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Experimentul s-a desfăşurat în trei 
etape: de constatare, de formare, de 
control/validare. Pentru etapa de con-
statare au fost formulate obiective spe-
ciale, precum: 
 studiul documentelor ș colare în 

vederea stabilirii modului de con-
ceptualizare şi proiectare a strate-
giilor didactice de predare elevilor 
a cunoştinţelor muzicale;  

 analiza cadrului praxiologic de pre-
dare a cunoştinţelor muzicale ele-
vilor la lecț ie în vederea identifi-
cării factorilor determinanţi de in-
fluenţă negativă asupra procesului 
de însuș ire a cunoştinţelor muzicale 
la lecţia de educaţie muzicală; 

 studiul cadrului experienţial al pro-
fesorilor de educaţie muzicală în do-
meniul predării-formării cunoș tin-
ț elor muzicale elevilor prin apli-
carea strategiilor specifice educaţiei 
muzicale; 

 examinarea ș i interpretarea datelor 
experimentului de constatare din 
perspectiva elaborării unui model 
metodologic de predare-formare ele-
vilor a cunoș tinț elor muzicale 

prin aplicarea strategiilor didactice 
specifice educaț iei muzicale. 

În baza reperelor teoretice stabi-
lite pentru predarea-formarea cunoş-
tinţelor muzicale s-a investigat practi-
ca acestei activităţi în cadrul discipli-
nei Educaţia muzicală (EM).  

A. Rezultate profesori. Profe-
sorilor li s-a propus să contribuie la 
cercetarea noastră prin elaborarea de 
răspunsuri la două chestionare care au 
urmărit obiective diferite. Acestea au 
dezvăluit, direct şi indirect, modul în 
care ei aplică strategiile specifice 
predării-formării cunoştinţelor muzi-
cale şi reprezentările lor privind pro-
cesul de predare-formare a cunoştinţe-
lor muzicale la disciplina Educaţie mu-
zicală, în aspectele: metode-procedee/ 
tehnici-forme-mijloace de predare a cu-
noştinţelor muzicale, oportunitatea mo-
dernizării predării cunoştinţelor muzi-
cale, factorii de influenţă negativă a 
predării-însuşirii cunoştinţelor muzicale. 

Reprezentările profesorilor (Ta-
belul 1):  

1) în 53 % răspunsuri au fost in-
dicate ca afirmative privind urmărirea 
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obiectivelor speciale la proiectarea/ 
aplicarea strategiilor specifice predării 
cunoştinţelor muzicale; 

2) 60 % din respondenţi nu con-
cep în proiectarea de lungă durată 
strategiile EM; 

3) 16,5 % din respondenţi reali-
zează predarea cunoştinţelor muzicale, 
în funcţie de aplicarea unor metode-
procedee/tehnici-forme-mijloace spe-

ciale la utilizarea strategiilor de pre-
dare a cunoştinţelor muzicale;  

4) 12,9% evaluează sistematic la 
elevi capacităţile de identificare/apli-

care a cunoştinţelor muzicale în AMD 
(activităţile muzical-didactice); 

5) 51,7% aplică componentele 

strategiilor specifice EM în predarea 
cunoştinţelor muzicale (metode, pro-

cedee/tehnici, sarcini didactice), ur-
mărind eficienţa lor. 

 

Tabelul 1. Aprecierea dată de profesori pentru evaluarea reprezentărilor cu privire  

la strategiile specifice educaţiei muzicale aplicate în predarea-formarea cunoştinţelor muzicale 
 

Nr. 

d/o 
Itemi 

Au răspuns 

afirmativ 

Au dat 

răspunsuri 

negative 

1. Urmărirea unor obiective speciale la proiectarea/aplicarea 

strategiilor specifice predării cunoştinţelor muzicale; 

53% 47% 

2. Conceperea strategiilor EM în predarea CM în:  

- proiectarea de lungă durată (anuale) 

- proiectele educativ-didactice (ale lecţiei);  

10% 

36% 

60% 

64 % 

3. Aplicarea unor metode-procedee/tehnici-forme-mijloace 

speciale la elaborarea strategiilor de predare a CM; 

16,5% 72 % 

4. Evaluarea sistematică a capacităţilor identificare/aplicare a 

CM în AMD; 

12,9% 54% 

5. Evidenţa componentelor strategiilor specifice EM în 

predarea CM (metode, procedee/tehnici, sarcini didactice). 

