profesorii care vor preda disciplina opţională vor utiliza: 

- Ghidul de implementare a curriculumului la disciplina opţională Muzica modern şi TIC; 

- CD-audio cu repertoriul muzical sugerat; 

- CD-video cu programele online recomandate. 

        Pentru realizarea curriculumului la disciplina opţională Muzica modernă şi TIC, propunem 

aplicarea următoarelor produse TIC: 

1. Virtual Piano (http://virtualpiano.net/) este o platformă online gratuită. Aceasta oferă 

posibilitatea de a  experimenta, studia şi interpreta la pian, utilizând computerul - fără a 

http://virtualpiano.net/)-
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descărca sau instala vreo aplicaţie. Utilizatorii pot studia, exersa, experimenta instantaneu, 

cu şi fără cunoştinţe muzicale anterioare de notaţii muzicale.  

2. You DJ (Http://www.partycloud.fm/4817938+6527937 ) este  un program destinat DJ-lor. 

Misiunea programului este de a combina două melodii simultan cu ajutorul mixerului. 

Pentru a condimenta combinaţia se pot adăuga diferite efecte sonore moderne, mostre de 

instrumente pentru fiecare gen muzical modern în parte. Pentru o mixare mai simplă ne vin 

în ajutor beat-urile  sincronizate automat şi putem schimba, de asemenea, viteza ritmului, 

tempoul, ba chiar şi stilul muzical.  

3. Stupeflix (filmuleţe online- https://studio.stupeflix.com/en/create/) este o aplicaţie web 

pentru crearea filmuleţelor interactive realizate  în câteva clipe. Aplicaţia permite importarea 

imaginilor, fotografiilor, filmuleţelor, pieselor muzicale de pe computer sau din Internet. De 

asemenea, putem adăuga text pe fiecare diapozitiv creat.  

4. Story Jumper (cărţi electronice- https://www.commonsensemedia.org/website-

reviews/storyjumper) este o platformă online pentru cadrele didactice, elevi şi părinţi ce 

conţine un set de instrumente interactive pentru scrierea şi ilustrarea unei 

istorioare/povestiri. Platforma este gratuită care dezvoltă creativitatea şi necesită focalizare 

şi concentrare pentru crearea unui produs interactiv. 

5. PowToon (prezentări electronice- https://www.powtoon.com) este un software web ce 

permite utilizatorilor să creeze uşor şi rapid prezentări animate cu ajutorul imaginilor şi 

pieselor muzicale importate. Prezentările create pot fi exportate pe youtube sau descărcate ca 

fişier mp4. 

6. Formulare Google – permite crearea diverselor teste şi chestionare, care include mai multe 

tipuri de întrebări (răspuns scurt, alegere multipla, adevărat/fals, etc.). De asemenea pot fi 

realizate analize statistice privind răspunsurile obţinute. Pentru utilizarea acestei aplicaţii 

este nevoie să creăm o poştă electronică pe www.gmail.com 

 EVALUAREA 

Proiectarea de lungă durată va include câte o evaluare sumativă pentru fiecare unitate de 

învăţare. Evaluarea va implica teste interactive online, proiecte tip PPT, cărţi electronice. 

Evaluarea sumativă va fi fundamentată pe produse TIC. 

        Evaluările realizate  în cadrul disciplinei opţionale se vor axa pe principiul pozitiv al 

evaluării: Evaluarea depistează şi stimulează succesul elevilor, nu insuccesul acestora şi nu-i 

pedepseşte. Acestea vor include  itemi, sarcini, rezolvarea cărora necesită conexiuni  

interdisciplinare. În cadrul evaluărilor realizate accentul se va pune  nu pe cunoştinţe şi capacităţi 

separate, ci pe formarea de competenţe. 

http://www.partycloud.fm/4817938+6527937
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           Este important ca evaluările făcute în orice circumstanţe să fie obiective. 
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DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 

 

 

 

 

 

Subsemnata Hîncu Ionela, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în 

teza de doctorat ,,Valorificarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în formarea 

competenţelor muzicale la elevii preadolescenţi” sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări 

ştiinţifice. Conştientizez că, in caz contrar, urmează să suport consecinţele în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

