
14 

Timbre (instruments used, combination of instruments, chord voicings) 

Both in bass range – depth and weight. If played up an octave, would

have different feeling. The bass trills seem somewhat incomprehensible b/c of

the range – so they seem like a rumble from another place. The melody doesn’t

have lots of clarity b/c of closeness to chords, so it is muddied (trapped?). Note

the lh use of octaves, meas. 6+ // ONLY piano – it is alone… 

Text (if applicable discuss the relationship between the music and text) 

n/a 

Form (main elements and how they are put together to form a logical whole). 

Form: ABA’. Note the head motive is different each time it occurs (meas. 1,

5 and 9). This coherent structure makes the piece easy to digest. 

Of these, which elements are the most important to bring out during a

performance of the piece? 

See below 

Having answered these questions, you can then choose the level to

which you want to bring out certain elements.  

Disturbances between lh and rh – the agitations in lh are “trouble”

keeping the rh from being liberated. Accentuate the different affects. Perform

the various divisions of the beat accurately – they are meant to seem

“frenetic.” Make sure to articulate the dominant to tonic relationships in each

key, so that the juxtaposition of keys provides adequate feelings of

displacement. Make sure to carry the crescendos through to their climaxes.  

PRINCIPIUL  SUCCESULUI MUZICAL – ARTISTIC  

BABII Vladimir

BĂLŢI,  MOLDOVA 

THE PRINCIPLE OF THE MUSICAL-ARTISTIC SUCCESS 

In musical educaţion, alongside with other  domians of  Pedagogics it has been

focused on the change of the process content; that is the exterior factors have been more

emphasizet  that the interior ones. There are characterized by the change (development of

the  ego’s interior world. The problem in the change in Education has always been a

criteria of the change / development of an efficient personality. It is the success that

constitues  both an act of accomplishment, and an act of change / renovation. 

Constatăm că evaluarea / aprecierea muncii artistice în cadrul

educaţiei muzicale a şcolii de azi, preponderent, se desfăşoară defavorizat în

formă comparată, adică conform paradigmei: succes / insucces, ceea ce

înseamnă că elevul A are succes pentru că elevul D nu are succes personal în 

CZU 371.02
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activitatea concretă sau insucces global - în activităţi diverse. O astfel de 

pedagogie acordă mai puţină atenţie centrării complexului energetic al 

elevului pe paradigma succes / succes, abordând o „strategie bagatelizată”, 

care orientează elevul spre un comportament de defensivă. Evident, actorul 

acţiunii caută să devieze de la eşecurile personale, dar mai cu seamă – de la 

aprecierile factorilor externi, iar în cele din urmă, se alege cu un refugiu în 

spaţiul/mediul său individual pentru a-şi ocroti demnitatea personală. Am 

identificat că acolo unde se menţine starea de defensivă personală, mai ales 

cu referinţă la domeniul muzical, din procesul educaţional sunt excluse 

creativitatea şi rivalitatea interpersonală. 

            Un pericol formativ/dezvoltativ grav în educaţia muzicală îl constituie 

situaţia pedagogică de insucces / succes. Elevii cu o asemenea mentalitate din 

capul locului sunt ,,aruncaţi” în vidul situaţiei de a ezita, de a fi nehotărâţi în 

propriile potenţialităţi. Aceasta este o cale directă spre complexare, care nu are 

un conţinut propriu-zis, ci numai cauză.  Implicarea pedagogică proiectată în 

lumea internă a persoanei, identificarea ,,fir cu fir,, a împrejurărilor şi situaţiilor 

care au provocat ,,eliminarea” factorilor formativ-pozitivi, poate conduce la 

cauzalitatea efectului complexităţii. De regulă, cauza unei asemenea situaţii se 

ascunde în faptul că elevii indicaţi sunt treptat izolaţi şi calificaţi drept persoane 

pasive, inapte pentru o creativitate artistică eficientă. Opiniile lor nu sunt 

acceptate de către profesor şi colegi, ceea ce ambiţionează formarea unei imagini 

