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LECŢIA DE EDUCAŢIE MUZICALĂ  

ÎN LUMINA EXIGENŢELOR CURRICULARE 

LUCHIAN  Ecaterina 

BĂLŢI, MOLDOVA 

THE LESSON OF MUSICAL EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW OF 

THE CURRICULAR DEMANDS 

The final goal of musical education is focused on the necessity of 

formation of a musical culture as a component part of the pupils’ spiritual culture. 

The process of constituting the musical culture will be based on the values of the 

natural music. 

The Romanian musicologist George Breazul considers the folklore a 

value, an ideal of spiritual realization. 

Musical education will begin with elements of ones mother tongue – 

fairy tales, ballads, lullabies and children folklore. 

Concepţia actuală a învăţămîntului din Republica Moldova 

avansează obiective educaţionale majore – dezvoltarea liberă a omului, 

formarea personalităţii creative cu înalte aspiraţii spirituale. 

O condiţie obligatorie în realizarea acestui deziderat constă în 

dezvoltarea orientărilor valorice. Educaţia muzicală se înscrie în cel mai 

activ mod la acest capitol. Muzica nu este doar frumuseţe sonoră, ea 
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declanşează procese interioare ale omului şi ca urmare fenomene 

spirituale. Implicarea şi trăirea profundă a muzicii generează aptitudini de 

distincţie a valorilor de nonvaloare, iar cunoştinţele muzicale practice 

contribuie la plăsmuirea şi desăvîrşirea lumii interioare a copilului. 

 În această ordine de idei Curriculum-ul de Educaţie muzicală 

reprezintă o performanţă conceptuală a educaţiei muzicale în învăţămîntul 

preuniversitar, ce orientează întregul demers didactic spre formarea 

culturii muzicale a elevilor ca parte componentă a culturii lor spirituale. 

Concepţia curriculară actuală propune educarea personalităţii creative, 

receptive la frumosul din arta muzicală, cu capacităţi de asimilare a 

valorilor artistice ale culturii muzicale naţionale şi universale. Ea oferă 

elevului experienţa de receptare, creare, de familiarizare cu multiplele 

manifestări ale artei muzicale şi antrenarea elevului în receptarea valorilor 

artistice-estetice a operelor muzicale. 

 În acest context lecţia de educaţie muzicală concepută şi tratată ca 

lecţie de artă constituie o modalitate de realizare a concepţiei curriculare. 

Procesul de constituire a culturii muzicale a elevilor va începe de la 

cunoaşterea muzicii ca artă, care presupune cultivarea la elevi a capacităţii 

de receptare a operei muzicale, ridicată pînă la nivelul trăirii interioare, 

meditaţiei asupra mesajului muzical, trăirii emoţiei estetice şi resimţirii 

bucuriei şi satisfacţiei spirituale. Acumularea de cunoştinţe, formarea 

priceperilor şi a deprinderilor reproductiv-informative se vor realiza în 

baza percepţiei nemijlocite a mesajului muzical, fapt care va conduce la 

sporirea nivelului de înţelegere a fenomenului artistic muzical. 

Concepţia lecţiei de educaţie muzicală presupune o lecţie integră 

bazată pe un suport metodologic, ştiinţific ce include un complex de 

activităţi şi fenomene muzicale pătrunse de percepţie vie, emoţional-

artistică, activităţi ce permit pătrunderea în tainele muzicii, în esenţa artei 

muzicale. Utilizarea tehnologiilor didactice la lecţie va purta un caracter 

formativ-aplicativ, avînd la bază varietatea de metode activ-participative 

care vor fi orientate spre dezvoltarea sensibilităţii elevilor, capacităţii de a 

trăi emoţii estetice, de a percepe frumosul din creaţiile muzicale, cît şi 

tendinţe de creaţie, de îmbogăţire a sufletului, cugetului şi înălţare a spiritului. 

Conţinutul educaţiei muzicale este elaborat în baza principiului 

tematismului. În conformitate cu principiul tematic sînt clasificate şi 

lecţiile de educaţie muzicală: lecţii de iintroducere în temă, lecţii de 

aprofundare a temei, lecţii de generalizare a temei, lecţie-concert de 

încheiere a temei semestrului sau anului (Абдулин Э. Б.). În didactica 

muzicală sînt utilizate diverse tipuri de lecţii bazate pe activităţile 
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muzical-didactice: cînt vocal-coral şi audiţia muzicii pe baza căroroa se 

sprijină şi celelalte activităţi didactice, însuşirea cunoştinţelor muzicale şi 

despre muzică, citit-scrisul muzical, activitatea muzical-ritmică, creaţia 

muzical-artistică, jocul muzical, executarea la instrumente muzicale 

pentru copii, caracterizarea muzicii. În pedagogia muzicală se cunosc şi 

alte tipuri de lecţii clasificate conform conţinutului şi formei: lecţii 

tradiţionale, lecţii dominante, lecţii tematice, lecţii complexe 

(Безбородова Л. А., Алиев Ю.Б.).  