 

 

Hîncu Ionela                                  Data  
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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAŢII PERSONALE Ionela Hîncu  
 

  

str. Constructorilor, 74/3, ap.6, Chişinău  

hincu_ionela@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

2011–Prezent   

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău (Republica Moldova)  

cercetător ştiinţific 

2017–Prezent   

Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice  

Lector universitar 

2011–2012  

Centrul Republican pentru Copiii şi Tineret ARTICO  

Şef catedră Educaţia muzicală 

2007–2008  

Şcoala Experimentală a IŞE, mun. Chişinău (Republica Moldova)  

Profesor de instruire muzicală 

Conducător de cerc coral 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

2012–2015 studii de doctorat  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău (Republica Moldova)  

2008–2010 studii de masterat  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău (Republica Moldova)  

2006–2007 Licenţă  

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău (Republica Moldova)  

1990–2011   

Şcoala medie generală „A. Russo”, s. Bulboci, r-l Soroca 

COMPETENŢE PERSONALE 
  

Limba(i) maternă(e) Româna 
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Limbile străine ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

franceză B1 B1 A1 B1 B2 

rusă  A2  B1  A2 

 Niveluri: A1 şi A2: Utilizator elementar - B1 şi B2: Utilizator independent - C1 şi C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 
de probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

elementar 
Utilizator 

elementar 

 Competenţele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 
bune cunoştinţe de programe specifice muxicale, software pentru prezentări, de editare 
foto. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
  

Publicaţii Articole în reviste ştiinţifice fără factor de impact 

1.Tabla interactivă: aplicaţii în predarea-învăţarea- evaluarea educaţiei muzicale în şcoală, 
Univers Pedagogic, categoria C, 2016 

2.Tehnologii digitale în activităţile de educaţie muzicală: aspecte didactice, Revista Studia 

Universitatis, Seria Ştiinţe ale Educaţiei, 2016 

3. Impactul Lecţiei SMART de educaţie muzicală asupra dezvoltării proceselor psihice la 
preadolescenţi. Revista Univers Pedagogic. 2016, Nr.4 (52), p. 49-56, ISSN 1815-7041. 

  

Alte forme de comunicări la conferinţă internaţională 

1. Impactul educaţiei muzicale în promovarea valorilor moral-spirituale în cadrul Simpozionul 
Pedagogic Internaţional  „VALORILE  MORAL-SPIRITUALE  ALE  EDUCAŢIEI”. IŞE ,3-4 aprilie 2015 

2. Valorificarea Internetului şi a tehnologiilor digitale moderne în procesul educaţional, în cadrul 
Simpozionului Internaţional Kreatikon, Iaşi, 18- 19 septembrie 2015 

3. Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţie- element definitoriu în educaţia muzicală, în 
cadrul  Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „ Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi, IŞE, 5-6 
noiembrie  2015 

4. Impactul aplicării Tehnologiilor multimedia în Educaţia muzicală a preadolescenţilor,    
Simpozionul pedagogic internaţional „Tehnologii didactice moderne”. IŞE, 26-27 mai 2016 

5. Impactul Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicaţie în modernizarea Educaţiei 
muzicale, în Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale: Istorie, performaţe, personalităţi, IŞE, 
2016 

6. Provocările utilizării TIC în domeniul educaţiei muzicale în Materialele Conferinţei Ştiinţifice 
Internaţionale Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi Educaţiei, 
Cahul, 2016 

7. Directive în predarea –învăţarea disciplinei educaţia muzicală în gimnaziu. În: Perspectivele şi 
problemele integrării în Spaţiul European al cercetării şi educaţiei. Materialele  Conferinţei Ştiinţifice 
Internaţionale, 7 iunie 2017, vol. II., IŞE. Chişinău, p. 138-140, ISBN 978-9975-88-019-0; 978-9975-
88-021-3. 

8. Formarea competenţelor de audiţie muzicală la elevii preadolescenţi. În: Evaluarea în sistemul 
educaţional: deziderate actuale. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale , 9-10 noiembrie, 
2017, IŞE. Chişinău,  p. 243-247, ISBN 978-9975-48-118-2. 

