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Notă de prezentare 
 
 Curriculum pentru perfecţionarea prin definitivare, grade didactice II şi I şi 
perfecţionarea continuă, vine în ajutorul cadrelor didactice, pentru a preîntâmpina 
eventualel disfuncţionalităţi determinate de pregătirea lor iniţială, pentru a actualiza 
cunoştinţele de specialitate şi de pedagogie, de a le racorda pe toate acestea la 
probleme reformei învăţământului din România.  
 Prezenta programă, temele de specialitate servesc personalităţii creatoare, 
competenţelor specifice profesiei în conformitate cu unităţile de competenţă pentru 
profesia de cadru didactic. (�). 
 Potrivit art. 159 din Legea nr. 84/1995 perfecţionarea perosnalului didactic din 
învăţământul preunivesitar este un proces continuu şi constituie un drept ce se 
realizează prin cursuri de specialitate, metodice şi psihopedagigice organizate de 
institute de învăţământ superior acreditate.  
Ca o noutate, curriculum orientează întregul demers didactic dinspre audierea 
cocertului, vizionarea spectacolului sau a substituentelor (muzicală, teatrală) spre 
formarea, dezvoltarea şi aprofundarea deprinderilor şi cunoştinţelor specifice 
demersurilor artistice.  
 Prezenta programă urmăreşte: 

- consolidarea pregătirii de specialitate corespunzătoare competenţei didactice, 
a profesorului de educaţie muzicală generală, educaţie artistică de specialitate, 
coregrafie, artă teatrală; 

- actualizarea bazei teoretice şi practice privitoare la aspectele didactice 
fundamentale care se leagă de realizarea educaţiei artistice în învăţământul 
general şi de specialitate; 

- corelarea conţinuturilor de specialitate cu planul cadru şi curriculum naţional 
al actualei reforme în învăţământ; 

- rezolvarea problemelor de didactică în procesul de învăţământ – predare, 
învăţare, evaluare la diferite specilităţi, ţinând cont de ciclurile curriculare I – 
II, III – VI, VII – IX, X – XII, dar şi de nivelul aptitudinilor artistice ale 
elevilor; 

-  dezvoltarea capacităţilor de interpretare intră şi interdisciplinare a 
conţinuturilor şi de formare a unei culturi curriculare. 

 
 
 
 
(�) „Competenţe pentru profesia de cadru didactic” Ministerul Educaţiei Naţionale, 
1999 (competenţe în plan teoretic, operaţional şi creator).  
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GRADUL II DIDACTIC 
 

METODICA EDUCAŢIEI MUZICALE 
 

 Programa pentru studiul individual si pentru cursurile de pregãtire în vederea 
susţinerii examenului pentru gradul II didactic, îşi propune sã serveascã dezvoltãrii 
personalitãţii profesorului de muzicã în baza competenţelor în plan teoretic, 
operaţional si creator stipulate în “Competenţe ale profesiei de cadru didactic” prin : 
  Consolidarea si aprofundare unitãţilor de conţinut din programa pentru 
definitivat 
  Utilizarea unei arii bibliografice multidisciplinare care sã  permitã motivaţii de 
ordin psiho-pedagogic, muzicologic, etnomuzicologic; 
  Evitarea argumentãrilor monodisciplinare si a soluţiilor metodice stereotipice; 
  O ofertã tematicã care sã-i permitã candidatului sã-şi valorifice propriile 
experienţe si idei 
 

TEME DE SPECIALITATE 
 

I.Curriculum de educaţie muzicalã. (terminologie, analize) 
 
  Standardele de performanţã pentru educaţia muzicalã: opinii, soluţii; 
  Curriculum la decizia şcolii: tipuri, exemple. 
  Probleme ridicate de educaţia muzicalã, ca disciplina opţionalã. 
  Modalitãţi de organizare a conţinuturilor educaţiei muzicale: pe teme, pe 
domenii, pe criteriul cronologic;exemple comparate din manualele unice si cele 
alternative. 
  Predarea, învãţare în cadrul ariei curriculare,”arte”: cerinţe, perspective 
  Cântul, Muzica, Educaţia Muzicalã ca discipline de învãţãmânt: caracteristici 
si deosebiri 
 
II.Organizarea anticipatã a activitãţii didactice: 
 proiectarea didacticã 
 
1.  Probe predictive, de aptitudini muzicale utilizate de candidat 
2.  Forme: 
   cu secvenţe prestabilite, cu secvenţe liberdimensionate, exemple  

tratate în aceste douã ipostaze 
   raportul dintre predare,învãţare, evaluare în cele douã tipuri de  

forme 
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   activitatea muzicalã a elevului, componentã dominantã a formei  
moderne de educaţie muzicalã;argumentare 

3.  Metode (procedee) speciale de predare, învãţare evaluare a muzicii în  
şcoli: 

   Metodele procesului de învãţãmânt adaptate specificului orei de  
educaţie muzicalã: metode expozitiv-euristice, metode de tip 
algoritmizat 

   Metode specifice etapelor de educaţie muzicalã numite    
convenţional prenotaţie, notaţie, explicaţie. 

   Raportul dintre etapele educaţiei muzicale si ciclurile curiculare: de  
achiziţii fundamentale, de dezvoltare, de observare si orientare, de 
aprofundare, de specializare: 
-obiectivele de referinţã ale etapelor, conţinuturi, activitãţi de învãţare 
specifice, standardele de performanţã si probele de evaluare aferente 

   Necesitatea redefinirii etapelor de educaţie muzicalã si a adaptãrii  
 unor metode corespunzãtoare ciclurilor curriculare 

   Metode de educaţie muzicalã recunoscute pe plan internaţional:  
reprezentanţi,caracteristici 

   Metode de predare a muzicii în România:reprezentanţi,    
caracteristici 

4.Mijloace didactice 
   Categorii de mijloace si materiale didactice necesare procesului de  

educaţie muzicalã; 
   Repertoriul din colecţiile de piese vocale si instrumentale  

adaptate domeniilor educaţiei muzicale si etapelor sale; 
   Audiţia muzicalã activã:obiective si procedee de utilizare în ora de  

educaţie muzicalã 
   Locul audiţiei muzicale în metodele de educaţie muzicalã  

recunoscute pe plan internaţional 
 
III.Metode de stimulare a creativitãţii elevilor 
  Metode de creativitate si posibilitatea adaptãriilor în educaţia  

muzicalã: jocul muzical de invenţie, jocul didactic muzical, jocul de rol, 
brainstorming-ul, sinectica, concasarea, metoda 6-3-5; 

  Subiecte, teme din manuale ce se preteazã la o tratare inter- si  
multidisciplinarã, exemple. 

 
IV.Docimogia muzicalã 
Evaluarea ca act de apreciere a randamentului şcolar 
  Evaluarea predictivã, sumativã, caracteristici, deosebiri 
  Procedeele evaluãrii continue si bugetul de timp al orei de educaţie  

muzicalã 
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  Peroada de evaluare sumativã:metode, procedee, mijloace, forme, 
rezultatele probelor sumative ca premise ale predãrii, învãţãrii si evaluãrii 
ulterioare 

 
Testarea act stiinţific de apreciere a aptitudinilor muzicale prin instrumente 
standardizate. 
   Probe-teste: conţinut , deosebiri 
   Tipuri de teste, 
   Cerinţele unei evaluãri prin testare:probleme de organizare,  

aprecierea rezultatelor (diagnostic, prognostic) abilitarea profesorilor la 
competenţa de  testare a aptitudinilor muzicale 

   Probleme ale intonãrii juste a tronsoanelor melodico-ritmice 
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