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- pentru nivelul mediu – un anumit ritm și un stimul din arta plastică; 

- pentru nivelul avansat – doar un stimul din literatură sau arta plastică. 

Varierea formelor de organizare a activității elevilor depinde de mai mulți factori: 

- nivelul dezvoltării aptitudinilor muzicale; 

- tipul activităților muzical-creative utilizate. 

Elevii care manifestă un nivel scăzut de dezvoltare a aptitudinilor muzicale, participă la reali-

zarea activităților creative în colaborare cu profesorul. Pentru nivelul mediu sunt frecvent utilizate 

formele independentă și de grup, totodată, în unele cazuri este justificată recurgerea la ajutorul 

secvențional al profesorului. Elevii cu un nivel avansat de dezvoltare, de regulă, sunt în stare să rea-

lizeze însărcinările de creație atât în grup, cât și în mod individual. 

Procesul de creație organizat în conformitate cu propunerile formulate creează premise favorabile 

pentru manifestarea reușită a elevilor, conștientizarea căreia are loc datorită recurgerii la diverse teh-

nici de evaluare ce stimulează motivația pozitivă a elevilor de contactare cu domeniul muzical-artistic. 

Dezvoltarea la elevi a competențelor de autoevaluare și evaluare reciprocă plasează elevul pe poziția 

subiectului activ și motivat de procesul instructiv-educativ, de rezultatul acestuia. Totodată, existența 

unor anumite lacune care pot fi conștientizate datorită prezentării produselor de creație, îl activizea-

ză pe elev în tendința spre o desăvârșire continuă, condiționând sensul personal al cunoașterii artei. 

La etapa finală de realizare propriu-zisă a activităților și de prezentarea de către elevi a rezulta-

telor activității creative de către profesor trebuie să se utilizeze, cu mult tact pedagogic procedee de 

creare a situațiilor de succes (exprimarea aprobării prin mimică, pantomimică, replici verbale afir-

mative din partea profesorului). 

Excluderea acelei sau altei etape din procesul creativ școlar face mai flexibilă strategia de reali-

zare a potențialului creator al elevilor. De la prima oră consacrată noului bloc de activități, procesul 

de creație a elevilor de toate nivelurile de dezvoltare muzicală trebuie să se organizeze, parcurgând 

toate etapele, imperativ condiționat de faptul că fiecare activitate de creație practicată pentru prima 

dată se caracterizează printr-un grad de complexitate mai avansat în comparație cu cea precedentă. 
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Din moment ce societatea este în continuă schimbare, generând solicitări noi faţă de educaţie, 
înseamnă că omul, la rândul său, trebuie să se afle continuu în calitatea de receptor al acţiunii educa-
tive, mai cu seamă în raport cu fenomenul artistic, care este „educativ prin sine” (Guțu 2005: 45), 
iar sfera lui de cuprindere se extinde asupra întregii vieţi. 

Arta, prin valoarea pe care o face să trăiască în faţa subiectului şi pe care o creează însuşi fondul 
interior al subiectului, participă la cel mai înalt grad la realizarea individualităţii şi a propriei dez-
voltări în asigurarea unei „vieţi pline” (Roco 2001: 34). În general, educaţia prin artă se desfăşoară 
eficient atunci, când cel care se educă nu e privit ca simplu obiect, ci ca subiect, ca finalitate în sine. 

Viziunea actuală de educaţie europeană, tratează noţiunea educaţiei artistice ca un proces indi-

vidual continuu de autodesăvârşire spirituală a personalităţii prin multiplele forme de contactare 
cu artele frumoase, acestea fiind modalităţi de reflectare a universului în care individul se regăseşte 
ca element component (Coroi 2010: 3). 

Spiritualitatea semnifică creaţia, presupune pătrunderea şi comunicarea cu un univers invizibil, 
inaudibil, prin simţurile directe, iar aceasta necesită capacităţi aparte, care urmează a fi cultivate în 
mod special. Spiritualul – „împacă, uneşte, armonizează, tolerează, cultivă dragostea…” (Roco 2001: 
78). Educaţia spirituală este procesul, acţiunea şi rezultatul dobândirii unui nivel elevat de existenţă. 
Ea reprezintă procesul de transmitere şi asimilare a experienţei de viaţă spirituală/culturală/religioasă, 
de comunicare cu Dumnezeu, este spiritualizarea fiinţei somato-psihice, spiritualizarea corpului, mun-
cii, voinţei, sentimentelor, atitudinilor şi facultăţilor morale. Deschiderea omului spre cunoaşterea 
spirituală, cucerirea şi valorificarea forţelor spirituale, realizarea divinului, parte a cărui este Omul, 
trebuie să devină esenţa viitorului educaţiei. 

