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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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 EDUCAŢIE MUZICALĂ GENERALĂ (muzică vocală) 

Programa pentru definitvare în învăţământ 

 

 

Teme de specialitate 

pentru profesorii de educaţie muzicală absolvenţi ai învăţământului superior de 

lungă durată ai cursurilor de lungă duratã 

 

 

Discipline de specialitate: 

 Teoria superioară a muzicii şi solfegiu 

 Istoria muzicii universale şi româneşti (culte:laice, bisericeşti şi populare) 

 Metodica educaţiei muzicale 

 Pedagogie 

 

 

Teoria superioarã a muzicii şi solfegiu 

 

 Programa pentru studiul individual,cursurile si seminariile de pregãtire a 

examenului de definitivare în învãţãmânt îşi propune: 

-sã sintetizeze cele mai importante teme ale cursului de teoria superioarã a 

muzicii,necesare praxisului muzical şcolar care sã permitã candidatului sã 

realizeze corelaţii interdisciplinare,ca o unitate a competenţei de specialitate 

(plan teoretic); 

-sã ofere candidatului posibilitatea sã exemplifice cu elemente din literatura 

muzicalã recomandatã de curriculum de educaţie muzicalã (de bazã) oferind, în 

plan opţional, posibilitatea cunoaşterii competenţei lui de concretizare; 

-sã dovedeascã nivelul performanţei sale de solfegiere pentru a demonstra 

competenţa de cititor al semiografiei muzicale de tip clasic (plan operational). 

 

 

A.TEME DE SPECIALITATE 

 

1.Probleme ale sunetului muzical si ale calitatilor lui in semiografia muzicala 

traditionala si cea moderna (sec.XX). 

2.Intervale muzicale:clasificare,funcţiile lor în diverse sisteme modale şi în 

sistemul tonal.Exemple din literatura muzicalã. 

3.Ritmul muzical: 
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-elemente constitutive; 

-sisteme ritmice în diverse culturi muzicale; 

-exemple din literatura muzicalã 

4. Metrica muzicalã: 

-elemente constitutive 

-clasificare 

-exemple muzicale 

5. Marele sistem modal:caractristici, exemple din literatura muzicalã, 

posibilitãţi de abordare în interpretarea vocala si instrumentalã în procesul de 

educaţie muzicalã: 

 scãri prepentatonice,(oligocordice): 

-pentatonice,pentacordice; 

-hexacordice; 

-heptacordice. 

 moduri grecesti,medievale apusene (gregoriene) bizantine: 

-moduri populare românesti. 

 sisteme sonore neotonale,neomodale; 

 moduri cu traspoziţie limitatã. 

6.Sistemul tonal: 

 caracteristici 

 raporturile dintre diferitele tonalitãţi în cadrul creaţiei muzicale ca mijloace 

ale expresiei stilistice sau tematice; 

 modulaţia în muzica sec.XVII-XX-exemple; 

7.Agogica si dinamica muzicalã-importanţã,exemplificãri. 

8.Ornamentele si utilizarea lor în diferite stiluri muzicale-exemple. 
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B. SOLFEGIEREA UNUI TEXT DIN LITERATURA MUZICALÃ 

PRECIZARE!Exemplele sunt de dorit sã fie date din oferta de repertoriu 

pentru clasele I-XII ale curriculumului de educaţie muzicalî ediţia 1999-

2000 

 

Bibliografie 

 

Giuleanu V.”Tratat de teoria muzicii”,Editura Muzicalã-Bucuresti 1986 

Râpã C.”Teoria superioara a muzicii” Cluj1986 Lito Conservatorul GH.Sima 

Diaconu A.”Teoria superioara a muzicii” Iasi 1984 Lito Conservatorul 

G.Enescu 

Alexandru D.”Curs de teoria muzicii”,vol.I,II,Editura Kity 1997 

Buciu D. “Elemente de scriiturã modalã”Editura Muzicalã 1984 

Urmã Dem.”Acustica muzicalã”Editura Didacticã si Pedagogicã 1982 

Colecţiile de solfegii ale Universitãţii de Muuzicã din Bucureşti,Cluj,Iaşi 

* * * În vederea susţinerii probei orale (solfegiu), candidaţii pt studia şi 

următoarele lucrări: Chirescu I., Giuleanu V. – solfegii. 

 

ISTORIA MUZICII UNIVERSALE ŞI ROMÂNEŞTI 

(Culte: laice-religioase şi populare) 

 

Programa îşi propune prin temele de faţã: 

- sã sintetizeze marile stiluri si culturi muzicale necesare abordãrii 

conţinuturilor programelor pentru clasele I-IX (XII), ce va dezvolta competenţa 

de a comunica fluent si a opera cu o gândire sistematicã (plan teoretic) 

 

- sã ofere posibilitatea candidatului de a-şi manifesta opţiunile, aprecierile 

pentru valorile artei muzicale clasice, moderne, contemporane, de avangardã 

pentru problema kitsch-lui muzical (plan creator); 

- sã facã dovada stãpânirii unui repertoriu muzical necesar predãrii-învăţãrii 

(competanţa în plan operaţional). 

 

TEME DE SPECIALITATE 

1.Cultura muzicalã bizantinã si gregorianã în Evul Mediu: caracteristici ale 

limbajului muzical:analizã comparativã, exemple. 

2.Cultura muzicalã in Renaştere: arta polifoniei corale, caracteristici, 

importanţã, exemple. 

3.Preclasicismul muzical: estetica înnoirii de limbaj muzical, genuri si forme; 

genurile vocal-simfonice ca expresie a stilului baroc; reprezentanţi, exemple. 
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4.Muzica instrumentalã în preclasicism:genuri, forme, organizãri tonale ale 

muzicii, reprezentanţi, exemple. 

5.Clasicismul muzical:caracteristici, genuri, forme, înnoiri de limbaj în creaţia 

şcolii vieneze, exemple. 

6.Romantismul muzical: caracteristici,orientãri estetice, genuri si forme, înnoiri 

de limbaj în creaţia compozitorilor, tematica, exemple. 

7.Evoluţia spectacolului de operã ca gen, formã, orientãri estetice. Mari 

cântãreţi de operã (strãini si români). 

8.Curente si orientãri stilistice în muzica sec.XX: înnoiri de limbaj, concepţii 

stilistice,exemple. 

9.Muzica uşoarã a sec.XX (dela tango la vals, rock si muzica tehno) valoare şi 

kitsch: exemple, impact în plan social, cultural pe plan scurt, mediu si lung a 

promovãrii sau ignorării muzicii “muzicii noi”. 

 

MUZICA ROMÂNEASCÃ 

10.Muzica bizantinã pânã în sec.XIX: caracteristici, scoli de renume european. 

11.Muzica româneascã de facturã cultã în sec.XIX: caracteristicile limbajului, 

genuri abordate, tematica, reprezentanţi, exemple, importanţã. 

12.Etapa modernã a muzicii româneşti (sec.XX): orientãri si direcţii de creaţie, 

genuri abordate, caracteristica formelor, probleme ale utilizãrii folclorului 

muzical în creaţie, înnoiri în limbaj, tematicã, reprezentanţi de la G.D. Kiriac la 

G.Enescu si reprezentanţii şcolilor de compoziţie din Bucureşti, Cluj si Iasi. 

13.Personalitãţi marcante ale bizantinologiei si etnomuzicologiei românesti: 

Anton Pann, Macarie Ieromonahul, Dimitrie Suceveanul, G.D. Petrescu, Gh. 

Ciobanu, Gr. Paţâru, G. Breazul, C. Brãiloiu: 

-contribuţii personale 

-importanţa pentru culturã si educaţia muzicalã actuala. 

14.Mofologia folclorului muzical românesc si reconversia în creaţia muzicalã 

contemporană. 
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Bibliografie 

Berger W.”Estetica sonatei clasice”, Editura Muzicalã 1981 

Brãiloiu C-tin “Opere” vol. I, II, Editura Muzicalã 1967-68 

Comişel E.”Folclorul copiilor”, Editura Muzicalã 1982 

Ciobanu Gh.”Culegerea si publicarea folclorului”, REF. nr.10 

Iliuţ V.”De la Wagner la contemporani”, vol II, III, IV 

  “O carte a stilurilor”vol.I, Editura Academiei de Muzicã şi Editura 

Muzicalã 1996-1998 

Mîrza T. si Szenik I. “Curs de folclor” partea a II-a 1965 

Oprea Gh.”Curs de folclor” Editura Muzicalã 1980 

        “Pentatonica româneascã” Editura muzicalã 1998 

Toduţã S. ”Formele muzicale ale barocului” vol. I-II, Editura muzicalã 1969, 

1979 

Vasile V. ”Istoria muzicii bizantine” vol. I-II, Editura Interprint 1997 

Manualele alternative pentru clasele VII-IX. 

 

III. ESTETICĂ MUZICALĂ 

Pentru profesorii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată 

1. Dialogul artelor în epoca contemporană 

2. Aspecte ale relaţiei dintre compotzitor, interpret şi public în epoca 

contemporană. 

3. Tendinţe novatoare în arta secolului XX şi statutul operei de artă. 

 

IV.FORME ŞI ANALIZE MUZICALE 

1. Analiza principalelor forme omofone (liedul, rondoul, variaţiunea etc.). 

2. Analiza principalelor forme polifonice (moteteul, madrigalul şi fuga etc.). 
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3. Aspecte ale formelor muzicale în creaţia contemporană românească şi 

universală. 

4. Determinări obiective ale formei muzicale cu implicaţii în interpretarea 

muzicii corale şi instrumentale 

Bibliografie 

 

Berger, G.W. – Estetica sonatei clasice, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1981. 

Berger, G.W. – Estetica sonatei romantice, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983. 

Berger, G.W. – Estetica sonatei contemporane, Ed. Muzicală, Bucureşti,  

   1985. 

Buciu, D.   – Elemente de scriitură modală, Ed. Muzicală, Bucureşti,  

    1983. 

Ciortea, T.   – Cvartetele lui Beethoven, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1986. 

Herman, V.  – Formele muzicale ale clasicilor vienezi, Lito  

    Conservatorul „G. Dima”, Cluj Napoca, 1978. 

Herman, V.  – Formele muzicii medievale europene, Lito Conservatorul  

    „G.Dima”, Cluj Napoca, 1978. 

Herman, V.  – Originile şi dezvoltarea formelor muzicale, Ed. Muzicală,  

   Bucureşti, 1982. 

Niculescu, St. – Reflecţii despre muzică, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1980. 

Toduţă, S.  – Formele muzicale ale barocului (vol. I - III), Ed. Muzicală,  

   Bucureşti, 1960-1979. 

* * *    - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

   în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

 

Bibliografie suplimentară 

 

Berger, G.W. – Ghid pentru muzica instrumentală de cameră, Ed. Muzicală,  

Bucureşti, 1965. 

Berger, G.W. – Cvartetele de coarde de la Haydn la Debussy, Ed. Muzicală,  

Bucureşti, 1970. 

Berger, G.W. – Muzica simfonică (vol. I - V), Ed. Muzicală, Bucureşti, 1974- 

1977. 

Berger, G.W. – Cvartetul de coarde de la Max Reger la Enescu, Ed. Muzicală,  

Bucureşti, 1979. 
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METODICA EDUCAŢIEI MUZICALE 

 Programa prin temele pentru studiu îşi propune : 

-Sã dea posibilitatea candidatului sã dovedeascã în ce masurã cunoaşte si 

stãpâneşte terminologia reformei curriculare pentru educaţia muzicalã, pentru a 

avea competenţã în plan operaţional, pentru ca sã evalueze corect relaţia dintre 

programele,momentele,mai vechi si cele noi (alternative); 

-sa ofere teme de didacticã aplicata ce deplaseazã accentul de pe predare spre 

cunoaştera elevului, spre învãţare, atitudine, dezvoltarea imaginaţiei elevului, 

cunoaşterea tehnicilor de evaluare utilizând descriptorii de performanţã 

(competenţã operaţionalã şi creatoare); 

-sã stãpânească repertoriul (cântece, piese instrumentale, audiţii) pentru clasele 

I-XII pe etape de educaţie muzicalã (componenta operaţionalã) corespunzator  

specificului catedrei la care este încadrat candidatul. 

TEME DE SPECIALITATE 

1.Cunoaşterea unor termeni actuali din Curriculum Naţional si a unor 

termeni de specialitate pentru educaţia muzicalã: Curriculum Naţional, 

Curriculum de bazã si la decizia şcolii, obiectivele cadru pentru claselel I-IX, 

competenţele pentru clasele X-XII, obiective de referinţã si obiective 

operaţionale, standarde de performanţã si descriptorii de performanţã pentru 

educaţia muzicalã, arii curriculare, cicluri curriculare, etapele de educaţie 

muzicalã, noţiunea de educaţie muzicalã, formele procesului de învãţãmânt 

(tipurile lecţiei clasice, model instrucţional cu obiective operaţionale, jocul 

didactic muzical generaţiile de mijloace didactice în educaţia muzicalã (dupã 

Schramm) creativitatea şcolarã, probe predictive, probe sumative. 

2.Proiectarea în educaţia muzicalã-demers de organizare anticipatã a 

activitãţii didactice: 

a.Cunoaşterea aptitudinilor muzicale ale elevilor: probe predictive, probe 

sumative, diagnosticul si prognosticul lor; 

b.forme: secvenţele tipurilor de lecţii clasice; secvenţele unui model 

instrucţional cu obiective operaţionale; jocul didactic muzical; exemple; 

c.metode (precedee) speciale pentru predarea, învãţarea conţinuturilor de 

educaţie muzicalã pe domenii, conforme cu etapele de educaţie muzicalã: 

procedee de predare a ritmurilor, a măsurilor, a sunetelor muzicale, a cântecelor 

dupã auz, metode de descifrare-solfegiere, iniţiere instrumentalã, de audiţie 
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muzicalã activã, procedee de dezvoltare a imaginaţiei prin muzicã pentru etape 

numite convenţional:  

- pentru prenotaţie: clasele I-II, notaţie: clasele III-VI, explicaţii: clasele VII-

IX(XII), exemple. 

3. Mijloace didactice: 

a) clasificarea pe diverse criterii, mijloace necesare pentru predarea muzicii de 

cãtre profesori pentru elevi, pentru dezvoltarea imaginaţiei acestora. 

b) cântecul vocal-piesa instrumentala:  

- criterii de selectare a repertoriului; 

- procedee de redare justã melodico-ritmică a cântecelor a pieselor 

instrumentale (exerciţii de bazã si exerciţii pregãtitoare cu sau fãrã 

caracter ludic),  

- procedee de descifrare a limbajului muzical (ordinea valorilor de note, 

ordinea însuşirii sunetelor); 

- folclorul copiilor, cântecele pentru copii, repertoriul maturilor ca 

mijloace de educaţie muzicalã, colecţii de piese, utilizarea cântecelor, 

pieselor instrumentale pe domenii de activitate pentru atingerea celor 

patru obiective cadru, exemple, problema raportului dintru diapazon si 

ambitus în intonarea concomitentã vocal-instrumentalã a unor piese, 

exemple. 

c) audiţia muzicalã-act de educare a sensibilitãţii auditive, act de culturã: 

- mediul sonor ca premisã a formãrii si dezvoltãrii auzului muzical 

timbruri, ritmuri, tempouri, intensitãţi, sensul melodiei etc.),; 

- repertoriul de audiţii muzicale, procedee de audiţie activã cu muzicã de 

facturã figurativã (descriptivã) si nonfigurativa (abstractã), exemple; 

- locul audiţiei muzicale în lecţia de educaţie muzicalã,exemple. 

 

4. Creativitatea în ora de educaţie muzicalã: 

 

- dezvoltarea imaginaţiei prin utilizarea temelor interdisciplinare, multi- si 

pluridisciplinare; 

- empatie (jocul de rol); 

- invenţiuni melodico-ritmice, procedeee sinectice, exemple din practica 

profesorului. 