9. Rolul Instrumentelor TIC în învăţământul general, în: Materialele Conferinţei Republicane a 
cadrelor didactice, UTSM, 10 martie, 2018, ISBN 978-9975-76-228-1, p. 279-282. 

10. Activităţi muzicale transferabile de la învăţământul preşcolar în învăţământul general, în 
Materialele Simpozionului Naţional Kreatikon: Creativitate- Calitate- Performanţă, 23-24 martie 2018, 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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ediţia a XIV-a. Iaşi,  ISSN: 2559-0782, ISSN-L: 2559-0782. p.37. 

11. Experienţe educaţionale în educaţia muzicală. În: Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor 

reale. Materialele Conferinţei stiinţifico-didactice naţionale cu participare internaţională, ediţia a II-a, 
consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu 11-12 mai, 2018, Vol II. Chişinău, 
ISBN 978-9975-76-237-3 p.151-154. 

4. SMART – o perspectivă în educaţia muzicală. Revista Lohanul, Magazin cultural-ştiinţific, Vaslui, 
2017, Nr.1(41), p.107-110.  ISSN: 1844-7686. 

5. Curriculum pentru disciplina opţională Muzica modernă şi TIC, cl.a V-a-a VI-a. Revista 
Univers Padagogic, 2018, Nr. 3 (59), ISSN 1811-5470. Chişinău, 2018. p. 82-90. 

  

  

Culegeri de lucrări ale conferinţelor naţionale 

12.Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale-inovaţie în educaţia muzicală. În: Materialele 
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 18-19 octombrie 2013, IŞE. Chişinău, Print-Caro, 2013, p. 165-
167. ISBN 978-9975-48-056-7. 

13.Valorificarea TIC din perspectiva optimizării procesului educaţional la educaţia muzicală. În 
: Eficientizarea învăţămîntului- vector al politicilor educaţionale moderne, P.I. Materialele Conferinţei 
Ştiinţifice Internaţionale, 11-12 decembrie 2014, IŞE. Chişinău, Print-Caro, 2014, p. 397-400. ISBN 
978-9975-48-066-6. 

14. Impactul inteligenţei artificiale şi a softurilor educaţionale în educaţie. În: Perspectivele şi 

problemele integrării în Spaţiul European al Învăţămîntului superior. Materialele Conferinţei Ştiinţifico-
Practice Internaţionale, V. I., 5 iunie, 2014, USC. Cahul, p. 117-122. ISBN 978-9975-914-91-8 

15. Utilizarea TIC în educaţia muzicală a elevilor. În: Creativitate-Formare-Performanţă. Materialele 
Simpozionului naţional cu participare internaţională, 5-6 aprilie, 2013, Ediţia a X-a. Iaşi, p. 331-333, 
ISSN 2068-1372. 

16. Dezvoltarea creativităţii elevilor prin prisma utilizării computerului la lecţiile de educaţie 
muzicală. În: Creativitate-Formare-Performanţă. Materialele Simpozionului naţional cu participare 
internaţională, 10-11 aprilie, 2014, Ediţia XI-a. Iaşi, p. 209-211, ISSN 2086-1372. 

17. Rolul Instrumentelor TIC în învăţământul general, în: Materialele Conferinţei Republicane a 
cadrelor didactice, UTSM, 10 martie, 2018, ISBN 978-9975-76-228-1, p. 279-282. 

18. Muzica modernă şi TIC - curriculum la disciplina opţională. În:    Materialele Conferinţei Ştiinţifice 
Internaţionale „ Curriculum şcolar: provocări şi oportunităţi de dezvoltare”, 7-8 decembrie, 2018. 
Chişinău, IŞE. ISBN p.  (în curs de editare). 

Certificări Master class la educaţia muzicală cu  genericul „Opera – gen al muzicii teatrale ”, în calitate de 

formator  la  L.T. „N. Dadiani”, 16 decembrie 2015. 

2. Workshop Oportunităţi de Participare în Proiecte Internaţionale Online cu. 

Impact Global, noiembrie, 2016;. Participare la Seminarul Republican cu responsabilii de la Direcţii de 
Învăţămînt, la disciplinele Eucaţia muzicală şi Arta plastică, mai 2016. 