de sine  mult subestimativă: ,,sunt un afon,, , ,,nu am talent,, , „n-am să reuşesc,, 

etc. Asemenea fenomene au o aparenţă pronunţată, mai ales, la elevii perioadei 

de vârstă preadolescentină, care contestează sever oricare eşec/eroare acţională în 

exterior. Pe temeiul bagatelizării potenţialităţilor sale reale, preadolescenţii, de 

obicei, dau dovadă de un caracter slab, generat de sentimentele: incombativităţii, 

incompetenţei, inconsistenţei, incongruenţei, inconsecvenţei. 

           Paradigma de succes personal/individual este una deosebită  de cea a 

succesului de grup, deoarece  prima este caracteristică nu tuturora, ci numai 

copiilor/adolescenţilor care se preocupă de propriul succes ca parte componentă 

a succesului public. Evident, asemenea persoane se înscriu în categoria celor 

proactivi deopotrivă cu categoria care este centrată pe principiul succesului 

public, adică: succes / succes, fiindcă elevii ultimei categorii tind cu un efort şi 

interes deosebit spre a se afirma în activităţile muzicale. Aceşti elevi 

înregistrează o eficienţă înaltă în domeniu în cazul când tendinţele individuale 

ridicate relaţionează într-un mod reciproc avantajos cu tendinţele globale ale 

grupului, mediului apartenent. De menţionat că după paradigma de 

succes/succes, cea de succes personal/individual constituie şi ea un factor real în 

contextul unei educaţii muzicale proactive.  
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            Paradigma succes/succes este una ideală în conceptul eficienţei muzical-

artistice, fapt care implică o analiză detaliată anume a acestui compartiment al 

cercetării. Proactivitatea, concepută ca calitate/capacitate a personalităţii, adică 

redusă la un efect cu sensul unei acţiuni, unui lucru  ,,bine făcut” constituie un 

concept superior particularităţilor, structurii şi activităţilor care îl determină prin 

stabilirea unor legături trainice între stimulii exogeni preferenţiali şi lumea 

internă –toate fiind unite cu un pretext teleologistic. Măsura în care aceste calităţi 

le realizează persoana, este determinată cu ajutorul sistemului de criterii, valori, 

imagini-scopuri de ordin primar sau secundar. 

           Categoria de cantitate constituie condiţia şi forma obligatorie în structura 

unei calităţi a procesului de achiziţionare şi schimbare/transformare. Însuşi 

noţiunea de cantitate determină acţiunea umană prin numărul/ cantitatea de 

proprietăţi, elemente, mărimi investite în procesul de dezvoltare. Spre exemplu, 

în muzică acţiunea de intonare vocală a unei melodii obligatoriu implică prezenţa 

următoarelor elemente: a) psihologic: gândire muzicală, auz muzical (timbral, 

melodic, armonic, de altitudine), simţ tonal, memorie muzicală, simţ ritmo-

muzical; b) fiziologic: relaţionare productivă dintre receptorul auditiv şi centrele 

de dirijare cu muşcările aparatului vocal; c) estetic: exprimat prin faptul de a avea 

gust pentru frumos, pentru sonorităţile melodico-ritmice şi armonice plăcute. 

            Succesul personal şi public/global poate fi atât de natură pozitivă, cât 

şi de natură negativă. Astfel, se consideră că rezultatul muncii este pozitiv 

dacă în procesul sau pe parcursul desfăşurării acţiunii s-a produs o anumită 

schimbare, transformare, ,,mutaţie favorabilă,, [1, p. 5] sau dimpotrivă, s-a 

instaurat o stare de: ,,opoziţie cu scop negativ-distructiv” [ibid.]. 