 12 

 

5. Evaluarea în ora de educaţie muzicalã: 

- precierea generalã, verificare orala, scrisã si practicã (notarea subiectivã 

notarea obiectivã), standarde de performanţã si evaluare prin probe 

sumative, evaluarea în ora de educaţie muzicalã prin descriptori de 

performanţã, chestionarul cu itemi, rebusuri, chestionar M.C.Q., sisteme 

convenţionale de notare (cifre, litere, calificative, culori). 

Bibliografie 

Curriculum  Naţional, Ministerul Educaţiei, Bucureşti, 1999 

Comes Liviu “O metodã de iniţiere a copiilor la polifonia la trei voci” Lucrãri 

muzicologice 1968 

Czire Iosif “Educaţia muzicalã din perspectiva creativitãţii” Editura Univ. 

Muzicã Bucureşti 1998 

Delion Pavel “Însuşirea limbajului muzical” Revista de pedagogie, XXX, 

1981 

Ivãşcanu Aurel “Cântecul-factor predominant al educaţiei muzicale” Educatie 

prin artă si literaturã, E.D.P., Bucureşti 1978 

Zoicaş Toma Ligia “Audiţia muzicalã-modalitãţi de valorificare si instruirea 

muzicalã” E.D.P., Bucureşti 1972 

Zoicaş Toma Ligia “Pedagogia muzicii si valorile folclorului” Editura 

Muzicalã 1987 

Motora Ionescu Ana “ªÎndrumãtor pentru predarea muzicii”, clasele I-IV, 

E.D.P., Bucureţti 1973 

Motora Ionescu Ana şi Dogaru A. ”Îndrumãtor pentru predarea muzicii” 

clasele V-VIII, E.D.P., Bucureşti 1983 

Munteanu Gabriela “Jocul didactic muzical”Editura Academiei de Muzicã, 

Bucureşti, 1997 

Munteanu Gabriela “Metodica educaţiei muzicale pentru gimnaziu si liceu” 

Editura Sigma 1999 

Munteanu Gabriela “Ghidul profesorului de educaţie muzicalã” Editura 

Sigma 1999 

Colecţia de manuale alternative, clasele II, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 
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EDUCAŢIA ARTISTICĂ DE SPECIALITATE 

Programă pentru examenul de definitivare în învăţământ 

 

 

Muzică instrumentală 

 

Pentru profesorii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată. 
  

Disciplinele de specialitate: 

A. Probleme de  istoria muzicii, forme muzicale şi estetică muzicală  

B. Probleme de interpretare muzicală şi analiza intepretativă comparată 

C. Probleme contemporane ale tehnicii instrumentale 

D. Probleme de metodica predării insttrumentelor muzicale 

E. Pregătirea individuală în vederea susţinerii probei practice de 

specialitate – recitalul instrumental. 

F. Pedagogie 

 

 

MUZICĂ INSTRUMENTALĂ 

pentru profesorii absovenţi ai învăţmântului superior de lungă durată 

 

A. Probleme de istoria muzicii, estetică muzicală şi forme muzicale 
 

I. ISTORIA MUZICII UNIVERSALE 

 

1. Cultura muzicală europeană în evul mediu – trăsături generale. 

2. Muzica în perioada Renaşterii.  

Dezvoltarea limbajelor şi a formelor polifonice. Înfloririrea muzicii 

polifonice laice. Premise ale diversificării stilistice; madrigalul italian, 

chansonul francez şi liedul german. Muzica instrumentală. 

3. Cultura muzicală europeană în secolul al XVII-lea.  

Preclasicismul muzical. Melodia acompaniată. Apariţia unor noi genuri 

muzicale vocale şi vocal instrumentale. Opera, oratoriul, cantata. Muzica 

instrumentală. Suită, sonată, concertul, forme şi genuri specifice muzicii 

instrumentale promovate de compozitorii italieni, francezi, germani, 

spanioli, englezi. Reprezentanţi de frunte ai preclacismului  muzical: A. 

Corelli, A. Vivaldi, D. Scarlatti, A. Scarlatti, J. Ph. Rameau, J.S. Bach, 

G.Fr. Häendel etc. 

4. Opera în secolul al XVIII-lea.  

Opera seria şi opera buffa. Conturarea formelor lirico-dromatice naţionale 

(singspielul german, vodevilul şi opera comică franceză, opera buffă 

italiană, opera engleză The Beggar‟s opera). 

5. Clasicismul muzical.  
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Orientarea dominantă a gândirii artistice austro-germane în a doua 

jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. 

Estetica clasicismului – trăsături generale. Genuri, forme şi limbaj în 

creaţia compozitorilor clasici vienezi: J. Haydn, W.A. Mozart şi L. von 

Bethoven. 

6. Romantismul muzical.  

Principii estetice şi de creaţie în romantism. Genuri, forme şi limbaj în 

creaţia compozitorilor romatici.  

Culturi muzicale în epoca romantică. 

7. Orientări estetice şi stilistice în muzica europeană la pragul dintre sec. al 

XIX-lea şi al XX-lea; impresionism, expresionism, neoclasicism, 

neoromantism  etc. 

8. Culturi muzicale în secolul XX (franceză, germană, italiană, engleză, rusă, 

cehă, poloneză, română, ungară, spaniolă etc.). 

9. Tendinţe în muzica contemporană. 
 

 

 

II. ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI 

 

1. Geneza şcolii muzicale naţionale – rezultat firesc al imperativelor social-

politice ale epocii. Realitatea românească şi inspiraţia folclorică – factori 

determinanţi ai identităţii naţionale. Locul şcolii noastre naţionale în 

contextul muzicii universale. 

2. Clasicismul muzical românesc. Genuri, forme şi limbaj în creaţia 

compozitorilor: A. Flechtenmacher, G. Musicescu, Ed. Caudella, C. 

Porumbescu, G. Dima, I. Mureşianu, G. Stephănescu, C. Dimitrescu. 

3. Muzica românescă modernă – etapă importantă în afirmarea idealurilor 

patriotice, Direcţiile dominante şi reprezentanţii lor: D.G. Kiriac, I. Vidu, 

A. Castaldi, A. Alessandrescu, M. Jora, I.N. Oţescu, D. Cuclin, S. 

Drăgoi, M. Negrea, P. Constantinescu şi aportul lor la dezvoltarea 

muzicii româneşti. 

4. George Enescu – strălucit mesager al artei sonore româneşti. Umanismul 

şi patriotismul artei sale. Trăsături stilistice definitorii în contextul 

valorificării creatoare a cântecului popular. 

5. Muzica românească contemporană. Rolul artei muzicale în societate. 

Dezvolatarea artei interpretative, componistice şi a muzicologiei. 
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III. ESTETICA MUZICALĂ 

 

1. Categoriile esteticii în întruchiparea muzicală. 

2. Dialogul artelor în epoca contemporană. 

3. Aspecte ale relaţiei dintre compozitor, interpret şi public în epoca 

contemporană. 

4. Tendinţe inovatoare în arta sec. XX şi statutul operei de artă. 

 

IV. FORME ŞI ANALIZE MUZICALE 

 

1. Analiza principalelor forme omofone (liedul, variaţiunea, menuetul, 

schezo-ul, rondo-ul, sonata etc.). 

2. Analiza principalelor forme polifone (variaţiunea, invenţiunea, fuga etc.). 

3. Aspecte ale formelor muzicale în creaţia contemporană românească şi 

universală 

 

Bibliografie 

 

Berger, G.W. – Estetica sonatei clasice, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1981. 

Berger, G.W. – Estetica sonatei romantice, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983. 

Berger, G.W. – Estetica sonatei contemporane, Ed. Muzicală, Bucureşti,  

   1985. 

Buciu, D.   – Elemente de scriitură modală, Ed. Muzicală, Bucureşti,  

    1983. 

Ciortea, T.   – Cvartetele lui Beethoven, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1986. 

Herman, V.  – Formele muzicale ale clasicilor vienezi, Lito  

    Conservatorul „G. Dima”, Cluj Napoca, 1978. 

Herman, V.  – Formele muzicii medievale europene, Lito Conservatorul  

    „G.Dima”, Cluj Napoca, 1978. 

Herman, V.  – Originile şi dezvoltarea formelor muzicale, Ed. Muzicală,  

   Bucureşti, 1982. 

Niculescu, St. – Reflecţii despre muzică, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1980. 

Toduţă, S.  – Formele muzicale ale barocului (vol. I - III), Ed. Muzicală,  

   Bucureşti, 1960-1979. 

* * *    - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

Bibliografie suplimentară 

 

Berger, G.W. – Ghid pentru muzica instrumentală de cameră, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1965. 

Berger, G.W. – Cvartetele de coarde de la Hayden la Debussy, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1970. 



 16 

Berger, G.W. – Muzica simfonică (vol. I - V), Ed. Muzicală, Bucureşti, 1974-

1977. 

Berger, G.W. – Cvartetul de coarde de la Max Reger la Enescu, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1979. 

 

B. Probleme de analiză interpretativă comparată 

 

 Analiza interpretativă comparată ca procedeu în munca de 

autoperfecţionare a instrumentistului. Recomandări şi restricţii în folosirea 

acestui procedeu. 

 Obiectul analizei interpretative comparate: observarea în câteva 

interpretări de referinţă ale aceleiaşi opere muzicale a mijloacelor diverse 

folosite pentru realizarea cerinţelor de bază ale unei interpretări valoroase: 

- respect faţă de text şi stilul compozitorului în condiţiile unei execuţii vii, 

creatoare, bazate pe relief şi vivacitate a mijloacelor intonaţionale, 

plasticitate ritmică, diversitate dinamică, timbrală şi a modurilor de 

articulare – legate, staccato, frazare logică şi sugestivă; 

- realizarea arhitectonicii operei muzicale prin folosirea judicioasă a 

dinamicii şi agogicii (dozarea sonorităţilor în raport cu construcţia de 

formă, echilibrarea uşoarelor accelerări sau decelelări necesare sublinierii 

unor structuri constante, cu păstrarea unei unităţi de tempo în linia mare a 

discursului muzical); 

- unicitatea actului creator, atât la nivelul detaliului şi al construcţiei de 

ansamblu cât şi la nivelul mijloacelor de xepresie şi al realizării 

dramaturgiei întregului. 

Aplicaţii practice al eproblemelor de la punctele I şi II specifice fiecărei 

grupe de instrumente. 

Aspecte stilistice şi interpretative ale creaţiei muzicale din perioada 

Barocului, Clasicismului, Romantismului şi din secolul al XX-lea. 

 

C. Probleme contemporane ale tehnicii instrumentale 

 

(Separat pentru instrumente de coarde, suflat, percuţie, pian - orgă) 

 

1. Instrument cu coarde 

- Coordonatele de bază ale tehnicii muzicale 

- Sistematica mişcărilor instrumentale . 

- Configuraţia elementelor cântatului instrumental şi determinarea 

expresivă a tehnicii instrumentale. 

- Componenta cântatului instrumental în cadrul complexităţii principilor 

teoretico-practice ale fenomenului interpretativ muzical. 
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2. Instrumente de suflat şi instrumente de percuţie 

Fundamentarea ştiinţifică a tehnicii instrumentale. 

- Cunoaşterea contrucţiei şi a particularităţilor funcţionale ale 

instrumentului, condiţie de bază a dezvoltării la interpret a capacităţii de 

adaptare la tehnica acestuia. 

- Bazele anatomofiziologice şi acustice ale emisiei sonore la instrumentele 

de suflat modern: - tehnica respiratorie profesionale 

- tehnica emisiei sonore naturale 

- tehnica susţinerii coloanei de aer în studiu şi  

   interpretare 

- Bazele anatomofiziologice şi acustice la instrumentele de percuţie 

- Valoarea expresiv-muzicală şi estetică a formării şi consolidării unei 

tehnici instrumentale calitative (sonoritate, timbru caracteristic, articulaţii 

eficiente, degajări, agilitate). 

 

3. Pian – orgă 

- Tehnica pianistică – concept psihomotric. Evoluţia noţiunii: diferite 

concepţii şi puncte de referinţă. Sensul restrâns şi sensul larg al naţiunii. 

- Tehnica „generală” şi tehnica „specială”. 

- Diverse modalităţi de formare a tehnicii pionistice (privire generală). 

- Studii, exerciţii, lucrări fundamentale. 

- Traducerea sunetelor din reprezentări în sonorităţi adecvate la pian. 

- Posibilitatea sugerării la pian, prin diferenţieri dinamice şi agogice, a unor 

calităţi de contabilitate, de acordaj netemperat, datorită datorită 

mecanismelor proprii omului de autoreglare a percepţiei. 

- Ansamblul mijloacelor tehnice-veriga finală în procesul redării pianistice 

a operelor muzicale. Capacitatea de reacţie motorică la stimuli auditivi 

prin reprezentări (diferenţieri dinamice care însoţesc şi/sau în valoare 

raporturile structurale din interiorul operei muzicale). Fundamentele 

psihologice, fiziologice, biomecanice şi mecanice ale tehnicii pianistice. 

 

 

D. Probleme de metodica predării instrumentelor muzicale 

 

Pentru profesorii absolvenţi ai Universităţilor, Academiilor şi Facultăţilor de 

Muzică 

 

TEME COMUNE PENTRU TOATE INSTRUMENTELE 

- Utilizarea adecvată a terminologiei didactice generale şi de specialitate  

din perspectiva reformei curriculare din România. Curriculum  naţional, 

curriculum  de  bază  şi  la  decizia  şcolii,  obiective  cadru  pentru  

clasele I – IX, competenţe pentru clasele X – XII, obiective de referinţă, 
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obiective operaţionale, standardele de performanţă, aria curriculară “arte”, 

lecţia clasică, proiect didactic. 

- Lecţia de instrument; specificul acesteia în învăţământul muzical de profil 

- Metode şi procedee pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor auditive 

şi motrice necesare cântatului la instrumentele muzicale 

- Criterii de selecţionare a repertoriului elevului instrumentist; repertoriul şi 

funcţia sa educativ-formativă 

- Etapele pregătirii unei lucrări  muzicale – instrumentale 

- Formarea şi dezvoltarea gândirii muzicale a elevilor instrumentişti; 

reproducerea din memorie a pieselor din repertoriu 

- Organizarea şi îndrumarea studiului individual la elevii instrumentişti 

- Pregătirea muzical-instrumentală şi psihologică a elevilor instrumentişti în 

vederea apariţiilor în public şi a cântatului în ansamblu. 

- Pregătirea de performanţă 

- Caracteristicile şi importanţa fişei psihopedagogice a elevului. 

 

TEME SPECIFICE INSTRUMENTELOR CU COARDE ŞI ARCUŞ 

- justeţea intonaţiei şi emisia sonoră de calitate, componentele prioritare 

ale expresiei muzicale; 

- dezvoltarea permanentă a celor două funcţiuni ale auzului (anticiparea şi 

controlul);  

- formarea şi ridicarea gradului de acuitate a auzului; 

- criterii în alegerea cu discernământ a digitaţiei şi a trăsăturilor de arcuş: 

- mijloace specifice ale tehnicii de expresie: 

a) stângă: schimburi de poziţie, duble coarde, vibrato, pizzicato, 

ornamente, flageolette; 

b) mâna dreaptă: detache, legatto, martellatto, tehnici speciale 

(spiccatto, staccatto, scioltto balzato, riccochet...), acorduri 

placate şi arpegiate. 