51,7% 78% 

 

Evaluarea răspunsurilor profeso-
rilor s-a făcut prin calcularea răspun-
surilor afirmative şi negative, apoi ra-
portarea la numărul de profesori. Ast-
fel, 60% nu concep proiectarea/aplica-
rea strategiilor specifice educaţiei mu-
zicale în proiectarea didactică de lun-
gă şi scurtă durată. Dar 10% aplică în 
predare la lecţii variate strategii di-
dactice. 47% nu urmăresc obiective 
speciale în proiectarea/aplicarea stra-
tegiilor specifice de predare-formare a 
cunoştinţelor muzicale. 

Evaluarea reprezentărilor profe-
sorilor despre volumul şi calitatea cu-
noştinţelor muzicale ale elevilor s-a 
realizat în baza Chestionarului nr. 2 
(Anexa 2). Pentru evaluarea reprezen-
tărilor/atitudinii profesorilor privind 
stabilirea eficienţei strategiilor speci-
fice predării-formării cunoştinţelor mu-

zicale din perspectiva funcţionalităţii 
achiziţiilor cognitive ale elevilor: 

Itemul 1. Cunoştinţele fundamen-
tale ale elevilor: 75,3% de profesori 
consideră că elevii posedă cunoştinţe 
fundamentale, iar 15,7 % cred că elevii 
nu dispun de aceste cunoştinţe (Anexa 2). 

Itemul 2. Identificarea cunoştin-
ţelor teoretice într-un mesaj muzical:  
• 10,7% profesori consideră că elevii 

pot da dovadă de cunoştinţele 
teoretice într-un mesaj muzical; 

• 7,0% dintre profesori consideră că 
elevii nu dau dovadă de ele; 

• 81,2% dintre profesori apreciază că 
elevii recunosc parț ial aspectele 
teoretice într-un mesaj muzical. 

Itemul 3. Decodificarea semnifi-
caţiei cunoştinţelor muzicale:  
• 75,3% de profesori apreciază că 

elevii decodifică semnificaţia cu-
noştinţelor muzicale; 
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• 15,7% consideră că elevii nu pot 
decodifica această semnificaţie.  

Prin itemii 4, 5, 6, 7 au fost iden-
tificate nevoile de valorizare a cunoş-
tinţelor muzicale. Astfel, prin itemul 
4, evaluarea sistematică a capacităţilor 
de cunoaştere/identificare/aplicare a 
cunoştinţelor muzicale în activităţile 
muzical-didactice, 54% au răspuns ne-
gativ şi 46% profesori afirmativ. 

Itemul 8. Perceperea procesului 
de predare a cunoştinţelor muzicale 
ca modalitate de formare a cunoştin-
ţelor ce ţin de atitudinea elevilor.  
• 75,3% de profesori conştientizează 

procesul de predare a cunoştinţelor 
muzicale ca modalitate de formare 
a cunoştinţelor; 

• 11,7% consideră că pentru elevi e 
suficientă numai activitatea de 
transmitere a cunoştinţelor. 

Itemul 9. Valorificarea specificu-
lui strategiilor didactice în procesul 
de predare a cunoştinţelor muzicale: 
• 30% de profesori consideră eficiente 

strategiile emoţional-afective (vizând 
cunoaşterea, memorizarea, percepe-
rea, trăirea mesajului sonor) (+); 

• 40% de profesori consideră eficien-
te strategiile analogice (privind uti-
lizarea cunoştinţelor muzicale pen-
tru elaborarea discursurilor) (*); 

• 60 % de profesori consideră efi-
ciente strategiile mixte (utilizarea 
cunoştinţelor muzicale ca sursă de 
informatizare) (-). 

Itemul 10. Utilizarea metodelor 
de predare în formarea cunoştinţelor 
muzicale: 
• 10% din profesori utilizează patru 

metode (+); 
• 40 % din profesori utilizează două 

metode (*); 
• 60 % din profesori utilizează o me-

todă (-). 
Concluzii. Majoritatea profesori-

lor de educaţie muzicală: 
• înţeleg predarea cunoştinţelor mu-

zicale drept o simplă activitate de 

transmitere a informaţiilor despre 
muzică, autor şi opera muzicală; 

• nu aplică în predarea cunoştinţelor 
muzicale strategii specifice educa-
ţiei muzicale; 

• în proiectarea activităţii de predare-
formare a cunoştinţelor muzicale, 
de regulă, nu se sprijină pe cele de-
ţinute de elevi; 

• nu-şi orientează discursul educativ-
didactic la aspecte concrete ale com-
petenţelor muzicale ce urmează a fi 
formate-dezvoltate în conformitate 
cu obiectivele operaţionale; 

• nu-şi proiectează şi nu urmăresc sar-
cini didactice concrete de predare-
formare a cunoştinţelor muzicale; 

• n-au un concept clar definit al stra-
tegiei specifice de predare a cunoş-
tinţelor muzicale, din care cauză le 
înţeleg la modul abstract şi eclectic 
(asistemic). 