            Principiul succesului personalităţii este raportat de filosofie la 

funcţionarea legităţii de trecere sau schimbare a unei cantităţi într-o calitate. Între 

categoriile filosofice enunţate există o relaţionare de interdependenţă şi de 

contrazicere. Calitatea nu poate exista fără o achiziţionare cantitativă şi 

viceversa. Unitatea de cuantificare a acestor două categorii şi intensitatea 

relaţionării implică noţiunea de măsură. Măsura constituie determinanta 

momentului de trecere a unei cantităţi într-o calitate sau, la concret, mutaţiei 

calitative a acţiunii individuale. Calitatea reprezintă o caracteristică integratoare a 

rezultantei acţionale. Spre exemplu, expresiile: ,,elevul evoluează în calitate de 

interpret” folosită cu sens practic sau: ,,evoluează în calitate de interpretant”, în 

sens teoretic, presupune anume o rezultantă a unei calităţi acumulate/ achiziţionate 

printr-o serie de exerciţii realizate anterior în domeniul dat. 

             Dacă admitem succesul personal drept ipoteză filosofică, atunci am 

putea afirma că o atare ipoteză ar putea deveni un principiu evident, fiind tot 

atunci raportat la modelul epistemologic al cunoaşterii contemporane. 



 17 

            După cum menţionam anterior, succesul persoanei într-o activitate 

este exprimat, de regulă, printr-o reuşită personală sau publică, care coincide 

cu semnificaţia termenilor nominalizaţi în cazul când ,,sistemul de referinţă la 

care se raportează (...) este ataşat unui anumit individ” [1, p.6]. În ipoteza 

sistemului de referinţă se înscriu valorile culturale, standardele eticii 

comportamentale etc.  

Raportate la standardele social-culturale ale mediului, la tendinţele 

individuale şi scopurile finalităţilor educaţionale, subiectul acţiunii muzicale 

îşi măsoară/verifică potenţialităţile, îşi proiectează imaginar resursele fizice şi 

spirituale necesare pentru realizarea scopurilor secundare şi finale ale 

procesului. Raportul dintre ceea ce s-a obţinut şi ceea ce s-a consumat 

constituie randamentul eficienţei succesului, care poate fi calculat prin formula:  

E =  S : C = EnSn : EnıCı  

E- eficienţa;  S –scopul final(global); C –consumul global (suma 

consumurilor elementare); En – eficienţele particulare, suma Sn. 

Succesul uman într-o activitate anumită constituie acea stare de 

satisfacţie pozitivă, care activează/stimulează persoana, îi multiplică puterile, 

siguranţa întru a tinde spre o manifestare unitară, amplă şi deplină. Această 

judecată ne conduce spre o altă problemă – cea a cunoaşterii de sine, pe care 

Henri Ey o ramifică astfel: a) cunoaşterea sau percepţia de sine (self 

concept); b) imaginea de sine (self image);  c) evaluarea şi aprecierea de 

sine (self estem) Percepţia de sine este un scop tatonat în termenii: genetici 

(a-şi cunoaşte sinele); mediului (modul de adaptare) şi educaţionali 

(valorificarea dirijată, proiectată, direcţionată a potenţialităţilor individuale). 

Sinele/ autosul persoanei constituie o formaţie unică, al cărei grad de 

dezvoltare rezidă în nivelul de conştiinţă. Câmpul conştiinţei presupune un 

spaţiu în care conştiinţa depozitează fapte, automatisme, formând experienţa 

trăită a persoanei: ,,îmbrăcată în forma câmpului: intenţionalitate, scenă de 

reprezentare, organizare a prezentului” [5, p.131]. Printre cele mai eficiente 

modalităţi de utilizare a câmpului conştiinţei elevului impunătoare pare a fi 

,,proprietatea de a varia după voia subiectului” [ibid.]. Nu ne referim special 

la delimitările existente între noţiunile: individ, persoană, personalitate, 

deoarece ele sunt un obiect specific al ştiinţelor specializate: antropologia 

filosofică, psihologia persoanei, sociologia etc. În cazul nostru e semnificativ 

a menţiona că ,,între individ, natură umană şi persoană există raporturi de 

intercondiţionare şi interdependenţă. Astfel: „individul, ca o unitate 

biopsihologică a fiinţei umane, are o anumită esenţă (natură), care nu poate fi 

decât de ordin social şi cultural şi se manifestă ca persoană în cadrul unor 

raporturi interumane specifice” [3, p. 17]. 
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Definitoriu în determinarea sinelui, vizat ca individ, persoană sau 