- crampele musculare:  cauze, prevenire şi soluţionare; ergonomia studiului; 

- formarea deprinderilor vizând citirea la prima vedere; 

- pozarea, mimica şi gestica; raportul lor cu actul interpretativ; 

- aspecte generale privind mecanica şi acustica producerii şi propagării 

sunetelor; 

- cultivarea cât mai diferenţiată a activităţilor motrice a componentelor 

aparatului instrumental; echilibrul dintre auzul creator şi sfera motorică, 

- procedee audio-vizuale; comandări şi restricţii în utilizarea lor. 
 

Teme pentru instrumente de suflat şi percuţie 

- Tipuri de lecţie existente în predarea instrumentelor de suflat: aspecte 

caracteristice 
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- Metode şi procedee pentru însuşirea intonaţiei juste, dezvoltarea 

permanentă a celor două funcţiuni ale auzului (anticiparea şi controlul). 

- Organizarea şi îndrumarea studiului individual la elevii de la 

instrumentele de suflat şi percuţie. 

- Etapele pregătirii unei lucrări muzicale instrumentale de suflat şi percuţie 

- Metode şi procedee specifice fiecărui instrument de suflat pentru 

dezvoltarea la elevi a unei sonorităţi expresive şi a tehnicii mâinilor la 

instrumentele de percuţie. 

 

 

PIAN ORGĂ 

 

1. Specificul învăţământului pianistic. Caracterul individual, caracterul 

concentric al acestuia. 

2. Metode şi procedee pentru depistarea, selecţionarea şi educarea copiilor cu 

aptitudini muzical-instrumentale, tratarea diferenţiată, individuală a acestora. 

Învăţământul instrumental pentru cultura muzicală (de plăcere), învăţământ 

instrumental de performanţă. Condiţiile performanţei. 

3. Personalitatea profesorului de pian. Exigenţe actuale privind pregătirea sa 

complexă multilaterală. 

4. Personalitatea elevului pianist. Metodologia descifrării formulei sale psiho-

fizice. 

5. Forme ale persuasiunii didactice în învăţământul instrumental. Lecţia de pian 

ca modalitate principală a instruirii muzical-instrumentală. Specificul lecţiei 

de pian cu începătorii. Strategii ludice aplicate cu elevii de vârstă şcolară 

mică. Organizarea studiului individual al elevului. Prelungire necesară a 

acţiunii didactice.  

6. Metode şi procedee de iniţiere în arta cântatului la pian. Principalele metode 

şi colecţii de piese publicate destinate începătorilor; modalităţi de utilizarea 

acestora în cadrul lecţiilor de pian. 

7. Proiectare didactică, căi de aplicare la specificul învăţământului instrumental. 

8. Probleme de evaluare instrumentală. Obiectiv şi subiectiv în aprecierea şi 

notarea interpretării instrumentale. 

9. Notarea, simbol cu semnificaţii multiple pentru elevi şi profesori. 

 

 

E. Pregătirea individuală în vederea susţinerii probei practice de 

specialitate – Recital* 

 

 În vederea susţinerii probei practice, candidaţii vor pregăti un program de 

recital constând din: 

- o lucrare de un compozitor preclasic  

- o lucrare de un compozitor clasic  
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- o lucrare de un compozitor romantic  

- o lucrare de un compozitor român sau modern  

- citire la prima vedere a unui text muzical de dificultate medie. 

 

* - Pentru instrumentele cu coarde, suflători, percuţie şi artă vocală, cu 

acompaniament.  

   - Repertoriul va fi alcătuit din lucrări reprezentative prevăzute în 

programa analitică a claselor de specialitate din universitatea de muzică. 

   - Recitalul va fi susţinut din memorie. 

 

 
F. Pedagogie 

 

 Programa este comună cu cea de la Educaţie muzicală (muzică vocală) 

 

ARTA VOCALĂ (CANTO) 

 

Teme de specialitate 

A. PROBLEME DE ISTORIA MUZICII, ESTETICĂ MUZICALĂ ŞI  

       FORME MUZICALE. 

Temele sunt comune cu cele de la Educaţia artistică de specialiatate – 

muzică instrumentală din această programă pentru examenul de 

definitivat. 

 

B. PROBLEME DE INTERPRETARE MUZICALĂ ŞI ANALIZĂ  

 COMPARATĂ. 

 

I. Probleme de interpretare: 

 

1. Interpretarea, act de creaţie. 

2. Fidelitate şi libertate în interpretarea vocală. 

3. Tehnica vocală şi expresia, factori ai procesului interpretativ. 

4. Relaţiile dintre imaginea sonoră-vocală şi comportamentul în scenă, 

în timpul cântatului (recital, concert, spectacol). 

 

II. Probleme de analiză comparată: 

 

1. Principii de analiză comparată, activitate formativă, mijloc de 

cunoaştere a diferitelor şcoli, tendinţe, stiluri de interpretare. 

2.  Tradiţii, inovaţii şi contemporaneitate; perfecţionarea limbajului 

artistic-vocal; elemente de continuitate în interpretarea muzical-vocală. 

3. Funcţiile practice ale stilisticii muzical-vocale, sinteză a tuturor 

disciplinelor muzicale, alături de o bogată cultură generală. 
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4. Analize comparate ale interpretărilor unora din cele mai reprezentative 

lucrări vocale din repertoriul cântului clasic, al cântului popular şi al 

muzicii uşoare (din creaţia românească şi universală). 

 

 

C. PROBLEME CONTEMPORANE ALE TEHNICII ARTEI CÂNTULUI 

 

I. Bazele ştiinţifice ale cântului 

1. Noţiuni de anatomie şi fizilologie vocală 

- organele respiratorii; 

- organele vocale; 

- rezonatorii; 

- organele articulatorii; 

- organul auzului; 

- sistemul nervos; 

- sistemul glandular; 

- sistemul muscular. 

2. Sunetul vocal şi fiziologia fonaţiei 

- formarea sunetului vocal; 

- teoria mioelastică a lui Ewald; 

- teoria neurocromatică a lui Husson; 

- teoria neuroondulatorie a lui Parrelo; 

- teoria relativo-rezonatorie a lui Mac Leod şi Sylvestre. 

3. Vocea 

- formele fiziologice ale vocii; 

- însuşirile vocilor; 

- atacul sunetului, poza de voce, emisia vocală; 

- mutaţia; 

- vocile şi împărţirea lor; 

- categoriile speciale de voci, caracteristica şi repertoriul lor. 

4. Elemente de acustică vocală 

- fonaţia şi funcţia respiratorie; 

- influenţa cavităţilor faringo-buco-nazale; 

- inflenţa cavităţilor faringo-buco-nazale asupra fonaţiei; 

- calităţile vocii (intensitate, timbru, înălţime, vibrato şi trill, 

inteligibilitatea vocii, modificările vocale în funcţie de vârstă); 

- corelaţia vocii cu sistemul endocrin; 

- rolul organelor de articulaţie (limbă, maxilar inferior, buze şi văl 

palatin) în realizarea direcţiunii (articulaţiei, pronunţiei). 

5. Pregătirea practică 

- începerea studiilor vocale; 

- noţiuni preliminare studierii vocii 

- ţinuta, gimnastica 
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II. Principalele probleme de tehnică vocală 

1. Respiraţia 

- respiraţia claviculară, costală, abdominală; 

- respiraţia costadiafragmală. 

2. Emisia voocală şi fiziologia ei 

- sunetele juste şi naturale; 

- obţinerea întinderii, egalizării şi a supleţei; 

- imitarea în tehnica vocală; 

- senzaţia de ameţeală în timpul cântului; 

- defecte vocale. 

3. Interpretarea 

- principii generale; 

- emoţia, tracul; 

- articularea; 

- pronunţarea; 

- dicţia; 

- gestul; 

- mimica; 

- mişcarea; 

- interpretarea recitativului; 

- interpretarea ariilor vechi; 

- interpretarea muzicii de cameră; 

- interpretarea operei; 

- acompaniatorul şi cântăreţul. 

 

III. Aspecte de igienă vocală 

- activitatea zilnică; 

- gimnastica igienică, sporturile; 

- repausul, odihna, somnul, vacanţa; 

- alimentaţia; 

- îmbrăcămintea; 

- maladiile cântăreţilor. 

 

IV. Probleme de repertoriu 

- alegerea repertoriului – criterii 

- rolul instructiv – educativ al repertoriului  

 

V. Probleme de metodica predării 

- Lecţia de canto: tipuri, structură. 

- Metode de învăţământ folosite în lecţia de canto. 

- Rolul priceperilor, deprinderilor şi aptitudinilor în lecţia de 

canto – modalităţi de dezvoltare a lor. 
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- Metodica predării şi însuşirii principalelor probleme de tehnică 

vocală şi a repertoriului; 

- Procedeele audio-vizuale folosite în lecţia de canto; modalităţi 

de utilizare a lor; 

- Rolul culturii generale şi muzicale şi al imaginaţiei creatoare în 

stabilirea concepţiei interpretative. 

 Bibliografia la acest capitol este comună cu cele de la capitolul “Metodica 

predării artei cântului din Programa pentru examenul de gradul II şi 

perfecţionare”. 

 
 

E. Pregătirea individuală în vederea susţinerii probei practice de 

specialitate – Recital* 

 

 

Proba practică la specialitate va consta din susţinerea unui recital alcătuit 

din 6 piese de stiluri şi din epoci diferite: 

1. O arie preclasică. 

2. O arie de un compozitor clasic (Haydn, Mozart, Beethoven). 

3. Un lied de un compozitor romantic (Schubert, Schumann, Brahms, 

Wolf, Liszt, Chopin, Grieg, Ceaikovski etc.). 

4. Un lied de un compozitor din secolul XX (Debussy, Ravel, Duparc, 

Faure, Berg, Britten, Honegger, Schönberg, Stravinski etc.). 

5. Un lied de un compozitor român (George Enescu, Mihail Jora, 

Mihail Andricu, Paul Constantinescu, Zeno Vrancea, Tudor 

Ciortea, Pascal Bentoiu, Doru Popovici, Nicolae Coman etc.). 

6. Un cântec românesc – preluare din colecţiile: Tiberiu Brediceanu, 

Emil Monţia, Sabin Drăgoi etc. 

 

*  - Pentru instrumentele cu coarde, suflători, percuţie şi artă vocală, cu 

acompaniament.  

   - Repertoriul va fi alcătuit din lucrări reprezentative prevăzute în 

programa analitică a claselor de specialitate din universitatea de muzică. 

   - Recitalul va fi susţinut din memorie. 

N o t ă: Pentru acele cadre didactice, care în decursul anilor s-au profilat pe 

genul muzicii uşoare sau populare, se permite  înlocuirea a trei piese din cele de 

la punctele 2, 3, 4, cu altele aparţinând genului vocal respectiv. 

 

F. Pedagogie 

Programa este comună cu cea de la Educaţie muzicală (muzică vocală) şi 

Educaţia artistică de specialitate. 
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Bibliografie comună pentru toate instrumentele şi artă vocală (canto) 
 

Curriculum naţional –  Bucureşti, 1999 (I.S.J.) 

Sorin, C. – Dicţionar de termeni pedagogici, Bucureşti 

Avachian, G. – Comentarii metodice la studiile pentru vioară de R. Kreutzer, 

Ed. Muzicală, Bucureşti, 1965 

Avachian, G. – Comentarii metodice la 24 capricii pentru vioară de P. Rode, Ed. 

Muzicală, Bucureşti, 1966 

Avesalon, I. – Metodica predării şi studiului instrumentelor de suflat şi percuţie, 

Lito, Conservatorul “C. Porumbescu”, Bucureşti, 1980 

Barta, C. – Curs de metodica predării şi a studiului instrumentelor de coarde (cu 

arcuş),  Lito, Conservatorul “G. Dima”, Cluj Napoca, 1987 (ed. a II-a revizuită) 

Bălan, Th.. – Principii de pianistică, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1966 

Bejat, M. – Ce este talentul?, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1967 

Ciocan, D. – Introducere în teoria limbajelor formale şi a automatelor pentru 

muzicieni, Lito, Conservatorul “C. Porumbescu” Bucureşti, 1984, p. 10-27 

Ciocan, D. – Elemente de teoria mulţimilor în muzică, Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1985 

Ciocan, D. – Probleme de semiotică muzicală, în: Studii de muzicologie, vol. 

XXI, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1988 

Cortot, A. – Muzica franceză pentru pian, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1966 

Cumpătă, D. – Probleme de metodica predării şi studiului viorii, Lito, 

Conservatorul “C. Porumbescu”, Bucureşti, 1982 

Delson, V.I. – Sviatoslav Richter, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1962 

Eco, U. – Tratat de semiotică generală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1985 

Fischer, D. – Sonatele pentru pian de Beethoven, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1966 

Geantă, L.; Manoliu, G. – Manual de vioară (vol. I, II, III, IV), Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1961-1965 

Iampolski, I. – Digitaţia la vioară, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1964 

Iarosevici, G. – Metodica predării instrumentelor de coarde, E.D.P., Bucureşti, 

1962 

Iarosevici, G. – Manual de violoncel (vol I şi II), Ed. Muzicală,  Bucureşti, 1960 

Leahu, Al. – Maeştrii claviaturii, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1976 

Marcus, S. – Semne despre semne, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1979 

Marcus, S. – Artă şi ştiinţă,  Ed. Eminescu, Bucureşti, 1986 

Mostras, K. – Intonaţia la violină, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1959 

Neuhaus, H.G. – Despre arta pianistică, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1960 

Pitiş, A.; Minei, I. – Tratat de artă pianistică, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1982 

Răducanu, M.D. – Metodica studiului şi predării pianului, E.D.P., Bucureşti, 

1983 
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Scheeser, R. – Metodica studiului şi predării instrumentelor de coardă, Lito, 

Conservatorul “G. Enescu”, Iaşi, 1984 

Taban, V. – Prelegeri pentru perfecţionarea cadrelor didactice de la specialitatea 

pian, Lito, Conservatorul “G. Dima”, Cluj Napoca, 1983 

Tănăsescu, Dr. – Dinu Lipatti, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1962 

Iliuţ, V. – O carte a stilurilor muzicale, Ed. Acad. de Muzică, Bucureşti, 1996 

Nemescu, O. – Capacităţile semnatice de muzică, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983 

Apostol, P. – Probleme ale perfecţionării procesului de învăţământ, E.D.P., 

Bucureşti, 19674 

Avesalon, I. – Principii generale de studiu şi interpretare la instrumentele de 

suflat , Lito, U.M.B., 1993 

Bentoiu, P. – Imagine şi sens, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1974 

Iliuţ, V. – De la Wagner la contemporani, vol I şi II, Ed. U.C., Bucureşti, 1996 

Vancea, Z. – Creaţia muzicală românească, sec. XIX-XX, Ed. Muzicală 

Bucureşti, 1989 

Berger, W.G. – Teoria generală a sonatei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1987 

Berger, W.G. – Mozart – cultură şi stil, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1991 

Erbiceanu, C. – Scrisori, vol. I şi II, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1989, 1992 

Grove„s, G. – Dicţionary of Music and musicians, Ed. Blom, London, 1994 

Pavlenco, C. – Cea mai mică metodă, Ed. Euro-marketing, Bucureşti, 1991 

Piaget, J. – Psihologia copilului, E.D.P., Bucureşti, 1980 

Palnchard, E. – Pedagogia şcolară contemporană, E.D.P., Bucureşti, 1992 

Popa, A. – Pianofortele în oglinda timpului său , Ed. Muzicală, Bucureşti, 1994 

Răducanu, D.M. – Principiile de didactică instrumentală, Ed. Moldova, Iaşi, 

1994 

Şchiopu, M. – Psihologia vârstelor, E.D.P., Bucureşti, 1995 

Constantinescu, G. şi alţii – Ghid de operă, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1971 

Dorizo, Al. – Vocea, mecanisme, afecţiuni, corelaţii, Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1972 

Dufrene, M. – Fenomenologia experienţei estetice, Ed. Meridiane, Bucureşti, 

1976 

Florescu, A. – Contrapunct liric, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1987 

Ionescu-Arbore, A. – Interpretul teatrului liric, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1984 

Livescu, A. – Despre dicţiune, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 19863 

Husson, R. – Vocea cântată, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1962 

Moisescu, T.; Păun, N. – Opereta, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1969 

Secăreanu, N. – Cântăreţul artist, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1965 

Niculescu-Basu, G. – Cum am cântat eu, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1982 

Avesalon, I. – Principii generale de studiu şi interpretare la instrumentele de 

suflat moderne, Academia de muzică din Bucureşti, 1997 

Goia, I. – Metodica predării instrumentelor de suflat, Universitatea de Arte „G. 