3. Participare la Concursul de Resurse Educaţionale deschise  (RED*) – Lecţia  SMART la Educaţia 
muzicală, Mai- 2016. 

4. Participare la Seminarul Republican cu responsabilii de la Direcţii de Învăţămînt, la disciplinele 
Eucaţia muzicală şi Arta plastică, Mai, 2016. 

5. Participare în cadrul Seminarului instructiv-metodic Republican:„Interdisciplinaritatea în muzică-
succes pentru o învţare de calitate”, Centrul Republican pentru copii şi tineret ARTICO, martie, 2016 

6. Participare în cadrul evenimentului „Săptămâna artelor”, de la L.T. „Principessa Dadiani”, mun. 

Chişinău, 21 martie, 2017. 

7. Participare la Master class: Metode şi tehnici moderne de învăţare creativă la treapta primară, 
29.05.2017, IŞE. 

8. Participare în cadrul workshopului „Învaţă să creezi prezentări digitale care încorporează animaţii, 
foto şi text prin intermediul instrumentului web PowToon”, Academia de Inovare şi Schimbare prin 

Educaţie, 22.05.2017. 

9. Participare la Master-class, susţinut de Evghenii Savciuc, director artistic şi  prim- dirijor al 
Capelei Corale academice Naţionale „Dumka”, Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, 3-

5.05.2017. 

10. Participare în cadrul workshop-ului „Evenimentul de lansare a serviciului de bibliotecă iCAN pentru 
o carieră de success, Academia de Inovare şi Schimbare 

prin Educaţie în colaborare cu Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, 25 octombrie, 
2017 

11. Participare la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate 
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actuale”, cu articolul: Formarea competenţelor de  audiţie muzicală la elevii preadolescenţi, 9-10 

noiembrie, 2017. 

12. Participare în cadrul Seminarului Managementul bun-pregătire pentru rolul  de lider, din cadrul 

proiectului „Gestiunea bună, baza unei bune educaţii”, Centrul de dezvoltare a educaţiei Ministerul 
Educaţiei, culturii şi cercetării al Republicii Moldova. 28-29 noiembrie, 2017. 

13. Participare în cadrul Seminarului metodologic Exemple de bune practici de implementare a TIC în 
Coreea de Sud, 30 noiembrie, 2017, IŞE. 

14. Participare la întâlnirea cu scriitorul, cercetătorul şi istoricul Iurie Colesnic. 

Generic: Cartea are misiunea de a educa, 21.03.18, IŞE. 

10. Participare în calitate de membru al juriului la concursul „Ploaia de stele”, la nivel de sector,  şcoala 

primară nr.83 „Grigore Vieru”, 22.03.18. 

15. Participare în calitate de membru al juriului la concursul ansamblurilor vocale „Vocile Lăstărelului” în 
incinta Centrului Educaţiei Estetice „Lăstărel” 

(etapa instituţională), 16.05.18. 

16. Elaborarea Curriculumului Universitar pentru ciclul I de studii universitare, la disciplina Metodica 
Educaţiei Muzicale Preşcolare, domeniul de formare 

profesională: 0114 – Formarea profesorilor,  specialitatea: 0114.12 – Muzică. Chişinău, 2018 

17. Elaborarea curriculumului la disciplina opţională Muzica modernă şi TIC pentru cl. a V-a – aVI-a, 

Chişinău, 2018. 

18. Participare cu comunicare: Lecţia SMART la educaţia muzicală, în cadul seminarului metodologic 
Proiectarea lecţiei interactive utilizând tabla interactivă. Chişinău-IŞE, 24 august 2018. 

19. Participare în cadrul seminarului, cu  genericul Ghidarea metodologică în elaborarea cursului online 
pe platforma Moodle. Chişinău-IŞE, 19 octombrie, 2018. 

20. Participare cu comunicare: Platforme online pentru crearea de activităţi interactive la educaţia 
muzicală, în cadrul Modulului tematic, cu genericul Platforme educaţionale online utile activităţilor 
didactice. Chişinău-IŞE, 2 noiembrie, 2018. 

  