personalitate, îl constituie forma sa de a fi un subiect integru cu propriile sale 

particularităţi. Toate transformările / schimbările care au loc în sistemul 

persoanei / personalităţii, inclusiv şi cele ce se referă la conştiinţă şi conştiinţa 

de sine, conform afirmaţiilor lui A.Leontiev (1975), au loc în activitate. 

Cunoscând lumea prin intermediul activităţii, Eul (,,Ego”, termen 

lansat de către Sigmund Freud) se cunoaşte , totodată, pe sine însuşi, adică îşi 

formează imaginea de sine (self image). De menţionat că factorul sinelui 

poate avea o influenţă pozitivă sau negativă în contextul proceselor de 

autoapreciere, adică care pot decurge cu un semn supraestimativ sau cu un 

semn subestimativ. Paradigma autoaprecierilor diferă de la o vârstă 

cronologică la alta, de la o persoană la alta. De exemplu, autoaprecierea 

succesului sau insuccesului personal la şcolarii mici poartă un caracter, 

preponderent, obiectiv, pe când la elevii vârstei adolescentine aceeaşi acţiune 

este mult subiectivă, cu nuanţe de camuflare. 

Principala, însă nu unica, forţă motrică care angajează Eul să tindă 

mereu spre un scop-imagine de performanţă într-un domeniu este cea de 

nesatisfacţie interioară raportată la succesele altora, însă nu oricare, ci doar a 

celor valorice. Tensiunea unei asemenea nesatisfacţii creşte odată cu 

creşterea eficacităţii personale în domeniul respectiv. Succesele personale 

marcante ale elevului, de exemplu, în domeniul interpretării vocale, 

deopotrivă cu satisfacţia ,,locală” trezesc insatisfacţie pentru starea de lucruri 

în domeniile similare, care declanşează tendinţa de a excila cu succes în 

interpretarea instrumentală, receptarea şi comentarea fenomenelor muzicale, 

improvizarea şi compunerea muzicii. Deşi gradul unei asemenea tensiuni de 

insatisfacţie, cu referinţă la succes, diferă în dependenţă de vârsta, mediul, 

formele de iniţiere (educaţie sau instruire profesională), esenţială în acest 

context pedagogic devine ,,libertatea de a opta” [2, p.57] 

Opţiunea constituie ,,cheia” cu ajutorul căreia găsim ieşire din orice 

situaţie, compensând  nereuşita într-o activitate / domeniu printr-un alt succes 

şi determinând cauzalitatea efectului negativ, înlăturând-o fără a suferi 

pierderi în acţiunea vizată sau acţiunile similare ei. De exemplu, elevul a 

depus o muncă enormă în activitatea A (de interpretare la un instrument 

muzical), însă rezultatul, succesul nu satisface aşteptările preconizate şi 

atunci nu rămâne decât a opta pentru o activitate similară B (de interpretare 

vocală), fiindcă energia consumată de activitatea A nu se pierde, ea poate 

avea efect pozitiv pentru activitatea B. Similar este şi efectul influenţei 

inverse. În acest context, deopotrivă, este nevoie de a opta pentru activităţile: 

C; D; Zn, care ar avea efectul dorit pentru activitatea A. Ne-am referit la 
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exemplul ce vizează activităţile/acţiunile muzicale desfăşurate într-un termen 

de timp îndelungat, deşi esenţa exemplului are contribuţii nemijlocite şi 

asupra succesului sau insuccesului la însuşirea unei teme de curs, unui ciclu, 

unui element al acţiunii, etc. În sensul filosofiei educaţionale limita opţiunii 

face actorul acţiunii (elevul/studentul, profesorul) mai fericit, mai sigur. „Cu 

cât sfera noastră de activitate şi de atingere este mai strâmtă, - menţionează 

A.Schopenhauer, - cu atât suntem mai fericiţi; cu cât este mai largă, cu atât 

suntem mai expuşi la nelinişte şi la supărări” [6, p.145]. 