Enescu”, Iaşi 
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Bibliografie suplimentară 

Avesalon, I. – Dezvoltarea sensibilităţii muzicale, Lito, Conservatorul “C. 

Porumbescu”, Bucureşti, 1978 

Avesalon, I. – Studiul clarinetului. (Metodă progresivă pentru începători), Lito, 

Conservatorul “C. Porumbescu”, Bucureşti, 1986 

Apostol, P. – Trei meditaţii asupra culturii, Ed. Dacia, Cluj, 1970 

Bîrcă, A. – Sistematizare în predarea scrierii muzicale, E.D.P., Bucureşti, 1970 

Bianu, V.V. – Vioara. Istorie, construcţie, verniu, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1957 

Costin, M. – Vioara, maeştrii şi arta ei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1964 

Gieseking, W. – Aşa am devenit pianist, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1987 

Hegyasi, Z. – Vioara şi constructorii ei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1962 

Ionescu, C. – Psihologia muziicii (vol. I), Ed. Uniunii Compozitorilor şi 

Muzicologilor, Bucureşti, 1982 

Long, K. – La pian cu Claude Debussy, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968 

Long, K. – La pian cu Gabriel Faure, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1970 

Plett, E. – Ştiinţa textului şi analiza de text, Ed. Univers, Bucureşti, 1983 

Tănăsescu, Dr. – Tratat de pianistică, Lito, Conservatorul “C. Porumbescu”, 

Bucureşti, 1986-1988 

Tănăsescu, Dr. – Probleme de înţlegere şi redarea textului pianistic 

beethovenian, Revista “Muzica”, nr. 12/1970 

Teflov, B.M. – Probleme de psihologia muncii şi artei, Ed. de Stat pentru 

Literatură şi Ştiinţă, Bucureşti, 1952 

Urmă, D. – Acustică şi muzică, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982 
 

* * *  - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 
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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  
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muzicalã 

  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 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

 Va fi utilizatã bibliogafia studiatã pentru examenul de definitivat la care 

se adaugã urmatoarele titluri: 

-Bogdan Tiberiu,Iulian Nica:” Copii excepţionali” E.D.P., Bucuresti, 1970 

-Dragu Anca, ”Structura personalitãţii profesorului” I.P.C., 1996 

-Gârboveanu Maria, “Stimularea creativitãţii elevilor în procesul de 

învãţãmânt”, E.D.P., 1981 

-Huizinga Johan, “Homo ludens”, Univers, 1977 

-Ilea Anca, “Muzica. Metodica pentru şcoli normale” E.D.P., Bucuresti 1992 

-Ionescu C-tin, “Educaţia muzicalã” Ed. Muzicalã, Bucuresti, 1982 

      “Psihologia muzicii” Ed. Muzicalã, Bucureşti, 1984 

-De Landsheare G. “Evaluarea continuã a elevilor” E.D.P., Bucuresti, 1980 

-Munteanu Gabriela “De la didacticã la educaţia muzicalã” Ed. Fundaţia  

România de mâine, Bucuresti 1997 

-Munteanu Gabriela “Metoda educaţiei muzicale pentru gimnaziu si liceu” Ed. 

Sigma, 1999 

-Popescu Mihãieşti Al.”Învãţarea şcolarã” Rev. ”Învãţãmântul primar” nr. 1-2, 

Bucuresti, 1995 

-Rapin J.J. ”Sã descoperim muzica” Ed. Muzicalã , Bucuresti, 1974 

-Sen Alexandru “Educaţie si terapie”E.D.P., Bucuresti, 1978 

-Ursu Magdalena “Culegere de cântece si îndrumãri metodice pentru predarea 

muzicii în perioada prenotaţiei” Ed. Muzicalã, Bucuresti 1969 
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EDUCAŢIA ARTISTICĂ DE SPECIALITATE  

(MUZICă INSTRUMENTALĂ) 

 

TEME DE SPECIALITATE 

 

 

A. Istoria muzicii şi estetica muzicală 

 

 Temele sunt comune cu cele din punctul A din cap. Educaţia artistică de 

specialitate pentru definitvat „Probleme de istoria muzicii, forme muzicale şi 

estetică muzicală”. 

 

Bibliografie 
 

Va fi utilizată şi bibiografia studiată pentru examenul de definivare în 

învăţământ, la care se adaugă: 

 

Bentoiu, P. – Imagine şi sens, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1972 

Berger, G.W. – Moduri şi proporţii în: „Studii muzicale”, vol. I, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1965 

Berger, G.W. – Estetica sonatei clasice, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1981 

Berger, G.W. – Estetica sonatei romantice, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983 

Ciocan, D. – Introducere în teoria limbajelor formale şi a automatelor pentru 

muzicieni, vol. I, II, III, Lito. Conservatorul „C. Porumbescu”, Bucureşti, 1979, 

1982, 1984 

Ciortea, T. – Cvartetele de Beethoven, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968 

Herman, V. – Formă şi stil în noua creaţie românească, Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1977 

Herman, V. – Origini şi dezvoltarea formelor muzicale, Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1982 

Niculescu, Şt. – Refelecţii despre muzică, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1980 

Niculescu, Şt. – Interferenţe posibile în „Arta”, nr. 9-10, Bucureşti, 1980 

Ţăranu, C. – Elemente de stilistică muzicală (sec. XX), vol I, Lito, Coservatorul 

„G. Dima”, Cluj Napoca, 1981 

Toduţă, S. – Formule muzicale ale Barocului (vol I-III), Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1964-1978 

* * *  - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

Bibliografie suplimentară 

 

Bentoiu, P. – Deschideri spre lumea muzicii, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1973 
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Bentoiu, P. – Gândirea muzicală, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1975 

Berger, G.W. – Structuri sonore şi aspectele lor armonice în: „Studii 

muzicologice”, vol. III, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1972 

Berger, G.W. – Muzica simfonică, vol I-IV, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1974-1977 

Berger, G.W. – Cvartetul de coarde de la Max Reger la Enescu, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1979 

Eco, U. – Opera deschisă, Ed. pentru Literatura Universală, Bucureşti, 1969 

Vieru, A. – Cartea modurilor I, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1980. 

 

B. Probleme de interpretare muzicală şi analiza interpretativă comparată 

     (separat pentru instrumente de coarde, suflat-percuţie, pian-orgă) 

 

I. Probleme de teorie a interpretării şi elementele de semiologie 

- Principii ale semioticii muzicale în realizarea stilistică şi în alegerea 

resurselor interpretative, specifice fiecărui grup de instrumente. 

 

II. Probleme de analiză interpretativă comparată  

 Analiza interpretării comparate, activitate formativă permanentă. 

 Analiza interpretativă comparată, ca mijloc de recunoaştere şi diferenţiere 

a diverselor şcoli, tendinţe, stiluri de interpretare. 

 

 Aplicaţii practice  ale problemelor de la punctele I şi II specifice fiecărei 

grupe de instrumente:  

 

1. Instrumente cu coarde 

Principalii factori ai expresiei muzicale în interpretarea la instrumentele 

de coardă (articulaţia, intonaţia, frazarea, dinamica, agogica, timbrul, vibrato 

etc). 

 Analiza interpretativă a unor concerte instrumentale de compozitori 

clasici (W.A. Mozart, J. Haydn, I. Stammitz, K. D. Dittersdorf). 

 Şcoala românească: compozitori şi interpreţi care au contribuit la 

dezvoltarea muziici româneşti pentru instrumente de coarde şi a tehnicii 

instrumentelor respective. 

 Tradiţia interpretativă enesciană.  

 Analize interpretative comparate. 

 

2. Instrumente de suflat şi percuţie 

Trăsături ale interpretului contemporan, atitudinea acestuia faţă de muzica 

diferitelor epoci stilistice şi, îndeosebi, faţă de muzica românească. Se 

recomandă analiza interpretativă comparată a lucrărilor: G. Enescu – Cantabile 

şi presto pentru flaut; Carmen Petra – Trei schiţe pentru oboi; L. Comes – 

„Măguri II” pentru clarinet; P. Jelescu: - Rapsodia dobrogeană pentru fagot; Al. 

Paşcanu – Nocturnă pentru corn; Al. Velehorschi – Burlesce pentru trombon 
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(tuba); G. Enescub – „Legenda” pentru trompetă; Şt. Niculescu – Solo pentru 

marimbă şi vibrafon. 

Căi şi mijloace de diferenţiere interpretativă a lucrărilor muzicale 

aparţinând stilului clasic şi romantic din repertoriul instrumentelor de suflat 

(W.A. Mozart – Concertul în Sol major pentru flaut; J.Haydn – Concertul în Do 

major pentru oboi; C. M. von Weber – Concertul nr. 2 pentru clarinet şi 

Concertul Fa major pentru fagot; J. Haydn – Concertul în Mi bemol major 

pentru trompetă; G.Fr. Händel – Cocertul în Fa minor pentru trombon; R. 

Strauss – Concertul Mi bemol major nr. 1 pentru corn). 

Aspecte estetice structurale şi tehnice ale interpretării repertoriului 

contemporan, inclusiv cel românesc, la instrumentele de suflat şi percuţie: 

tendinţe, maniere, şcoli. Analiza interpretativă comparată a lucrărilor: J.Ibert – 

Concertul nr. 1 pentru flaut; S. Toduţă – Sonată pentru oboi; Al. Paşcanu – 

Balada pentru clarinet; P. Hindemith – Sonată pentru fagot şi Sonata nr. 1 pentru 

corn; T. Ciortea – Sonata pentru trompetă; Al. Velehorschi – Sonatină pentru 

trombon; A. Jolivet – Concert pentru instrumente de percuţie. 

 

3. Pian-orgă 

Principalii factori ai expresiei muzicale în interpretarea pianistică. 

Particularităţi ale unor lucrări din repertoriul pianistic, reprezentativ 

pentru fiecare stil; realizarea lor instrumentală.  

Se recomandă, spre ilustrarea celor două teme de mai sus, analiza 

interpretativă comparată a câte unei piese reprezentative pentru fiecare stil în 

viziunea unor interpreţi consacraţi pe plan mondial. 

Interpretări comparate ale unor lucrări cu grad ridicat de complexitate în 

viziunea unor pianişti consacraţi pe plan mondial. 

Rolul asociaţiilor cu alte domenii ale artei (literatură, poezie, plastică, arta 

actorului) în elaborarea imaginii muzicale. 

 

C. Probleme contemporane ale tehnicii instrumentale  

     (separat pentru instrumente de coarde, suflători-percuţie, pian-orgă) 

 

1. Instrumente de coarde 

Mişcările naturale şi elementele modulării emisiei de sunet. Influenţa între 

sferele activităţii fiecărei mâini, relaţia dintre mişcările specifice ale mâinii 

stângi şi ale mâinii drepte în configuraţia complexă a tehnicii 

instrumentelor cu coarde şi arcuş. 

 

2. Instrumente de suflat-percuţie 

Bazele mecanice şi acustice ale emisiei sonore la instrumentele de suflat şi 

percuţie. Cunoaşterea particularităţilor funcţionale ale instrumentului, condiţie 

de bază a formării unor mijloace tehnice de calitate; 
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Condiţii şi etape obligatorii în formarea şi fixarea deprinderilor tehnice 

instrumentale (conştientizarea, exerciţiul, automatismele, memorare, odihna, 

oboseala; aptitudini, talentul muzical). 

 

3. Pian-orgă 

Caracteristicile tehnicii pianistice profesioniste. 

Privire generală asupra structurilor de bază ale tehnicii „de degete”. 

Privire generală asupra structurilor de bază ale tehnicii „de braţ”. 

„Tuşeul”, o problemă de tehnică. 

Contribuţii ale şcolii de pian româneşti la dezvoltarea teoriei şi practicii 

tehnicii instrumentale. 

Modalităţi de verificare a nivelului tehnic al elevilor şi studenţilor la 

examene şi concursuri. 

„Tehnica pianistică” – concept psiho-motric. 

 

D. Metodica predării instrumentelor muzicale 

     (separat pentru instrumente de coardă, suflători-percuţie, pian-orgă) 

 

1. Instrumente cu coarde 

Orientarea activă a profesorului în adecvarea metodelor şi procedeelor 

folosite de profesor la lecţia de instrument în raport cu valabilitatea diferiţilor 

factori subiectivi şi obiectivi ai cântatului la instrument şi investigarea 

permanentă a personalităţii elevului în dezvolarea sa muzical-instrumentală. 

 

2. Instrumente de suflat-percuţie 

Principii de învăţământ în predarea instrumentelor de suflat şi percuţie. 

 Specificul instrumentelor de suflat şi percuţie ca obiecte de învăţământ, 

locul şi rolul lor în şcoală. 

 Metode şi procedee specifice formării şi consolidării deprinderilor tehnice 

şi artistice ale instrumentiştilor suflători şi percuţionişti. 

 Criterii muzical-didactice şi estetice folosite în aprecierea şi stabilirea 

nivelului tehnic şi interpretativ al tinerilor instrumentişti. 

 Principii de docimologie în predarea instrumentelor de suflat-percuţie. 

 Procese psiho-afective prezente în activitatea interpretativă. 
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3. Pian-orgă  

      

Respectarea psihologiei vârstelor – criteriu sine qua non al succesului 

şcolar  pianistic. 

Determinarea specificului predării pianului pentru fiecare ciclu de 

învăţământ preuniversitar: primar, gimnazial, liceal cu implicaţiile metodice 

corespunzătoare. 

Aplicarea principiilor învăţământului activ participativ ca factor 

determinant în formarea armonioasă a tânărului muzician instrumentist. 

Elemente de metodologia auzului intern anticipativ la elevii aflaţi pe 

diferite trepte ale formării profesionale. 

Tehnica pianistică – concept psihomotoric. Tehnica “generală” şi tehnica 

“specială”. Privire asupra diverselor modalităţi de formare a tehnicii pianistice.  

Metodologia studiului unei lucrări muzicale cu elevul instrumentist. 

Rezolvarea pasajelor dificile din lucrarea muzicală.  

Formarea deprinderilor de studiul individual independent.  

Metodologia citirii la prima vedere.  

 Metode şi procedee de antrenare a memoriei muzicale a elevului 

instrumentist. 

 Indicaţii metodologice privind studiul individual. 

 Probleme specifice ale pedalizării în cadrul stilurilor interpretative. 

Coordonarea elementelor componente ale aparatului pianistic în tehnica 

pedalizării. 

 

Bibliografia este comună cu cea de la definitivat. 

 

* * *  - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate în cadrul 

universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 
  

E. Pregătirea individuală în vederea susţinerii probei practice de  

specialitate - recital 
  

Programul recitalului va avea aceeaşi structură stilistică (cuprinzând, însă, 

un repertoriu diferit) ca aceea de la programul propus la cap. E, “Pregătitrea 

individuală în vederea susţinerii probei practice de specialitate – recital” la 

disciplina „Muzică instrumentală” din programa pentru examenul de definitvare 

în învăţământ. 
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CANTO 

 

TEME DE SPECIALITATE 

 

A. Probleme de istoria muziici şi estetică muzicală şi forme muzicale 

   

Temele sunt comune cu cele din punctul A din cap. Educaţia artistică de 

specialitate pentru definitvat „Probleme de istoria muzicii, forme muzicale şi 

estetică muzicală”. 