Datele experimentului de consta-
tare (profesori) a arătat că predarea-
formarea contextualizat-dinamică a cu-
noştinţelor muzicale este insuficientă 
şi nesistematică, discursul educativ-
didactic este centrat pe informare 
(=predare) nu pe formare (=interacţiu-
ne, cooperare), aşa cum o cer prin-
cipiile artei-receptării artistice.  

B. Rezultate elevi. Datele au fost 
obţinute prin aplicarea a două teste şi 
trei probe de evaluare a cunoştinţelor 
muzicale şi a funcţionalităţii acestora. 

Prin aplicarea Testului 1 s-a urmă-
rit stabilirea volumului şi a funcţiona-
lităţii cunoştinţelor muzicale în urmă-
toarele aspecte ale competenţei muzi-
cale: percepere, cunoaştere-înţelegere-
sintetizare, aplicare-valorizare, trăire 
profundă a mesajului muzical (Tabelul 
2). Indicatorii eficienţei predării cu-
noştinţelor muzicale în AMD au servit 
drept criterii de bază în stabilirea ni-
velurilor de referinţă a funcţionalităţii 
cunoştinţelor muzicale: III – avansat, 
II – mediu, I – minim. Fiecare nivel 
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conţine trei itemi, care corespund me-
canismului cunoaşterii muzicale, pre-
zentat şi în Modelul MPFCM prin stra-
tegii specifice educaţiei muzicale. Fie-
care criteriu este proiectat din perspec-

tiva activităţilor muzical-didactice prin-
cipale ale lecţiei. În cadrul nivelurilor 
de referinţă, criteriile corespund acti-
vităţilor de Creaţie+Reflecţie, Audiţie + 
Reflecţie, Interpretare+Reflecţie. 

 

Tabelul 2. Funcţionalitatea cunoştinţelor muzicale ale elevilor la etapa de constatare 
 

Niveluri Criterii AMD 

I. Minim:  

cunoştinţe 
fundamentale 

1. Perceperea/cunoaşterea elementelor de limbaj 
care atribuie expresivitate lucrării muzicale;  
2. Ascultarea atentă a creaţiei muzicale; 

3. Fredonarea cu voce a melodiei piesei muzicale; 

Creaţie+Reflecţie  
Audiţie +Reflecţie  
Interpretare +Reflecţie 

II. Mediu:  
cunoştinţe 
funcţionale 

1. Sintetizarea succesiunii sentimentelor în muzică;  
2. Aplicarea CM pt. a distinge auditiv forma muzicală; 
3. Intonarea motivelor desprinse din mesajul muzicii;  

Creaţie+Reflecţie 
Audiţie +Reflecţie  
Interpretare + Reflecţie 

III. Avansat: 
cunoştinţe 
atitudinale 

1. Aprecierea valorică a rolului CM în constituirea 
mesajului muzical; 
2. Identificarea prin ascultare a sentimentelor domi-
nante în opera muzicală; 
3. Integrarea în AMD a CM melodia, structura ritmi-
că, timbrul etc. pt. trăirea profundă a mesajul operei.  

Creaţie +Reflecţie  
 
Audiţie + Reflecţie 
 
Interpretare + Reflecţie 

Evaluarea nivelului iniţial de for-

mare a competenţei muzicale în baza 

cunoştinţelor muzicale achiziţionate 

s-a evaluat în ambele eşantioane, ex-

perimental (60 de elevi) şi martor (58 

de elevi), clasele a II-a. Datele obţinu-

te certifică indirect şi gradul de efi-

cienţă de predare-formare a cunoştin-

ţelor muzicale (Tabelul 3). Potrivit re-

zultatelor testului, cunoştinţele muzi-

cale ale elevilor sunt variate şi dezvă-

luie aspecte semnificative ale funcţio-

nalităţii cunoştinţelor muzicale achi-

ziţionate în AMD. 
 