Conştiinţa de sine, ,,selful” constituie factorul de conţinut şi de structură 

în modelul succesului, fapt ce permite persoanei să fie independentă, abilă în 

alegerea răspunsului la oricare stimul, adică să poarte răspundere personală 

pentru ceea ce întreprinde şi ceea ce obţine în rezultatul acţiunii. 

Omul, Eul trebuie să se conceapă ca subiect care influenţează asupra 

situaţiilor, împrejurărilor şi sinelui său, totodată, conştientizându-se ca obiect 

care e supus a îndura influenţele parvenite din exterior. Modul în care 

persoana răspunde la stimulii interni / externi, îi determină viziunea personală 

a sinelui şi lumii, îi asigură succesul şi-i întăreşte siguranţa, puterea, 

dinamismul traseului în ocolirea eşecului. 

Muzica este un mediu, o realitate a existenţei, proprietăţile căreia se 

manifestă în dependenţă de gradul de conştientizare fenomenologică. Mediul 

muzical poate influenţa subiectul pe cale directă, conform formulei 

scurtcircuitice, sau pe cale indirectă, mijlocitoare: mediu muzical – mediu 

educaţional – mediu individual / personalist. Marcând rolul influenţei 

,,înspre”, este nevoie de a identifica dependenţa gândirii umane de lumea 

reală. Venind în contact cu lumea imaginilor artistice, reprezentărilor, 

conştiinţa caută să acorde acestora un statut al existenţei reale. Arta deşi este 

inspirată din realitate, nu este o dublare, o copiere a ultimei. Puterea 

transferului din real în spiritual, din paradigma de ,,a exista” în paradigma de 

,,a fi” în schimbare, constituie principalul postulat al mişcări ,,înspre”. Există 

lumea materială, obiectivă, fără conştiinţă, însă e cu neputinţă să existe o lume 

spirituală fără ,,realitatea artistică”, iar aceasta din urmă, creează împrejurări care 

implică: atitudini, eforturi, influenţe  cu semnificaţia ,,dinspre”. 

Principiul succesului personal şi public/global atestă o interrelaţionare 

reciproc avantajoasă cu categoria  timpului, care este concepută ca ,,unul în 

raport cu altul” [4, p.277]. Dacă admitem că succesul persoanei în domeniul 

muzicii se desfăşoară în timp, iar de la o persoană la alta timpul curge altfel, 

atunci e nevoie a stabili punctul A de la care pornim şi punctul destinatar B spre 

care intenţionăm să ajungem, fiindcă ,,relativitatea însuşi este relativă căci ea are 

la bază repere absolute”[ibid.]. În fiecare acţiune umană, la fel ca şi în fizică, 
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putem stabili anumite repere absolute, elemente de speţă (specifice). Aceasta ne 

orientează spre ideea, destul de importantă, în legătură cu organizarea acţiunii, că 

timpul, conform fizicii microscopice, nu neapărat trebuie „să curgă într-o direcţie 

sau alta”(Nicolson Jain, 1980) Această judecată ne deschide un nou spaţiu de a 

privi procesul de desfăşurare a unei activităţi/acţiuni şi rezultanta ei nu în mod 

liniar, ci în termeni de entropie, adică cu posibilităţile de: reversibilitate, ocolire, 

reluare, ciocnire, suprapunere / interferenţă etc.  