 

B. Pobleme de interpretare muzicală şi analiza interpretativă comparată 

 

I. Probleme de interpretare muzicală 

- Înţelegerea structurii interioare a compoziţiei vocale, descoperirea căilor 

principale, a sensului arhitectural şi a raporturilor dintre diferitele 

elemente care alcătuiesc structura ei. 

- Relaţia dintre imaginea sonoră – vocală şi atitudinea, comportamentul 

întregului corp - în scenă – în timpul cântatului (recital, concert, spectacol 

etc.). 

- Importanţa însuşirii artei actorului pentru cântăreţul de operă şi relaţia 

care se stabileşte între cântul vocal şi expresia actoricească. 

 

II. Probleme de analiză comparată 

- Rolul „înregistrărilor” de lucrări celebre interpretate de mari interpreţi, în 

formarea tânărului interpret vocal. 

- Rolul „interpretărilor pe viu” ale lucrărilor muzical – vocale; manifestarea 

liberă  a  creaţiei  interpretului – cântăreţ,  de  fiecare  dată  o  alta, 

neputându-se repeta identic. 

- Funcţiile practice ale stilisticii muzical – vocale, sinteză a tuturor 

disciplinelor muzicale, alături de o bogată cultură generală. 

- Principalii factori ai expresiei muzicale în interpretarea repertoriului 

vocal. 

- Compozitorii şi interpreţii care au contribuit la dezvoltarea tehnicii 

vocale, a formelor şi genurilor muzical – vocale. 

- Coordonatele muzical – vocale ale stilului lui Verdi şi a epocii sale. 

 

 

 C. Probleme contemporane ale tehnicii de cânt 
 

1. Bazele ştiinţifice ale cântului:  

- anatomofizilogice 

- psihologice 

- acustice 
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- fonetice 

2. Mecanisme fonatiei – diverse teorii 

 

3. Importanţa tehnicii vocale în cântul de performanţă şi principalele sale 

aspecte: 

- tehnica respiraţiei şi antrenamentul respirator 

- emisia vocală  

- articulaţie şi pronunţie 

 

4. Mijloace de realizare a tehnicii vocale 

- vocalize şi clasificarea lor 

- exerciţii 

- studii 

- lucrări muzicale de repertoriu 

 

D. Metodica predării cântului 

    (Teme de metodică) 

 Specificul cântului vocal ca obiect de învăţământ.  

 Principii de învăţare în perioada cântului vocal. 

 Capacitatea şi receptivitatea elevului în studierea cântului. 

 Logica procesului de predare şi învăţare a cântului.  

 Şcoala românească de cânt vocal. 

 Raportul profesor-elev în predarea şi învăţarea cântului. 

 Metodica formării şi cultivării vocii ca “instrument” al practicii artistice 

profesionale (timbru, întindere, amploare, rezistenţă etc.). 

 Metodica predării respiraţiei (respiraţia naturală, respiraţia în cânt, tipuri 

de respiraţie, antrenamentul respirator). 

 Metodica predării emisiei vocale (atac, emisie, omogenitate, supleţe etc.). 

 Metodica predării dicţiunii (vocalism, consonantism, articulaţie, pronunţie 

etc.). 

 Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea lecţiei de cânt (tipuri de lecţie, 

metode, procedee etc.). 

 Metodica predării cântului cu acompaniament: vocalize-studii, repertoriu 

etc. 

 Susţinerea şi exemplificarea practică a problematicii specifice cântului 

vocal conform programelor analitice din învăţământul de specialitate. 

 

Bibliografie 

 

Constantinescu, Gr. şi alţii – Ghid de operă, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1971. 

Cosma, V. – Elena Teodorini, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1967 

Cristescu, D. – Cântul, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1963 
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Dorizzo, Al. – Vocea, mcanisme, afecţiuni, corelaţii, Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1972 

Dufrenne, M. – Fenomenologia experienţei estetice, Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1976 

Florescu, A. – Contrapunct liric, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1987 

Gîrbea, St.; Cotul, G. – Fenoediologie, E.D.P., Bucureşti, 1967 

Ionescu-Arbore, A. – Interpretul teatrului liric, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1984 

Ionescu-Arbore, A. – Realizarea spectacolului liric, Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1992 

Ionescu, A. – Unele probleme de metodica predării cântului, Ed. C.C.S.S., 

Bucureşti, 1971 

Livescu, A. – Despre dicţiune, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965 

Secăreanu, N. – Cântăreţul artistic, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1965 

* * *   - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

Bibliografie suplimentară 
 

Hussen, R. – Vocea cântului, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1962 

Moisescu, T.; Păun, M.. – Opereta, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1969 

Niculescu-Basu, G. – Cum am cântat eu, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1962 

Stan, S.  – Tehnica vorbirii scenice, Ed. C.C.E.S., Bucureşti, 1967 

Şerfezi, I. – Metodica predării muzicii, E.D.P., Bucureşti, 1987 

* * * – Cursurile de specialitate şi metodică elaborate în cadrul celor trei 

academii de muzică din ţară, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1984. 

 

E. Pregătirea individuală în vederea susţinerii probei practice de 

specialitate – recital* 

(numai pentru examenul de gradul II) 

  

 Programul recitalului va avea aceeaşi structură stilistică ca la 

Definitivat, cuprinzând însă un repertoriu diferit. 
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GRADUL DIDACTIC I 
 

EDUCAŢIE MUZICALĂ GENERALĂ, EDUCAŢIE ARTISTICĂ DE 

SPECIALITATE (INSTRUMENTE ŞI CANTO) 

 

Listă de teme pentru lucrările metodico-ştiiinţifice 

 

 

1. Aspecte înnoitoare ale limbajului muzical în cântecele pentru copii, create de 

compozitori români contemporani. 

2. Metodica formării şi educării vocilor româneşti pentru cântul coral (copii, 

tineri, adulţi). 

3. Interpretarea partiturilor corale (elemente teoretice şi practice privind această 

artă a dirijorului). 

4. Pronunţia şi dicţiunea în cântul coral (aspecte teoretice şi metodica realizării 

lor). 

5. Probleeme ale tehnicii dirijatului coral (contribuţie la teoria şi practica 

tehnicii de conducere a corului).  

6. Genuri şi forme muzicale în creaţia corală a compozitorilor români. 

7. Metodica formării deprinderilor de cânt necesare realizării specificului 

principalelor stiluri muzicale. 

8. Noi modalităţi de abordare a modurilor populare în creaţia muzicală 

contemporană. 

9. Relaţia dintre arta muzicii, acustica muzicală şi matematică în lumina 

dezvoltării artei muzicale contemporane. 

10. Muzica electronică şi consecinţele teoretice şi practice ale acestei arte. 

11. Fenomenul rezonanţei naturale şi valorificarea sa în teoria şi practica 

muzicală contemporană. 

12. Noi aspecte ale ritmului în creaţia muzicală contemporană, cu aplicaţii 

speciale la cea românească (dintr-un anumit gen muzical). 

13. Probleme de semiologia interpretării muzicale. 

14. Relaţia dintre interpretare şi tehnica instrumentală sau locală. 

15. Aspecte evolutive în organologia populară. 

16. Repertoriul ocazional din zona… 

17. Repertoriul neocazional din zona… 

18. Valorificarea scenică a folclorului muzical. 

19. Monografia folclorică muzicală a localităţii… 

20. Aportul lui… la afirmarea artei muzicale româneşti. 

21. Creaţia muzicală corală românească. 

22. Tematică şi măiestrie componistică. 

23. Universul de idei al liedului românesc. Creaţia poetică şi măiestrie 

componistică. 
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24. Creaţia simfonică şi camerală românescă – modalităţi specifice de predare în 

şcolile generale sau în cele de specialitate. 

25. Tematică şi limbaj în creaţia de operă şi balet a compozitorilor noştri. 

26. Aspecte ale interferenţei limbajelor artistice în epoca contemporană. 

27. Categorii estetice şi întruchiparea lor muzicală.  

28. Procesul de creaţie muzicală şi aspectul creativităţii. 

29. Gândirea estetică românească şi arta muzicală. 

30. Audiaţia, factor important al educaţiei muzicale: problemele legate de 

metodologia activităţii de audiere. 

31. Caracterul formativ al învăţământului instrumental sau vocal. 

32. Aportul şcolii muzicale româneşri la dezvoltarea teoriei şi practicii 

instrumentale sau vocale. 

33. Orientări şi cercetări în metodologia educaţiei muzicale. 

34. Probleme specifice învăţământului instrumental sau vocal în  treptele şcolare 

I – IV, V – VIII şi IX – XII. 

35. Criterii de alegerea a repertoriului în funcţie de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor. 

36. Contribuţii personale în găsirea, experimentarea şi selectarea unor metode şi 

procedee cu grad ridicat de eficienţă în instruirea instrumentală, respectiv 

vocală. 

37. Contribuţii la crearea şi dezvoltarea metodicii predării tehnicii vocale şi 

instrumentale. 

38. Analize de lucrări diactice destinate predării muzicii vocale sau 

instrumentale. 

39. Şcoli instrumentale (vocale) şi mari interpreţi români (studiu comparativ). 

40. Fundamentarea ştiinţifică a studiului şi interpretării vocale sau instrumentale. 

41. Formarea deprinderilor şi priceperilor instrumentale sau vocale la elevi, la 

şcoala cu program suplimentar. 

42. Metode noi de predare în învăţământul instrumental la şcoala generală. 

43. Manualul (metoda) de instrument (studiu critic). 

44. Studiul comparativ asupra cursurilor de metodica educaţiei muzicale în 

centrele universitare din România. 

45. Procedee de implementare în practica şcolară a muzicii contemporane străine 

şi româneşti. 

46. Concepţii referitoare la educaţia muzicală în opinia cercetătorilor români. 

47. Serbările şcolare: istorie, forme, metode, repertoriu. 

48. Intonaţia inegal temperată (tonală, modală, atonală), exerciţii pregătitoare, 

solfegii, repertoriu de cântece pentru şcoli. 

49. Defectologia muzicală: tipologie, procedee de cercetare a dicţiunii, a 

intonărilor false. 

50. Folclorul muzical – recurs la metodica tradiţională. 

51. Jocul muzical (de la Froebel la Boulez). Concepţii româneşti asupra jocului 

muzical. 
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52. Estetica jocului şi explicarea principiilor ei. 

53. Metode de formare şi dezvoltarea a creativităţii în/şi/prin educaţie muzicală 

şcolară şi extraşcolară. 

54. Caracterul formativ al învăţământului instrumental sau vocal. 

55. Analiza critică a unor contradicţii din lucrările teoretice (teze şi antiteze, 

şcoli, metode). 

56. Conţinutul şi modalităţile de lucru specifice activităţilor muzicale în 

Cluburile copiilor. 

57. Proiect pentru o sală de muzică, pentru o sală de ritmică şi una de creaţie 

ludică. 

58. Ateliere muzicale – spaţii de comunicare pentru copiii din şcolile de 

recuperare şi educare specială a persoanelor cu handicap. 

59. Metodica educaţiei muzicale pentru vârsta a treia. 

 

 

N o t ă 

Lista este orientativă şi rămâne deschisă, candidatul având libertatea de a 

propune orice temă din domeniu specialităţii sale didactice, inclusiv din cel al 

disciplinelor fundamentale specializării (teoria muzicii, armonie, polifonie, 

istoria muzicii, esteticii, stilisticii), cu condiţia ca aceasta să fie avizată de 

conducătorul ştiinţific. 

 Sunt excluse temele care nu au tangenţă cu activitate directă la clasă a 

profesorului respectiv. 
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PROGRAME PENTRU PERFECŢIONAREA CONTINUĂ 

 

 Perfecţionarea continuă se realizează individual de către fiecare profesor 

de muzică vocală şi/sau instrumentală prin parcurgerea opţională a cel puţin 

două dintre disciplinele următoare, dintre care una trebuie să fie de metodica 

predării sapecialităţii. Conform Legii învăţământului nr. 84/1995, art. 161 

„cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice se încheie prin colocviu. 

Aprecierea pregătirii se face prin calificative”. 

 

 

A. Teoria superioară a muzicii 

 

 Sisteme muzicale neo-modale şi neo-tonale rezultând din muzica  

contemporană; implicaţiile lor pentru teoria muzicii. 

 Procedee ritmice noi ce rezultă din creaţia muzicală contemporană; 

implicaţiile lor pentru teoria muzicii. 

 Metode metamatice moderne de organizare a materialului sonor. 

 

Bibliografia este comună cu cea de la definitivat. 

 

 

B. Istoria muzicii şi estetica muzicală 

 

ISTORIA MUZICII UNIVERSALE 

 

1. Polifonia vocală în secolele XV-XVI. Şcoli renumite; genuri specifice 

muzicii polifonice-vocale. 

2. Opera. Evoluţia genului de la Monteverdi la Gluck. 

3. Muzica instrumentală. De la creaţia pentru orgă a lui Frescobaldi la 

sonatele lui Philipp Emanuel Bach. 

4. Clasicismul muzical. Trăsături esenţiale ale clasicismului muzical. Genuri, 

forme şi limbaj în creaţia lui Josef Haydn, W.A. Mozart, I. Van Beethoven. 

5. Romantismul. Principii estetice şi de creaţie în Romantism. Culturi 

muzicale în Romantism. Reprezentanţi de seamă. Muzica austro-germană, 

franceză, rusă, cehă, română etc. în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. 

6. Direcţii estetice şi stilistice în creaţia muzicală la pragul dintre sec. XIX şi 

XX, neoromantism, neoclasicism, impresionism, expresionism. 

Personalităţi de seamă. 

7. Curente şi tendinţe în muzica din sec. al XX-lea. 
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ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI 
 

1. Cultura muzicală în epoca medievală. 

2. Geneza şcolii muzicale naţionale româneşti. Personalităţi şi creaţii 

reprezentative. 

3. Aportul lui George Enescu şi al compozitorilor generaţiei sale la 

îmbogăţirea şi diversificarea muzicii româneşti. 

 

ESTETICĂ MUZICALĂ 

 

1. Aspecte ale interferenţei limbajelor artistice în epoca contemporană. 

2. Conceptul de stil şi metode de investigaţie stilistică. 

 

Bibliografia este comună cu cea de la Definitivat. 

 

 

C. FOLCLOR MUZICAL 
 

1. Relaţia dialectică dintre creaţia populară şi cea profesionistă în societatea 

contemporană. 

2. Dinamica genurilor şi speciilor muzicale populare în contextul dezvoltării 

contemporane a satului românesc. 

 

Bibliografie: 

 

Alexandru, T. - Studii de folcloristică, organologie, muzicale, Ed. Muzicală,  

Bucureşti, 1980, 1982. 

Bîrlea, O.  - Metode de cercetare a folclorului, E.D.P. Bucureşti, 1969 

Brăiloiu, C. - Opere (vol. I-V), Ed, Muzicală, Bucureşti, 1967, 1969, 

1974, 1979, 1981. 

Ciobanu, G.  - Izvoare ale muzicii româneşti (vol. I-II), Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1976, 1978. 

Oprea, Gh. - Folclor muzical românesc, E.D.P., Bucureşti, 1983. 

* * *  - Colecţii antologice şi monografice de cântece populare. 

* * *    - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

D.  ARANJAMENTE CORALE ŞI INSTRUMENTALE 

  

I. ARANJAMENTE CORALE 

 În vederea folosirii procedeelor de adaptare a corului mixt (la 4 

voci) pentru corul de 3 şi 2 voci egale se vor revizui şi cerceta în lumina teoriei 

şi practicii muzicale recente: 
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 - tipurile principale de acorduri; 

 - notele melodice; 

 - registrele specifice fiecărei voci. 