Educaţia artistică înglobează valori pe care elevii le asimilează permanent, prin metode şi mijloa-
ce mai puţin sistematizate decât cele didactice, din afara şcolii. Un rol important în acest registru de 
resurse educaţionale îl au familia, instituţiile religioase, cultural şi artistice, muzeele, mass-media etc. 

Dezvoltarea spirituală prin/pentru artă se realizează sub influenţa unui grup de factori interni şi 
externi. Factorii interni fiind:  

- autocunoaşterea, prin care elevul devine conştient de propriile sale cunoştinţe/capacităţi/atitu-
dini artistice; 

- capacitatea elevului de a se reflecta pe sine în mod critic, observându-şi neîmplinirile la nivelul 
propriului nivel spiritual; 

- nivelul de aspiraţie spre o cultură artistică elevată; 
- responsabilitatea faţă de devenire a propriei personalităţi cu o cultură spirituală dezvoltată; 
- modul propriu de apreciere a valorilor cultural-artistice, morale, religioase, etc.; 
- dorinţa de o autoperfecţionare artistică permanentă. 

Factorii externi care determină autoeducaţia spirituală fiind: 
- diversitatea contextelor spiritual-artistice; 
- contactul spiritual permanent cu valori artistice. 

Aceste condiţii de extindere a orizontului de realizare educațional-artistică generează re-plasarea 
accentului prioritar de la educaţia artistică şcolară spre cea extraşcolară, cu deschideri, în ultimă in-
stanţă spre o autoeducaţie artistică permanentă (Figura1):  

 

 
 
 

 
 

Figura 1. Dimensiunile educației artistice permanente 
 

Ideea educaţiei permanente nu este una nouă. O găsim prezentă încă din antichitate, la greci şi 
la romani, iar mai târziu la arabi au scris-o în Coran ca obligaţie religioasă. „Întreaga viaţă este o 
şcoală” afirmă J.A. Comenius (Dave 1991: 52), iar N. Iorga susţinea că: „Învăţat este omul care se 
învaţă necontenit pe sine şi învaţă necontenit pe alţii” (Dave 1991: 75). 

Pentru secolul nostru, educaţia permanentă a devenit o cerinţă fundamentală a societăţii, deter-
minată de: creşterea exponenţială a informaţiilor şi uzura accelerată a acestora, de progresele extra-
ordinare ale ştiinţei, tehnicii, de dinamismul vieţii sociale, de democratizarea învăţării, de creşterea ni-
velului de aspiraţie spre cultură şi educaţie, de folosirea cât mai utilă şi mai plăcută a timpului liber. 
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A învăţa să înveţi şi a dori să te perfecţionezi continuu sunt cerinţe ale educaţiei permanente, 

prin care omul învaţă să fie el însuşi, receptiv la schimbări, capabil să le anticipeze şi să se adapteze 

la ele, oferindu-se ca participant la evoluţia socială prin autonomia sa intelectuală şi morală. 

Educaţia permanentă se caracterizează prin aceea că este continuă şi globală, integrând toate 

nivelurile şi tipurile de educaţie. Astfel, este asigurată formarea echilibrată a personalităţii, cu grad 

înalt de autonomie a învăţării, pe baza căreia omul ştie să identifice şi să folosească sursele de infor-

maţie, să participe la dezvoltarea societăţii, la educarea celorlalţi membri ai colectivităţii din care 

face parte şi la creşterea calităţii vieţii. 

În reformele actuale, privind sistemele educaţionale din toate ţările, se observă preocupări de 

articulare a diferitelor niveluri şi tipuri ale educaţiei, urmărindu-se continuitatea acesteia în timp şi 

spaţiu, încercând să transforme punctele terminale ale învăţământului în deschideri spre învăţarea 

continuă, spre autoeducaţie. Componenta curriculară şi extracurs a educaţiei permanente sunt strâns 

legate între ele, permiţând dezvoltarea şi adaptarea elevului la noile condiţii, în scopul folosirii efi-

ciente a timpului liber, pentru desăvârşirea formării personalităţii creatoare. 

Şcoala, drept unul din fundamentele societăţii umane, are o pondere decisivă în formarea perso-

nalităţii sub toate dimensiunile acestea. Şcolaritatea, în acest context, este o etapă iniţială a educaţiei 

permanente, care trebuie să-i înveţe pe elevi cum să înveţe şi să se integreze socio-cultural. În acest scop, 

se va pune accentul pe folosirea pe scară largă a metodelor activ-participative, pe tehnicile de învăţare 

eficientă, pe folosirea unui stil didactic integrat, pe creşterea efortului de învăţare al elevilor şi pe for-

marea capacităţii de autoevaluare, elevii învăţând să se formeze pentru o lume în continuă schimbare. 