Tabelul 3. Evaluarea nivelului iniţial/preexperimental de formare a competenţei muzicale  
în baza cunoştinţelor muzicale achiziţionate prin AMD  

 

Cunoştinţe 

muzicale 
Itemi AMD 

Indicatorii efi-

cienţei predării-

formării CM 

Indicatorii 

Cantitativi % 

EE EM 

1. Cunoştinţe 

fundamen-

tale 
(minim) 

Identificarea/cunoaşterea elementelor 
de limbaj care atribuie expresivitate 
operei muzicale 

Audiţie+ 
Reflecţie 

1. Perceperea 
mesajului muzical 10% 11% 

Ascultarea atentă a creaţiei muzicale 
şi identificarea mijloacelor de 
expresivitate  

Creaţie + 
Reflecţie 

Interpret.+ 
Reflecţie 

2. Cunoaşterea 
/înţelegerea rolului 
CM în creaţia mu-
zicală 

15% 12% 

2.Cunoştinţe 

funcţionale 
(mediu) 

Delimitarea/sintetizarea succesiunii 
sentimentelor în muzică, prin identifi-
carea momentelor analogice; 
Aplicarea CM pt. a distinge, în audi-
ţie, forma muzicală 

Audiţie+ 
Reflecţie 

3. Aplicarea CM; 

30% 21% 

Redarea expresivă a intonaţiilor me-
sajului muzical 

Interpret.+ 
Reflecţie 

4. Sintetizarea CM 
achiziţionate 

35% 31% 

3.Cunoştinţe 

atitudinale 
(avansat) 

 

Aprecierea valorică a rolului CM în 
constituirea mesajului muzical 

Creaţie+ 
Reflecţie 

5. Valorizarea/ 
integrarea CM 

22% 18% 

Identificarea prin ascultare a senti-
mentelor dominante în opera muzicală 

Audiţie+ 
Reflecţie 

6. Trăirea profundă 
a mesajului muzical 

40% 37% 

Total 94% 90% 
 

73 



Prin Testul 2 s-a evaluat funcţio-

nalitatea cunoştinţelor muzicale din 

perspectiva aplicării strategiilor speci-

fice educaţiei muzicale, pe coordona-

tele tipurilor de cunoştinţe muzicale: 

fundamentale (ştiu); funcţionale (ştiu 

să fac); atitudinale (ştiu să fiu), care 

corespund taxonomiei obiectivelor ope-

raţionale la lecţia de educaţie muzica-

lă: cunoştinţe, capacităţi, atitudini (Ta-

belul 4). La elaborarea Testului 2 s-a 

luat în consideraţie taxonomia obiecti-

velor EM, preconizată de curriculu-

mul disciplinei şcolare, care constituie 

şi expresia proiectată a componentei 

cognitive a competenţei muzicale, pe 

care am discriminat-o în cunoştinţe 

fundamentale (ştiu), cunoştinţe funcţio-

nale (capacităţi: ştiu să fac) şi cunoş-

tinţe atitudinale (atitudini: ştiu să fiu). 

Menţionăm nivelurile de formare a cu-

noştinţelor muzicale: cunoştinţele fun-

damentale reprezintă informaţia de or-

din teoretic, achiziţionată de elevi, care 

formează baza conceptuală a EM; cu-

noştinţele funcţionale reprezintă valo-

rile propriu-zise ale muzicii, care nu 

pot exista, decât în formă contextual-

dinamică, ca rezultat al receptării mu-

zicii; informaţia in actu despre opera 

muzicală, pe care elevii au achiziţio-

nat-o în procesul audiţiei-interpretării 

ei vocale/instrumentale; cunoştinţele 

atitudinale sunt informaţiile transfor-

mate în trăsături de personalitate 

(convingeri artistic-estetice: idei, con-

cepte, principii; gusturi muzical-

estetice, demonstrate de capacitatea 

de a opina-aprecia-evalua ş.a.). 

 

Tabelul 4. Datele evaluării iniţiale/preexperimentale a nivelului de formare a competenţei 

muzicale în baza strategiilor specifice EM 
 

Strategii aplicate / 

Obiective 
ITEM Punctaj 

Punctaj 

total 

Strategii mixte 
 

Obiective 

operaţionale la nivel 

de cunoaştere 
 

Cunoştinţe 

fundamentale 

1. Identificaţi/cunoaşteţi elementele de limbaj care 

cel mai mult atribuie expresivitate lucrării muzi-

cale, AMD Creaţie+Reflecţie;  

5 

 

15 

2. Ascultaţi cu atenţie creaţia muzicală şi numiţi 

mijloacele de expresivitate a muzicii. AMD 

Audiţie +Reflecţie; 

5 

3. Fredonaţi cu vocea melodia piesei interpretate, 

AMD Interpretare+Reflecţie; 5 

Strategii analogice 
 

Obiective operaţiona-

le la nivel de aplicare  

(capacităţi) 
 