  Aplicaţii: lucrări practice de aranjamente corale: transcrierea 

partiturilor corale pentru cor mixt la corul pentru voci egale şi a partiturilor 

corale pentru voci egale la corul mixt. 

 

 

II. ARANJAMENTE INSTRUMENTALE 
 

Probleme actuale de instrumentaţie vizând instrumentele accesibile şi 

frecvenţa în formaţiile de şcolari amatori. 

 Diferite posibilităţi tehnice şi expresive: 

- la instrumentele de coarde: vioară, violă, violoncelul şi contrabasul; 

- la instrumentele de lemn: flautul, clarinetul, oboiul şi fagotul; 

- la instrumentele de alamă: trompeta, cornul, trombonul, tuba etc.; 

- la instrumentele populare şi de muzică uşoară: acordeonul, chitară, 

mandolină, ţambal, saxofonul; 

- la instrumentele de percuţie: toba mare, toba mică, trianglu, xilofon. 

Aplicaţii: se vor efectua lucrări practice de aranjament instrumentale şi 

vocal-instrumentale pentru formaţiile şcolare şi de amatori. 

 

Bibliografie: 

Baciu, D.  - Elemente de scriitură modală, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1981. 

Casella, A. 

Mortari, V. - Tehnica orchestraţiei contemporane, Traducere, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1965. 

Elsikovits, M. - Introducere în polifonia vocală a sec. XX, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1976. 

Negrea, M. - Tratat de armonie, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1958. 

Paşcanu, Al. - Despre instrumentele muzicale de orchestră simfonică, Ed. 

Muzicală, Bucureşti, 1959. 

Paşcanu, Al.  - Armonia, E.D.P., Bucureşti, 1959. 

Rimski-Korskos,N.- Principii de orchestraţie (vol I-II), Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1955. 

* * *  - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

E. FORME ŞI ANALIZE MUZICALE 
 

1. Forma, conţinutul şi relaţia dintre formă şi conţinut în cercetările 

muzicologice contemporane. 

2. Principalele metode actuale de analiză  a formei conţinutul muzicii. 
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3. Analiza principalelor orientări şi forme ale creaţiei muzicale 

contemporane, româneşti şi universale. 

 

Bibliografie: 

 

Bentoiu, P.  - Deschidere spre lumea muzicii, Ed. Eminescu, Bucureşti, 

1973. 

Berger, G.W. - Estetica sonatei clasice, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1981. 

Berger, G.W. - Estetica sonatei romantice, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983. 

Ciocan, D. - Introducerea în teoria limbajelor formale şi a automatelor 

pentru muzicieni (vol. I-III), Lito, Conservatorul “C. 

Porumbesu” EBucureşti, 1980, 1982, 1984. 

Herman, V. - Formă şi stil în noua creaţie românească, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1977. 

Herman, V. - Originile şi dezvolarea formelor muzicale, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1982. 

Niculescu, St. - Interferenţe posibile, În: Arta, nr. 9-10, Bucureşti, 1980. 

Toduţă, S. - Forme muzicale ale Barocului (vol. I-III), Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1964-1978. 

Vieru, A. - Cartea modurilor (vol. I), Ed. Muzicală, Bucureşti, 1980. 

* * *  - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

 

F. DIRIJAT ŞI CÂNT CORAL ŞCOLAR 

 

1. Principii generale de interpretare a partiturilor corale. 

2. Principii şi procedee de organizare a formaţiilor corale. 

3. Metodica studierii şi memorizării partiturilor corale. 

4. Personalitatea dirijorului de cor. 

5. Genuri şi forme reprezentative în muzica corală românescă şi universală. 

6. Tipurile de formaţii corale şi criteriile de clasificare ale acestora. 

7. Clasificarea vocilor corale. 

8. Vocalizele şi alte exerciţii vocale. 

9. Respiraţia în cânt. 

10. Omogenitatea şi elasticitatea în cântul coral. 

11. Sonoritatea corală şi laturile ei. 

12. Pronunţia şi dicţiunea în cântul coral. 

13. Repetiţia corală. 

14. Criterii de alcătuire a programelor de concert şi a serbărilor şcolare. 

 

Bibliografia este comună cu cea de la Definitivat. 
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G. METODICA PREDĂRII MUZICII VOCALE 

 

1. Jocuri muzicale. Însuşirea unui reportoriu, comentariu bibliografic, 

crearea, unor jocuri, demonstraţii. 

2. Repertoriul muzical în slujba educaţiei sensibilităţii muzicale, a judecăţii 

valorilor estetice, tradiţionale şi moderne, contemporane româneşti şi 

străine, a comportamentului moral-creştin a elevilor: reactualizarea 

repertoriului grupat tematic (cântece, audiţii), comentariu bibliografic, 

lucru pe ateliere. 

3. Solfegoiul în şcoala de cultură generală şi în şcolile speciale de muzică: 

finalitate, reactualizarea repertoriului de sofegii, dicteuri muzicale, 

metodologii, lecţii demonstrative.  

4. Operaţionalizarea unor activităţi de predare-învăţare-evaluare în ora de 

educaţie  muzicală:  ateliere  de  lucru  în  vederea  alcătuirii  unor 

proiecte-oferte pentru activitatea profesorilor de muzică, ce vor cuprinde 

obiectivele operaţionale, minimale şi probele de evaluare pentru toate 

temele şi subiectele programei de educaţie muzicală în vigoare. 

5. Vizionarea şi comentarea unui set de cinci filme didactice ale Casei 

Corpului Didactic Bucureşti, ediţia 1996. Cuprinde: problema predării 

ritmului la clasele I – IV, solfegierea la clasa a V-a, audiţia muzicală la 

clasa I şi clasa a X-a, predarea folclorului la clasa a VII-a, muzica de jaz 

la clasa VIII-a.  

6. Cercetarea fondului referenţial muzical al elevilor: elaborarea unei baterii 

de probe predictive referitoare la dotarea şi muzicalitatea elevilor (şcoli 

generale  şi şcoli de  muzică);  activitatea  de  cercetare  şi  aplicare 

propriu-zisă a probelor în terenul şcolilor; validarea rezultatelor în cadrul 

unor organisme abilitate în evaluare; măsuri concrete obiectivate în 

modificări de conţinut şi metodologiei educaţiei muzicale. 

 

 Bibilografia este comună cu cea de la Definitivat. 

 

 

 

H. TEORIA INTERPRETĂRII MUZICALE 

 

1. INSTRMENTE CU COARDE 
 

Probleme de teoria interpretării muzicale: 
 

Delimitarea stilurilor şi dezvoltarea procedeelor tehnice-expresive specifice. 

Caracteristicile interpretative şi modelul artistic în solistica instrumentală. 

Conturarea personalităţii didactice în predarea instrumentală. 
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Diferenţieri specifice în predarea instrumentului în raport cu individualitatea 

talentului elevilor. 

 

Bibliografia este comună cu cea de la Definitivat. 

 

2. INSTRUMENTE DE SUFLAT-PERCUŢIE 

 

Probleme specifice al redării (recodificării) sensului iniţial al operei 

muzicale în interpretarea la instrumente de suflat-percuţie (Semiologie 

muzicală). 

Evidenţierea şi analiza concretă a unor trăsături structural generative a 

unor stiluri muzicale şi raportarea lor faptică, în folosirea inteligentă a unor 

mijloace tehnice şi interpretative specifice fiecărui instrument de suflat sau 

percuţie. 

Elemente de expresie (efecte sonore moderne), specifice limbajului 

componistic contemporan şi redate creator de instrumentele de suflat-percuţie. 

Analiza comparativă (estetică şi de formă) a unor interpretări de referinţă 

din repertoriul instrumental - clasic, romantic şi contemporan. (Recitaluri, audiţii 

– disc – magnetofon etc.). 

 

Bibliografia este comună cu cea de la Definitivat. 

 

 

3. PIAN-ORGĂ 

 

(trăsături definitorii) 

- Învăţământul instrumental de performanţă 

- Teoria stilurilor aplicată la stilistica interpretării pianistice.  

- Cultura stilistică – factor esenţial în realizarea unor interpretări 

autentice. 

- Analiza comparată a unor lucrări reprezentative din repertoriul pianistic 

în interpretări de referinţă 

- Aplicarea principiilor didactice la specificul învăţământului pianistic. 

- Analiza trăsăturilor definitorii ale principalelor şcoli pianistice 

contemporane. Tendinţe şi orientări noi în didactica instrumentală. 

 Formularea elementelor distinctive ale metodei pedagogice a fiecărui 

cadru didactic, prin operaţia de generalizare a experienţei generale acumulate şi 

a rezultatelor proprii obţinute la clasa de pian. 

Metode şi procedee pedagogice de formarea elevilor de la clasele de pian 

care nu vor aborda pianistica de mare performanţă. 

Procesul instructiv-educativ instrumental ca activitate sistematică. 

 

Bibliografia este comună cu cea de la Definitivat. 
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CANTO 
 

Probleme de interpretare muzicală 

 

1. Interpretarea, act de creaţie. Unicitatea tălmăcirii muzical-vocale, act de 

manifestare a voinţei creatoare a interpretului vocal. 

2. Necesitate, fidelitate şi libertate în participarea interpretului vocal la 

recrearea lucrării interpretate. 

3. Raportul dintre tehnica vocală şi expresie, ca factori ai procesului 

interpretativ. 

 

Bibliografia este comună cu cea de la Definitivat. 

 

Probleme de analiză comparată 

 

1. Analiza comparată a interpretărilor, activitate formativă. 

2. Analiza comparată, mijloc de cunoaştere a diferitelor şcoli, tendinţe, 

stiluri de interpretare. 

3. Tradiţii, inovaţii şi contemporaneitate; perfecţionarea limbajului artistic; 

elemente de continuitate în interpretarea muzical-vocală. 

4. Analize comparate ale interpretărilor unora din cele mai reprezentative 

lucrări vocale din repertoriul studiat. 

 

 

METODICA PREDĂRII CANTO-ULUI 

 

 Aspecte noi ale creaţiei de cânt (vocal). 

 Pedagogia vocală şi implicaţiile ei metodologice. 

 Metodica formării şi cultivării vocii ca „instrument” al practicii artistice 

profesionale (timbru, întindere, amploare, rezistenţă etc.). 

 Metodica predării respiraţiei (respiraţia muzicală, respiraţia în cânt, tipuri 

de respiraţie, antrenamentul respirator). 

 Metodica predării emisiei vocale (atac, emisie, omogenitate, supleţe etc.). 

 Metodica predării dicţiei (vocalism, consomantism, articulaţie, pronunţie, 

etc.). 

 Metodica predării cântului cu acompaniament; vocalize-studii, repertoriu. 

 Procedee audio-vizuale care pot fi folosite în lecţia de cânt şi modalităţi 

de utilizare a lor. 

Bibliografia este comună cu cea de la Definitivat. 
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PROGRAMA 

pentru examenul de definitivat şi grad II la specializarea “Arta Actorului’ 

 

 Prezenta programã urmãreşte sã înlesneascã pãtrunderea în teoria 

modernã a artei actorului, pentru a da posibilitatea profesorilor din învãţãmântul 

preuniversitar sã-şi structureze cunoştinţele şi activitatea didacticã în aşa fel 

încât sã poatã urmãri, în mod coerent, un traseu unitar. Finalitatea studiului artei 

actorului este complexã: 

- aduce o contribuţie importantã la formarea personalitãţii tinerilor elevi; 

- dezvoltã creativitatea; 

- sociabilizeazã; 

- pune în luminã virtualitãţi latente, etc. 

 In acest scop e foarte important ca Arta Actorului sã nu fie privitã în chip 

“tradiţionalist” sau “meşteşugãresc”, ca mimare sau ilustrare a unui text sau ca 

un sistem mai închegat sau mai puţin închegat de “tehnici”. În toate marile şcoli 

de teatru contemporane, arta actorului deschide un câmp vast de experimentare, 

de descoperire şi autocunoaştere, de cunoaştere şi interrelaţionare umanã. 

 În cartea sa “O poeticã a artei actorului”, profesorul Ion Cojar spune: 

“Formarea e un delicat proces de recuperare a totalitãţii umane, a întregului 

potenţial individual, un complex formator de noi deprinderi, specifice unei 

activitãţi de performanţã spiritualã şi psiho-fizicã, de depãşire a limitelor omului 

comun. Clasa de arta actorului e un atelier de experimentare şi de recuperare a 

celor cinci simţuri, a tuturor tipurilor de memorie şi imaginaţie, precum şi a 

tuturor proceselor psihice de prelucrare efectivã, nu doar superficial simbolicã şi 

mimatã a informaţiilor senzoriale obţinute prin raportarea corectã, onestã, la 

obiectele statice şi subiectele dinamice, vii, precum şi la evenimentele din 

mediul înconjurãtor, în relaţia permanentã cu dinamica situaţiilor şi prin 

respectarea strictã a temelor şi a regulilor stabilite, pânã la însuşirea 

mecanismului specific al creativitãţii actorului, acela de a transforma convenţia 

(tema propusã) în realitate psihicã procesual obiectivã care determinã în mod 

natural, organic şi comportamentele adecvate” (Ion Cojar - “O poeticã a artei 

actorului” Ed. UNITEXT, 1996). 

 

Metodologia conducerii unui atelier de arta actorului 

 

Teme: 

 

I  Jocuri pregãtitoare. Asemãnãri şi diferenţe faţã de jocurile “de cabanã”. 

Deosebirea dintre joacã şi “joc”. (Gândirea înainteazã, prin joc, de la cunoscut la 

necunoscut, de la previzibil la imprevizibil, de la sigur la problematic, de la 
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nimerealã la strategie, jocul nu se asociazã facilului şi neseriosului, ci creaţiei şi 

sensibilitãţii” -  Solomon Marcus, “Artã şi ştiinţã”, Ed. Eminescu, Bucureşti, 

1996, pag. 74,75,76) 

 

 - Obiectivele didactice urmãrite: aceleaşi ca şi în jocul teatral. (“Patru trãsãturi 

ni se par esenţiale în activitãţile pe care le avem în vedere sub denumirea de 

jocuri: caracterul agreabil, natura imprevizibilã, aspectul problematic şi cel 

strategic”, Solomon Marcus, op. cit.) 

 

- Jocurile specifice de grup şi individuale, facând trecerea de la activitatea de joc 

la improvizaţia teatralã. 

 

- Punctul de concentrare (P.D.C. - ul: “Mingea cu care se joacã jocul” Viola 

Spolin). 

 

 - Arta actorului ca rezolvare de probleme (de la punctul de atenţie la P.D.C. şi 

de aici la problema de rezolvat prin acţiune). 

 

II  Exerciţii de improvizaţie pregãtitoare: creeazã deprinderea ca, utilizând 

P.D.C. - ul, acţionând pentru rezolvarea problemei, comportamentul sã nu se 

schimbe deşi cel care acţioneazã este privit. (Din acest moment clasa va fi 

împãrţitã adesea în douã grupuri: unul care acţioneazã, altul care asistã. Ambele 

grupuri vor trebui sã-şi analizeze experienţa cu obiectivitate. Experienţa va fi 

privitã ca atare şi nu ca acţiune scenicã. Se vor evita calificativele: nu existã 

“bine” şi “rãu”. Problema e: am vãzut, n-am vãzut; am acţionat sau am mimat; 

ce am vãzut? ce am înţeles?) 

 - Exerciţiile iniţiale vor privi activitatea senzorialã: pe tactil, pe olfactiv, etc.  

Câte un simţ separat. 

 - Vor urma exerciţiile pe câte douã simţuri. 

 - Apoi, pe acest drum, acţiunea cu grad mai mic sau mai mare de dificultate. 

 - Obstacole şi accident. 

 - Acţiune şi contra-acţiune. 