Scopul educaţiei muzicale prevede o pregătire muzicală de moment şi de perspectivă a subiecți-

lor, raportarea educaţiei muzicale la contextul în care se desfășoară, constituind condiţia ei de bază. 

Activitatea muzicală şi contextul muzical sunt două laturi inseparabile. Mediul/contextul muzical faci-

litează formarea/dezvoltarea culturii muzicale şi invers, cultura muzicală ca parte componentă a culturii 

spirituale va depăşi limitele şcolii, confirmând necesitatea fundamentării contextului muzical-cultural. 

Contextul muzical extraşcolar evidenţiază existenţa a trei dimensiuni ale activităţilor muzicale 

independente ale elevilor: 

- decontextualizarea şi adaptarea experienţei muzicale la condiţiile extrașcolare; 

- sporirea complexităţii activităţilor muzicale independente în scopul aplicării diversificate a 

competenţelor muzicale; 

- estimarea propriilor performanţe şi/sau dificultăţi în cunoaşterea muzicală independentă.  

Astfel, educaţia artistică presupune un demers metodic de integrare a individului într-un dispo-

zitiv de influenţe atât formale (şcolare) prin intermediul unor discipline cu specific artistic (educaţie 

muzicală, plastică, coregrafică, literară etc.), cât şi extracurriculare, prin valorificarea unor prilejuri 

speciale, ce se situează dincolo de şcoală, dar care, independent sau corelativ cu aceasta, sensibili-

zează fiinţa faţă de valorile artistice, potenţează trăirile artistice, formând, în ultimă instanţă, pilonii 

inteligenţei spirituale a personalităţii. Formarea/dezvoltarea acesteia însă, este de neconceput în afa-

ra unei contactări permanente cu valorile artistice, şcoala reprezentând în acest context, principalul 

factor educativ. Cel mai important este însă, faptul că formarea inteligenţei spirituale a personalităţii 

depăşeşte limitele şcolii, desfășurându-se pe parcursul întregii vieţi, în sensul că elevul, în perioada 

post-şcolară îşi asumă efortul unei autoeducaţii spirituale, realizată într-un context de conţinut, timp, 

spaţiu, mijloace de receptare etc. mult mai largi şi mai variate. 

 Bazându-se pe ideea extinderii educaţiei în contextul valorificării dimensiunilor autoeducaţio-

nale prin diverse forme, mijloace a iniţierii artistice a elevilor, profesorul va căuta să formeze aces-

tora o percepţie integră/unitară asupra valorilor artistice existente, direcţia prioritară constituind-o – 

formarea motivaţiilor intrinseci (lăuntrice) de dezvoltare a propriei inteligenţe spirituale, de autocu-

noaştere a sine-lui/a lumii prin artă, iar în ultimă instanţă formarea unei dependenţe spirituale de 

contact permanent cu valorile artistice. 

Educaţia muzicală constă în centrarea ei pe dezvoltarea personalităţii creatoare a elevilor. Din 

punct de vedere pedagogic, aceasta nu înseamnă a-l forţa pe copil să devină un „mic geniu”, ci de a-i 

forma personalitatea creativă în contextul integrării lui în viaţa socială. Iniţierea elevului în sensurile 

muzicii universale solicită efort. Fiind condus sub aspect educaţional, efortul se transfigurează în 

plăcere, în experienţă pozitivă, care pledează pentru o modalitate de autoeducare a elevului în sen-
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sul participării lui vii, active, originale la propria formare. Spre deosebire de lecţie, unde întâlnirea 

cu muzica este „dirijată”, situaţiile de educaţie estetică prin acţiunea independentă, individuală (stu-

diul individual, efectuarea temelor pe acasă etc.) penetrează în profunzime interiorul fiecărui elev nu 

doar la nivel de însoţitoare a vieţii, ci ca o componentă indispensabilă a vieţii.  

Autoeducaţia devine posibilă pe baza educaţiei, când elevul, reflectând asupra celor studiate şi 

dispunând de un mod propriu de apreciere a valorilor artistice, le interiorizează, participând astfel la 

propria sa formare/dezvoltare. În acelaşi timp, autoeducaţia favorizează asimilarea influenţelor 

educativ-artistice, iar pe de altă parte se integrează în educaţia artistică permanentă, sporindu-i efi-

cienţa. Ca urmare, în şcoală va trebui să se transmită elevilor bazele şi metodele autoeducaţiei artis-

tice permanente, condiționându-se astfel eficientizarea unei autoformări spirituale de perspectivă. 
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