În acest sens, rădăcinile sau cauzalităţile succesului/insuccesului trebuie 

căutate în modalităţile de cuantificare a energiei fizice şi spirituale a persoanei, 

raportate fiind la sensul entropic, care amplifică tensiunea psihologică dintre 

constanta iniţială şi ,,traiectoria” (dinamica) operaţiilor concrete. Implicit, 

procesul reversibilităţii temporale şi cuantificarea energiei consumate, 

consumarea şi utilizarea ei în termeni de non-stop implică situaţia de ,,fluctuaţie” 

fără de care procesele conştiinţei de sine ar fi lipsite de originalitate, adică ar 

genera o stare amorfă. Autoevaluarea, autocompararea succesului propriu şi 

altora are loc în baza imaginilor actuale, celor formate în trecut şi celor de viitor, 

prin manevrarea în timp şi spaţiu obţinem o performanţă viabilă, dar nu prin 

mişcarea liniară, lipsită de selectivitate, dezaprobare, discriminare, reconstruire, 

renovare. Tocmai de aceea, în sens pedagogic, se impun a fi examinate datele 

despre determinantele activităţii unei persoane prin modalităţile sistemice de 

organizare şi autoorganizare a acesteia. 

Activitatea nu constituie efectul propriu-zis al personalităţii, ci doar 

baza pentru realizarea relaţiilor, atitudinilor individuale. Astfel, activitatea 

muzicală, care deopotrivă cu alte forme de activitate ,,constituie unităţi 

primare (bazice) pentru analiza psihologică a personalităţii” [7, p.201] 

caracterizează gradul proactiv al personalităţii în viziunea principiului 

eficientizării forţelor individuale, realizării tendinţei de obţinere a succesului. 

Succesele persoanei elevului, de regulă, sunt concepute drept 

echivalenţe ale unor rezultate înregistrate la finele ciclurilor de studiu. A 

reduce succesul numai la etapele finale ale educaţiei (sfârşit de semestru, 

sfârşit de an şcolar), evident, înseamnă să fi pierdut esenţa unei continuităţi 

sistemice. Succesul îl înregistrăm, de asemenea, în contextul bilanţului vizavi de 

însuşirea unei teme, unor operaţii, acţiuni – structuri intermediare ale activităţii. 

Succesul real, care are efect nu numai asupra activităţii, ci şi asupra 

întregii personalităţi, este acela care se face văzut şi care se menţine în dinamică, 

care este clădit în baza realizării atitudinilor muzical-artistice şi general-umane. 

Succesul real, adecvat aşteptărilor individuale şi valorilor acceptate, favorizează 

dinamica atitudinală faţă de activitate, amplifică tendinţele proactive, iar toate 

acestea contrariază, se contrapun  succesului fictiv, înşelător, efemer. 
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Succesul constituie nu numai un act de săvârşire, ci şi unul de 

schimbare în creştere şi inovare. Schimbarea este o ştiinţă mai mult 

simbolică, deoarece, dacă matematica, de exemplu, este considerată ca 

precizie şi echivocitate, iar fizica – cunoaşterea cauzelor schimbării, 

pedagogia şi totul ce e legat de ea trebuie să se s c h i m b e deopotrivă/sau în 

ambianţă cu obiectul educaţiei  -  toate fiind raportate la un ideal performant, 

eficient şi instrumentate de o ideologie educaţională echilibrată.   
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EDUCAŢIA MORAL–SPIRITUALĂ A PREŞCOLARILOR 

ÎN CADRUL  ACTIVITĂŢII  LITERAR–ARTISTICE 

CEMORTAN Stela 

CHIŞINĂU, MOLDOVA 

Lăsîndu-ne în suflet impresii ce nu se vor şterge pe  

parcursul întregii vieţi, arta ne dă din fragedă  

copilărie lecţii de etică, morală şi ideologie. 

D.Kabalevski  

 

PRESCHOOL MORAL-SPIRITUAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF 

ARTISTIC-LITERAR ACTIVITY 
 

Procesul de educaţie moral–spirituală derulează în timp. El trebuie 

început din copilăria timpurie. În “Curriculumul preşcolar” se pune un accent 

deosebit pe necesitatea dezvoltării personalităţii copilului şi a formării 

comportamentelor de bază: social, afectiv, cognitiv, verbal şi motor. 

Comportamentul social, fiind unul dintre cele mai importante, vizează în mod 