 

III  Existenţa în spaţiul de joc înţeleasã ca stabilire de raporturi: 

 - Relaţia cu obiectul, apoi cu mai multe obiecte. 

 - Relaţia cu spaţiul (multitudinea de exerciţii de localizare şi criteriile etapizãrii 

lor). 

 - Relaţia cu timpul. 

 - Importanţa motivãrii acţiunii. 

 

IV  Relaţia cu partenerul. Cele patru etape ale microcelulei oricãrei relaţii: 

primesc (încasez), prelucrez, optez şi rãspund (acţionez). 
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V  Situaţia scenicã 

 - Parametrii situaţiei scenice: cine, ce, de ce, unde, când. 

 - Formula oricãrei situaţii (dezvoltarea teoreticã şi practicã) scenice. 

 

E important sã se precizeze etapele pentru ca elevul actor sã stãpâneascã 

fiecare parametru al situaţiei şi, în acelaşi timp, sã poatã acţiona veridic, organic 

în situaţia datã. 

 

VI  Raportul cu textul. Ce se înţelege prin formula “personajul sunt eu”? Cum 

se desface textul pe bazã de analogii? Cum învãţãm un text? În ce stadiu al 

raportului cu textul trecem la mişcare? 

 - Cum utilizãm improvizaţia în lucrul pe un text? 

 - Când, pe parcurs, spunem elevului “cred sau nu cred” şi când spunem “înţeleg 

sau nu înţeleg”? 

 

VII  Cum ne alcãtuim un sistem de antrenament colectiv şi cum utilizãm 

acest antrenament? 

 

VIII  Ce trebuie urmãrit pe tot parcursul lucrului, de la primul joc pânã la piesa 

pusã în scenã în comportamentul profesorului, a conducãtorului de atelier? Cum 

se formuleazã temele, cum se dau indicaţiile pe parcurs, cum se produc 

aprecierile pentru ca libertatea elevului sã nu fie îngrãditã, sã i se stimuleze 

intuiţia, spontaneitatea, capacitatea de a rezolva pe o cale proprie. (“Profesorul 

poate cunoaşte o sutã de soluţii ale unei probleme, iar elevul poate veni cu a mia 

una”. - V. Spolin) 

 

IX  Cum aplicãm principiul unitãţii în diversitate. (Cum facem sã lucrãm cu 

elevul aşa cum este el şi nu aşa cum am dori sau ar “trebui” sã fie şi totuşi sã 

înarmãm întregul grup cu o cale, un drum, o metodã, fãrã sã oferim soluţii ale 

problemelor?) 

 

X  Exerciţii specifice (şi modul cum le introducem fãrã ca ele sã devinã un 

studiu tehnic în sine) pentru expresivitatea corporalã şi verbalã. Cum 

obţinem o ţinutã corporalã şi verbalã? (Exerciţii şi procedee). Nici un profesor 

nu trebuie sã uite nici un moment cã o rostire corectã este consecinţa nemijlocitã 

a unei gândiri juste, iar jocurile, exerciţiile, improvizaţia au ca scop formarea 

unui mecanism logic specific. Arta actorului este mai întâi un mod de a gândi şi 

abia apoi, ca o consecinţã, un mod de a acţiona. 

 

Bibliografie 

 

Stanislavski K.  - “Munca actorului cu sine însuşi”, Ed. ESPLA, Bucureşti, 1956 
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Vianu Tudor   - “Arta Actorului” în “Scrieri despre teatru”, Ed. Eminescu, 

Bucureşti, 1977 

XXX   - “Arta actorului” (vol. I), Ed. Didacticã şi pedagogicã, Bucureşti 

Cojar Ion  - “O poeticã a artei actorului”, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1996 

Stan Sandina  - “Arta vorbirii scenice”, Ed. Didactica, Bucureşti, 1968 

Badian Suzana - “Arta mişcãrii scenice”, Ed. Didacticã..., Bucureşti, 1970 

* * *    - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

Bibliografie facultativã 

 

Artaud Antonin - “Manifestele teatrului cruzimii” în “Dialogul neîntrerupt al 

teatrului în sec. XX” (vol. II), Ed. Biblioteca pentru toţi, Bucureşti, 1973 

Bãleanu Andrei - “Actorul în cãutarea personajului”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 

1971 

Brecht Bertold  - “Micul organon pentru teatru” în “Scrieri despre teatru”, Ed. 

Meridiane, Bucureşti, 1971 

Brook Peter     - “Spaţiul gol”, Ed. UNITEXT, Bucureşti, 1997 

Grotowski Jerzy - “Teatru şI ritual” în “Dialogul neîntrerupt al teatrului în 

secolul XX” (vol. II), Ed. Biblioteca pentru toţi, Bucureşti, 1973 

Nadin Mihai      - “Reîntoarcerea la zero”, Ed. Junimea, Iaşi, 1972 

Popovici Adriana Marina - “Lungul drum al teatrului cãtre sine”, Ed. Anima, 

Bucureşti, 2000 

Tonitza M. şI Banu G. - “Arta teatrului”, Ed. Enciclopedicã, Bucureşti, 1975 

Viola Spolin     - “Improvizaţie pentru teatru”, U.A.T.C., Bucureşti 
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PROGAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE ŞI GRADUL 

DIDACTIC II  ÎN INVATAMANT 
 

 

 I - Istoria teatrului universal si romanesc, estetica si teoria spectacolului 

 

 A.  ISTORIA  TEATRULUI  SI  ARTEI SPECTACOLULUI 

 

1) Actualitatea tragediei antice grecesti; Eschil, Sofocle si Euripide 

2) Teatrul renascentist. - Teatrul in Spania ; Lope de Vega, Tirso di Molina,         

   Calderon de la Barca - W. Shakespeare : drama istorica, comedia tragedia. 

3) Clasicismul francez: Corneille, Racine, Moliere 

4) Teatrul italian in secolul al XVIII-lea: Goldoni, Gozzi 

5) Teatrul german: Goethe, Schiller. 

6) Teatrul romantic: H. von Kleist, V. Hugo, Bayron, Fr. Schelling 

7) Drama realista; adevarul psihologic in dramaturgia lui Ibsen. 

8) Cehov, poarta catre secolul XX. 

9) Pirandello si inovatia in dramaturgia secolului XX. 

10) Teatrul american: O'Neil   

11) Drama engleza in prima jumatate a secolului al XX-lea: G. B. Show.   

12) Strimberg, precursor al expresionismului 

13) Teatrul contemporan:   - american  ( A. Miller, T. Williams) 

       - furiosii englezi: ( Osborn) 

       - existentialismul francez ( Camus, Sartre) 

          - teatrul absurdului : E. Ionescu 

14) Tendinte novatoare in spectacolul contemporan : (Grotovsky, Bruck). 

 

 

 B. ISTORIA TEATRULUI ROMANESC 
 

1) Geneza teatrului romanesc modern ;  

 Practici magice, ritualice, de ceremonial cu caracter de spectacol; forme 

vechi de arta teatrala la curtile domnesti feudale; teatrul folcloric si teatrul 

popular ludic si religios; varietatea mastilor populare si evolutia lor de la sacru 

la profan. 

2) Momente reprezentative ale organizarii vietii teatrale romanesti in  

    secolul al XVIII-lea. 

 Primele spectacole in limba romana; primele scoli de teatru; 

Conservatoarele  Filarmonice - Dramatice din Iasi si Bucuresti. 

3) Evolutia dramaturgiei romanesti in secolul al XIX-lea. 

- De la primii dramaturgi la clasicii literaturii noastre: V.  

Alecsandri, si actualitatea creatiei sale 
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- B. P. Hasdeu, creatorul dramei istorice nationale 

- M. Eminescu: valoarea proiectelor dramatice 

- I. L. Caragiale: "cel mai mare creator de tipuri din intreaga noastra 

literatura" 

4) Mari actori ai perioadei:  
-M. Millo, M. Pascally, A. Romanescu, C. I. Nottara. 

5) Directii reprezentative ale dezvoltarii dramaturgiei romanesti in primele 

doua decenii ale secolului  XX. 
-dramele istorice ale lui Al. Davila, B. Delavrancea; reverberatii 

patriotice. 

6) Cadrul vietii teatrale in perioada interbelica; Arta interpretativa: mari 

actori si regizori. 

-Teatrele nationale; teatrele si companiile particulare si importanta lor; 

directori de teatre, actori si regizori ai perioadei 

7) Tendinte si directii ale dramaturgiei interbelice: 

 - Comedia lirica: V.I. Popa , M. Sebastian, G. Ciprian. 

 - Comedia satirica: T. Musatescu, Al. Kiritescu, V. Eftimiu. 

 - Comedia tragica: G. M. Zamfirescu 

 - Drama de idei: Camil Petrescu si originalitatea creatiei sale. 

- Teatrul poetic: L. Blaga; dimensiunea poetico-filozofica a operei sale. 

8) Dimensiunile teatrului contemporan.   
Etape semnificative in miscarea teatrala;  

- Dramaturgi reprezentativi: H. Lovinescu, M. Sorescu, T. Mazilu, D.R.  

Popescu, P. Everac,  si I. Baiesu, T. Popescu , D. Solomon, I Naghiu. 

- Noi modalitati de expresie in arta actorului si regizorului contemporan 

 - Recunoasterea internationala a valorii teatrului romanesc. 

 

 C.ESTETICA SI TEORIA ARTEI SPECTACOLULUI.  
 

1) Triada actului spectacular: creatie, interpretare, receptare. 

2) Arta spectacolului: sinteza a teatrului. 

3) Directii si tendinte in arta spectacolului contemporan (in lume si in Romania.) 

4) Coexisteanta artelor in spectacolul contemporan.  

 

    I B L I O G R A F I E : 

 

1) * * *   - Istoria teatrelor in Romania- ed. Academiei, vol I-III 

2) Berlogea, Ileana- Istoria teatrului universal-vol I -antichitate, ev mediu,  

    renastere - ed. Didactica si pedagogica, 1981 

3) Berlogea, Ileana - Teatrul si societatea contemporana - Ed. Meridiane, 1985 

4) Berlogea, I, Cucu. S., Nicoara. N - Istoria teatrului universal, vol II,  

    Clasicism,  romantism, realism - Ed. Didactica si pedagogica, 1982 

5) Bradatean, Virgil - Istoria literaturii dramatice si a artei spectacolului - Vol I-  
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      III, ed. Meridiane, 1971 

6) Cristea, Mircea - Teatrul experimeatal contemporan - Ed. didactica si  

    pedagogica- 1991 

7) Opresc u,  Dan - Etic-estetic in gandirea romanesca - Ed. Minerva, 1984 

8) Tonitza, Mihaela. Banu Gearge - Arta teatrului - Ed. Enciclopedica, 1975 

9) Vasiliu, Mihai - Istoria teatrului romanesc, Ed. didactica si pedagogica, 1995 

* * *  - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

Bibliografie suplimentara: 

 

1) Bruck, P. - "Spatiul gol ", Ed. Unitext, 1998 

2) Grotovski, G - "Teatrul sarac", Ed. Unitext, 1998 

3) Masek, V. E. - "Arta de a fi spectator", Ed. Meridiane, 1979 

4) Munro, Th, "Artele si relatiile dintre ele" - Ed. Meridiane, vol I-II, 1981. 
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PROGRAMA 

pentru examenul de definitivat, gradele II şi I la specializarea 

 “Arta actorului mânuitor de marionete” 

 

Pentru profesori absolvenţi ai UTF, 

- specializarea “Arta actorului mânuitor de marionete” 

 

 Marioneta este pãpuşa de teatru animatã de mânuitorul sãu în scena  

specificã - locul realizãrii imposibilului. Premergãtoare acesteia, în viaţa copiilor 

mici îşi fac loc jucãriile de serie; pãpuşi, animãluţe, maşinuţe, etc. Completate 

cu personaje din poveştile oamenilor mari, toate acestea devenind primii prieteni 

ai copilãriei la joacã - activitatea cea mai fireascã a copiilor mici. Neîntrecuţi în 

lumea imaginaţiei, ei exprimã toate dorinţele, trasformându-i în prieteni 

neobosiţi, mereu gata sã intre în joc, sã dialogheze, sã primeascã şi sã facã 

destãinuiri, sã rãmânã tãcuţi sub pat sau în ligheanul cu apã unde au fost 

aruncaţi, pedepsiţi sã rãspundã numai ceea ce doreşte copilul. 

 În munca de educare a copiilor preşcolari, etapã în care sfaturile date de 

maturi (consult medical, spãlare a dinţilor etc.) rãspunsul este “nu”, marioneta 

actor apare ca un sprijin de netãgãduit.  

 Apropiatã ca mãrime şi aspect de pãpuşa jucãrie, ea este acceptatã imediat 

în spectacolul de teatru, veselia ce o degajã şi sfidarea pericolelor realizând 

imposibilul, impresioneazã puternic, mai ales când invitã la joacã, antrenându-i 

în acţiunea spectacolului., copiii rãspund veseli în cor, creându-se atmosferã de 

bunã dispoziţie.  

Atins acest moment de încredere reciprocã, a sosit momentul sã se transmitã 

mesajul pedagogic, care trebuie sã nu fie simţit, hazul şi veselia neîntrerupându-

se. Maturii urmârind atent influenţa pãpuşii asupra copilului, au luat hotãrârea sã 

aducã marioneta în teatrul cult, stabilindu-i un sediu, limbajul sã se cizeleze de 

cãtre scriitori, puşile şi decorurile sã fie efectuate de profesionişti, mânuirea şI 

vocea (de la tremurãturi, bastonade şi exclamaţii triviale) sã gãseascã calea 

stilizãrii, esenţializãrii proprii marionetei şi cel mai important - teatrul cu 

marionete sã se adreseze cu preponderenţã copiilor. Aceste hotãrâri au fost 

formulate la Praga, 20 mai 1929, când s-a înfiinţat Uniunea Internaţionalã a 

Marionetiştilor. 

 Reunind o seamã de studii personale, apelând la importantele probleme 

specifice, planul oferã o sintezã a materialului de predat, într-o formã didacticã 

prin care transmiterea şi receptarea cunoştinţelor programate sã devinã plãcute, 

neobositoare. 
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ARTA ACTORULUI MÂNUITOR DE PĂPUŞI ŞI MARIONETE 

 

 

A. Elemente de antropologie teatrală – specificul artei teatrale păpuşăreşti 

 

1. Omul şi arta; originile artei teatrale păpuşăreşti. 

2. Relaţia dintre artă şi joc. 

3. Apariţia măştii. Rolul măştii în procesul de dezvoltare a artei păpuşăreşti. 

4. Sincretismul artei de animaţie; legătura teatrului de păpuşi cu celelalte arte 

(literatură-muzică-artă plastică-dans). 

5. Limbajul specific al teatrului de păpuşi şi marionete: mijloacele 

caracteristice ale exprimării scenice. 

6. Legătura specială a teatrului de păpuşi cu arta plastică; drumul parcurs de la 

sculpturile miniaturale la invenţia păpuşii actor. 

7. Condiţia umană în viziunea artei teatrale păpuşăreşti; Păpuşile şi relaţia 

dintre om şi natură. 

8. Temele şi ideile fundamentale care au stat de-a lungul timpului la baza 

scenariilor destinate teatrului de păpuşi şi marionete; Universul mitologic şi 

lumea teatrului de păpuşi. 

9. Actul de creaţie păpuşăresc – determinate psiho-socio-culturale; codiţia 

creatorului păpuşar, relaţia teatru-public. 