Cunoştinţe funcţionale 

4. Delimitaţi/sintetizaţi succesiunea sentimentelor 

în muzică, prin găsirea momentelor analogice; 
5 

 

25 

5. Aplicaţi cunoştinţele muzicale pentru 

distingerea formei muzicale în activitatea de 

audiţie, AMD Audiţie+Reflecţie; 

10 

6. Intonaţi expresiv intonaţiile desprinse din 

mesajul muzicii, AMD Interpretare+Reflecţie; 
10 

Strategii emoţional-

afective  

 

Obiective 

operaţionale la nivel 

de atitudini 

 

Cunoştinţe la  

nivel de atitudini 

 

7. Apreciaţi valoric rolul cunoştinţelor muzicale în 

constituirea mesajului muzical, AMD 

Audiţie+Reflecţie;  

20 

50 

8. Ascultaţi prin identificare sentimentele care 

domină în muzică, AMD Creaţie+Reflecţie; 10 

9. Redaţi rolul cunoştinţelor (melodia, structura 

ritmică, timbrul, etc.) prin interpretarea emoţional-

expresivă a creaţiilor muzicale, AMD 

Interpretare+Reflecţie. 

20 

Total 90 90 
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Sintetizate, cunoştinţele teoretice-
funcţionale-atitudinale indică, în mă-
sură semnificativă, asupra gradului de 
formare a competenţei muzicale. 

Testul 2 propune 9 itemi (Tabelul 
4), câte trei pentru evaluarea cunoaş-
terii, aplicării şi integrării cunoaşterii-
aplicării, identificabilă cu sfera atitu-
dinală, căci la nivelul atitudinal elevul 
valorizează, sintetizează cunoştinţele-
informaţii şi cunoştinţele-aplicaţii, 
transformându-le în trăsături de perso-
nalitate. De aceea şi s-a acordat 
acestui nivel, având cel mai avansat 
grad de complexitate, cel mai mare 
punctaj – câte 10 puncte pentru fie-
care item (total – 20 puncte).  

Pentru nivelul aplicativ al cunoş-
tinţelor muzicale, care este un nivel 
de complexitate medie, au fost acor-
date câte 7 puncte de item. 

Cunoştinţele muzicale la nivel   
informativ-teoretic au fost apreciate cu 
3 puncte de item, deoarece sunt for-
mate prin operaţii de identificare şi 
reproducere.  

Punctajul total al testului este de 
90 puncte, pentru fiecare nivel fiind 
stabilite, pentru fiecare dintre cele trei 
niveluri de formare a cunoştinţelor 
muzicale, respectiv: 

• nivelul III, avansat  – 66-90 puncte;  
• nivelul II, mediu  –  36-65 puncte;  
• nivelul I, minim –  0-35 puncte. 

Datele evaluării prin acest test cer-
tifică gradul de percepere, înţelegere, 
aplicare, valorizare şi trăire a cunoştin-

ţelor muzicale prin activităţi muzical-
didactice. Indicatorii de nivel au servit 
şi la stabilirea şi clasificarea strategii-
lor de predare-formare a cunoştinţelor 
muzicale, pe care le-am intitulat cu ter-
menii strategii mixte (angajând metode-
procedee/tehnici, mijloace-forme de 
predare-formare generale şi specifice 
EM), strategii analogice şi strategii 
emoţional-afective.  

În concluzie, la evaluarea cunoş-
tinţelor muzicale fundamentale s-a ur-
mărit nu numai volumul acestora, dar 
şi gradul de înţelegere a sensului lor, 
realizarea de asociaţii şi analogii în 
baza operelor muzicale audiate şi exa-
minate la lecţie. Aceste acţiuni au ca-
racter reproductiv, un nivel absolut 
necesar, dar insuficient unei educaţii 
muzicale depline – în sens epistemic 
(care să antreneze conceptele şi 
principiile-cheie) şi tehnologic (care 
să se rezulte cu competenţa muzicală 
formată în context muzical-didactic).  

Cunoştinţele funcţionale au fost 
evaluate în capacitatea acestora de a 
sintetiza multiple semnificaţii şi acţiuni.  

Cunoştinţele muzicale atitudina-
le au fost identificate prin prezenţa la 
elevi a unor manifestări (comporta-
mente) specific muzicale: integrarea 
unor viziuni de percepere a mesajului 
muzical, perceperea tuturor elemente-
lor operei muzicale ca valori indis-
pensabile acesteia, trăirea profundă a 
mesajului muzical, înţelegerea valori-
lor operei muzicale la nivel avansat. 
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