În învăţămîntul primar sînt deseori eficiente tipuri de lecţii în care 

predomină activitatea muzical-didactică cîntul vocal-coral. Este cunoscut 

aportul cîntecului ca gen muzical în formarea culturii muzicale a 

copilului. Cîntecul constituie creaţia ce se înscrie cel mai bine în universul 

copilăriei, constituind mijlocul principal de realizare a obiectivelor 

generale ale educaţiei muzical-estetice a copiilor. Conţinutul şi forma 

acestui tip de lecţie este orientat spre formarea culturii muzicale a elevilor, 

spre percepţie vie a muzicii cîntate, trăirea, simţirea, pătrunderea prin cînt 

în conţinutul imaginii muzicale şi însuşirea legităţilor artei sonore, spre 

formarea deprinderilor de a cînta corect, expresiv, artistic, cu pasiune. 

Activitatea interpretativă corală dispune de mari posibilităţi instructiv-

educative şi este o modalitate accesibilă de a pătrunde în lumea muzicii, 

frumuseţea şi vraja ei. Un rol important în promovarea lecţiei îi revine şi 

procesului de selectare a repertoriului de cîntece propus pentru audiţie şi 

interpretare. Repertoriul muzical va fi privit ca o veritabilă operă de artă, 

construit după aceleaşi legi ca şi o creaţie de proporţii, cu aceeaşi menire – 

pătrunderea în sufletul copilului, înălţarea lui spirituală. 

În activitatea vocal-corală se va folosi pe larg cîntece din folclorul 

copiilor. Pedagogul român George Breazul pledează pentru ca educaţia 

muzicală să fie începută de la elementele limbii materne – creaţia populară 

şi îndeosebi de la cea aparţinînd copiilor şi accesibile lor, de la cîntecul de 

leagăn şi folclorul copiilor pînă la valorile muzicale universale. 

Aspectele caracteristice şi laturile esenţiale ale folclorului copiilor 

ne sugerează soluţii de utilizare eficientă a lui în scopuri educative, 

cognitive, formative. Bogăţia şi diversitatea folclorului muzical al copiilor 

din punct de vedere muzical şi literar asigură lărgirea orizontului cultural, 

estetic, artistic al elevului. Cîntecul şi jocul muzical în baza cîntecului ne 

permit realizarea multiplelor obiective instructiv-educative: de dezvoltare 

a simţului ritmic, melodic, de dezvoltare a sensibilităţii şi receptivităţii 

emoţionale pentru muzică, a memoriei muzicale, a reprezentărilor şi 

asociaţiilor muzicale-auditive, a formării la elevi, în baza celor mai 
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valoroase creaţii din tezaurul folclorului muzical, a unui sistem de criterii 

de apreciere valorică şi formării pe baza lor a simţului şi gustului estetic. 

Practicarea şi valorificarea folclorului copiilor vor permite realizarea, în 

mare parte a finalităţilor educaţiei muzicale în clasele primare. 

Procesul de constituire a culturii muzicale a elevilor trebuie să se 

bazeze, în primul rînd, pe valorile culturii muzicale naţionale, folclorul 

muzical constituind o valoare incontestabilă, un ideal de realizare spirituală. 

Formarea unei personalităţi culte, cu înalte aspiraţii morale, 

spirituale rămîne obiectivul major al educaţiei muzicale în învăţămîntul 

preuniversitar. 
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FORMAREA  CULTURII  VOCALE  ÎN PROCESUL  STUDIULUI  

DISCIPLINEI  “CANTO” 
 

     COŞCIUG Svetlana 

 BĂLŢI,  MOLDOVA 
 

FORMATION  AND  EDUCAŢION OF  VOCAL  CULTURE  IN THE  PROCESS 

OF  STUDING  THE  SUBJECT  „CANTO”  („SINGING”) 
 

The  cultivated voice  is  the result  of  the „worked” voice with a clear 

and precise rezonance, that, is developed by means of pedagogic technigues of 

singing. It, s an imperative of this research. 
 

Asigurarea calităţii şi competitivităţii învăţămîntului superior 

enumerată  printre obiectivele Declaraţiei de la Bologna (19 ianuarie 1999) 

necesită desfăşurarea activităţilor didactice, educative, de cercetări 

ştiinţifice şi de creaţie orientate spre  perfecţionarea  şi modernizarea 