10. Societatea contemporană şi perspectivele teatrului de păpuşi. 

 

Bibliografie 

 

Leakey, R. - Originea omului, Ed. Humanitas, 1995 

Stratone, N. - Antropologia filosofică, Ed. Bucovina, 1995 

Drâmba, O. -  Istoria culturii şi civilizaţiei, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987 

Gheţescu, Gh. – Antropologia artistică, E.D.P., 1981 

Huizinga, J. – Homo Iudens, Ed. Univers, 1977 

Rusu, L. – Eseu despre creaţia artistică, Ed. ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989 

Berdiaev, N. – Sensul creaţiei, Humanitas,1992 

Lipps, Th. – Psihologia frumosului şi a artei, Ed. Meridiane, 1987 

* * *   - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

 

B. Probleme de istoria şi estetica spectacolului de păpuşi şi marionete 

 

1. Etape distincte ale afirmării spectacolului de păpuşi şi marionete (Europa, 

Orient). 

2. Apariţia şi evoluţia teatrului de păpuşi din România. 

3. Probleme de estetică ale spectacolului de păpuşi şi marionete 
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4. Diversitatea stilistică a spectacolului păpuşăresc de-a lungul timpurilor. 

 

Bibliografie 

 

Mărgineanu, I. – Istoria teatrului de păpuşi şi marionete, Biblioteca U.T.F., 

Bucureşti şi Iaşi 

Pandolfi, V. – Istoria teatrului, Ed. Meridiane, 1971 

Constantinescu, I. – Ludwig Tieck – Heinrich von Kleist despre teatrul de 

marionete, Ed. Junimea, 1977 

Gaston, B. – Viaţa artelor teatrale de la începuturi până în zilele noastre, Ed. 

Meridiane, 1969 

Burada, T. – Istoria teatrului din Moldova 

Gâtză, L. – Teatrul de păpuşi în România, Ed. Meridiane, 1965 

Rădulescu, M. – Stilistica spectacolului, Ed. Junimea, 1985 

Petrescu, C. – Modalitatea estetică a teatrului, Ed. Enciclopedică, 1971 

Chesnais, J. – Histoire generale des marionnetes , Biblioteca U.T.F., Iaşi 

Vianu, T. – Estetica 

* * *  - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

 

C. Forme şi tehnici de construcţie a păpuşilor; treptele de iniţiere în arta 

mânuirii păpuşilor şi marionetelor 

 

1. Tipuri claseice de păpuşi şi marionete 

- Marioneta antică 

- Păpuşa cu tijă 

- Păpuşa pe mână (Bobabo) 

- Păpuşa (Mână cu bilă) 

- Păpuşa tip Wayang 

- Păpuşa combinată 

- Păpuşa muppets 

- Păpuşa tip – Bunraku 

- Marioneta cu fire scurte 

- Marioneta cu fire lungi 

- Păpuşa pentru spectacolului de umbre 

 

2. Treptele de iniţiere în arta mânuirii păpuşilor: 

- Concepţia asupra personajului păpuşă 

- Viziunea plastică şi de construcţie a păpuşii 

- Modalităţii de însufleţire a personajului creat (mişcarea capului, a 

trupului, gestica păpuşii) 

- Cunoaşterea şi însuşirea regulilor de mişcare a păpuşilor 
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Bibliografie: 

 

Niculescu, M. – Păpuşa în scenă (“Cluburi” nr. 2/1970 

Grant, B. – Mişcările, gestica şi mimica personajului, E.D.P., Bucureşti, 1977 

Badien, S. – Expresia şi improvizaţia scenică, Biblioteca U.T.F. Iaşi 

Das Grosse Puppen Bouch  –Ed. Leipzig, 1977 

Die Welt des Puppenspiel – Berlin, 1989 

Figur und spiel in Pupantheater de Welt – Berlin, 1980 

Puppentheater International – Berlin, 1980 

* * *  - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

 

D Metodica predării (iniţiere în arta Teatrului de păpuşi) 

 

1. Despre conceptul de metodică în învăţământ – specificitatea obiectului de 

studiu şi opţiunea privind sistemul metodic de predare. 

2. Alcătuirea programei analitice; biectivele disciplinei în modalităţile de 

predare şi tematica lucrărilor practice de atelier. 

3. Conţinutul lecţiilor – criteriile de organizare şi pregătire a unor anumite 

etape de studiu, în raport cu particularităţile disciplinei şi în raport cu 

particularităţile de vârstă ale elevilor. 

4. Metodele de comunicare a profesorului cu elevii în prima etapă de contact 

(primul trimestru de studiu). 

5. Metodele moderne de predare-învăţare (predare şi învăţare în echipă, 

experimentul, asaltul de idei, studiul de caz, exerciţiul, demostraţia video, 

demostraţia intuitivă, efectuarea de lucrări practice în atelier, conversaţia, 

dezbaterea etc.). 

6. Metodele de evaluare a cunoştinţelor elevilor; diversitatea modalităţilor de 

evaluare. 

7. Modalităţi de organizare a unor mici formaţii artistice de teatru. Metodica 

alcătuirii unui repertoriu adecvat. 

8. Necesitatea pregătirii continue a profesorului în domeniul teoretic şi 

practic legat de specializarea sa. 

 

Bibliografie 

 

Bontaş, I. – Pedagogie, Ed. All, Bucureşti, 1994 

Cucaş, C. – Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 1998 

Cosmovici, A.; Iacob, L. – Psihologia şcolară, Ed. Polirom, Iaşi, 1998 

Pavlecu, V.. – Metamorfozele lumii interioare, Ed. Junimea, 1976 

Landau, E. – Psihologia creativităţii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985 
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Dascălu, A. – Educaţia plastică în ciclul primar, Ed. Spiru Haret, Bucureşti, 

1996 

Pavel, V. – Educaţia plastică, manual pentru clasele V - VIII, E.D.P., Bucureşti, 

1997. 

* * *   - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

E. Prezentarea unui recital de artă păpuşărească în vederea susţinerii 

probei practice de specialitate 

 

 

1. Drumul parcurs de păpuşar de la idee (de la textul dramatic) la imaginea 

scenică. 

2. Lumea unui personaj în teatrul de păpuşi şi marionete. 

3. Candidaţii vor prezenta un microrecital (15 – 20 de minute) cuprinzând o 

secvenţă scenică păpuşărească pe un scenariu alcătuit de ei, cu o trimitere 

sigură la o categorie de public cu o vârstă bine definnită. Modalităţile de 

expresie scenică pot fi diverse şi rămân la alegerea candidaţilor. 

 

Bibliografie 

 

Speranski, E. – Actorul teatrului de păpuşi, Casa Creaţiei Populare, Bucureşti, 

1970 

Popov, Al. – Unitatea artistică a spectatorului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1964 

Popescu, O. – Teatrul şi bucuria comunicării, Ed. Eminescu, 1990 

* * *   - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

Candidaţii pot consulta şi alte bibliografii. 
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SPECIALITATEA DANS CLASIC 

 

TEME PENTRU EXAMENUL  DE DEFINITIVAT 

 

I. ISTORIA BALETULUI 
  

 1. Dansul în Antichitate 

1.1. Dansul ritual şi ceremonial în Grecia antică. 

1.2. Dansul în Roma antică, Forme de manifestare. 

2. De la divertismentele dansante la opera de balet 

2.1. „Ballet conique de la reine”. 

2.2. Comedia – balet. Tragedia – balet. 

 3. Naşterea şi fundamentarea baletului 

3.1. Prima academie de dans – Franţa lui Ludovich al XIV-lea. 

3.2. Novene – „Scrisori despre dans şi balete” 

3.3. Principiile fundamentale 

 4. Baletul în epoca romantică 

4.1. Caracteristicile baletului romantic. 

4.2. Structura muzical-literar-coregrafică a spectacolului de balet în 

Romantism. 

5. „Baletele ruse” – revoluţionarea concepţiei spectacologice a spectatorului 

de balet 

5.1. „Stagiunile ruse” ale lui Diaghilev. 

5.2. Relaţiile compozitor-coregraf-dansator-scenograf în viziunea lui 

Petipa, Fokin, B. Nijinska, V. Nijinska. 

5.3. Serge Lifar – noua estetică a coregrafiei. 

 6. Precursorii modernismului 

6.1. Inovaţiile scenice şi ale limbajului  coregrafic. Coregrafi reprzentativi. 

 7. Expresionismul german 

7.1. Baletul fără muzică şi gestul simbolic. 

7.2. Rudolf van Laban – Teoretician şi precursor al dansului contemporan. 

 8. Baletul contemporan 

8.1. De la Isadora Duncan şi Ruth St. Denis la Martha Graham şi Merce 

Cunningham. 

8.2. Grete Palucca – “Tanztheater”. Actualitatea demesului său coregrafic. 

8.3. Reactualizarea baletului alb. Balanchine – “dansul de dragul 

dansului”. 

8.4. Spectacolul coregrafic – Teatru total. Maurice Béjart. 

8.5. Caracteristicile coregrafiei contemporane. Reprezentanţi. 

 9. Baletul în România 

9.1. Opera română – sistemul instituţional al spectacolului coregrafic. 

9.2. Repertoriul contemporan – între virtualitate şi realitate. 

9.3. Învăţământul coregrafic românesc – tradiţie, actualitate, perspective. 
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 II. METODICA PREDĂRII DANSULUI CLASIC 

 

1. Metode de dezvoltare a aptitudinilor fizice ale elevilor în primul an 

de studiu al dansului clasic. 

2. Plasamentul corporal şi amplasarea în spaţii specifice dansului 

clasic. 

3. Tipuri de lecţii în predarea dansului clasic. 

4. Modalităţi de combinare a elementelor fundamentale ale tehnicii 

dansului clasic pentru dezvoltarea memoriei mişcărilor. 

5. (a) Rolul disciplinelor complementare în stimularea creativităţii 

elevilor  în primii trei ani de studiu în liceele de coregrafie. 

(b) Rolul interdisciplinarităţii în stimularea creativităţii elevilor în 

şcolile populare de ară şi/sau cluburile copiilor. 

6. Structura lecţiei de antrenament în dansul clasic. 

7. Rolul exerciţiilor de la bară în însuşirea tehnicii dansului clasic. 

8. “Adagio” – parte componentă a lecţiei de dans clasic. 

9. Rolul exerciţiilor “Allegro” în construcţia lecţiei de studiu a 

dansului clasic. 

10. Forme de turaţii şi pregătirea lor. 

11. Importanţa “plié”- ului în studiul dansului clasic. 

12. “Battement tendu” – rolul şi formele sale de dezvoltare. 

 

 

SPECIALITATEA DANS CLASIC 

TEME PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II 

 

VI. ISTORIA BALETULUI 

N.B. – Aceleaşi teme care au fost propuse pentru examenul de Definitivat. 

 

II.      METODICA PREDĂRII DANSULUI CLASIC 

1. Dezvoltarea “Adagio” – ului pe parcursul anilor de studiu. 

1.1. Elemente componente. 

1.2. Dinamica în Adagio 

1.3. Coordonarea şi expresivitatea mişcărilor 

2. Formele de “Ports de bras” şi rolul în dezvoltarea expresivităţii scenice şi a 

plasticităţii corporale. 

3. Grupa “Allegro” – tehnica execuţiei şi metodica predării tuturor tipurior de 

sărituri. 

3.1. Analiza tehnică, ritmică şi stilistică a săriturilor mici 

3.2. Analiza tehnică, ritmică şi stilistică a săriturilor mari 

4. Rolul şi funcţionalitatea paşilor de lăgătură în studiul dansului clasic 

5. Grupa “Battements” – elemente fundamentale ale dansului clasic. 
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5.1. Metode specifice de predare pe an de studiu 

6. “Entrechats” – procedee preliminare şi metode de predare a bateriilor în 

cadrul lecţiei de dans clasic. 

6.1. Procedeul “battu” 

6.2. Entrechats. 

7. Rolul elementelor de vizualitate în studiul dansului clasic. 

- clasa de băieţi 

- clasa de fete 

8. “Pirouttes” şi “Grands tours” -  Tehnica de execuţie şi metodica predării lor 

în timp. 

8.1. Preparaţiile. Metode de pregătire a turaţiei. 

 8.2. Turaţia mică – en dehars şi eu dedans. 

 8.3. Turaţia mare – en dehors şi eu dedans. 

 8.4. Turaţia pe diagonală şi masaj. 

 8.5. Elemente de virtuozitate. 

9. Exerciţiile pe “Pointes” – rolul şi funcţionalitatea lor în studiul dansului 

clasic 

9.1. Procedee tehnice de ridicare pe “pointes” 

9.2. Locul şi rolul exerciţiilor de “pointes” în lecţia de dans clasic. 

9.3. Tentaţia pe “pointes” 

9.4. Elemente de virtuozitate 

9.5. Studiul unor fragmente şi variaţii din baletele clasice, adaptate 

nivelului tehnic şi interpretativ al elevilor şi în conformitate cu 

programa şcolară. 

10. Relaţia muzică – mişcare în studiul dansului clasic. 

10.1. Configuraţia ritmică – paradigmă a caracterului mişcării de 

dans. 

10.2. Accentul muzical şi accentul mişcării. 

10.3. Expresia muzicală şi expresia coregrafică. 

11. Metodele de evaluare specifice desciplinei “dans clasic”. 

 

Bibliografie 

 

1. Ducan, Isadora, Viaţa mea, Ed. Editex, Bucucreşti, 1993 

2. Razan, Fernand, Dicţionnaire du Balllet Moderne, SPADEM, Paris, 1957 

3. Lifar, Serge, Le Manifeste du Choragraphe, Paris, 1935 

4. Negry, Gabriel, Codex Choreic. Sinteze coregrafice comentate, Ed. Little 

Star Impex, 1996. 

5. Hoverre, Jean-Georges, Scrisori despre dans şi balete, Ed. Muzicală, 

Bucureşti, 1967 

6. Taraşov, N.I. şi alţii, Metoda antrenamentului clasic, Ed. de stat “Arta”, 

1940. 
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7. Toader, Nicoleta, Caracteristicile coregrafiei româneşti contemporane, 

Bibliografia Liceului de coregrafie, Cluj. 

8. Urseanu, Tilde, Istoria baletului,  Ed. Muzicală, 1967 

9. Valery, Paul, Degas. Dans. Desen, Ed. Meridiane, 1968 

10. Vataşianu, V., Istoria artei europene, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1967. 

* * *   - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

 

 

SPECIALIZAREA – DANS DE CARACTER 

 

I. TEME PENTRU EXAMENUL DE DEFINITVAT 

 

Pentru profesorii absolveţi ai învăţământului superior 

Temele pentru istoria baletului sunt comune cu cele de la specializarea dans 

clasic. 

 

1. Apariţia dansului de caracter în contextul repertoriului coregrafic al 

secolului XX. 

2. Diferenţe şi similitudini între dansul unguresc, scenic şi cel popular. 

3. Specificitatea dansului de mazurcă comparativ cu cel cracoviac. 

4. Rolul dansului de caracter în dezvoltarea personalităţii elevului. 

5. Structura compoziţională a unei ore de dans de caracter comparativ cu cea 

de dans clasic. 

6. Specificitatea dansului italian în corelaţie cu provenienţa şi sensul 

etimologic al cuvîntului “tarantella”. 

7. Factori determinanţi în formarea şi evoluţia dansului spaniol. 

8. Strategii de predare a dansului de caracter. 

 

 

II. TEME PENTRU EXAMENUL DE GRADUL II DIDACTIC 

 

Temele pentru istoria baletului sunt comune cu cele de la specializarea dans 

clasic. 

 

1. Dansul de caracter, modalitate de stimulare a procesului instructiv-

educativ în direcţia interdisciplinarităţii. 

2. Principiul interdependenţei între cunoaşterea raţională şi cunoaşterea 

senzorială, percepută la nivelul dansului de caracter. 

3. Rolul creativităţii pedagogice în structurarea unei ore de dans de caracter. 
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4. Studiul comporativ al elementului de pas de basque în dansurile: 

unguresc, spaniol şi de mazurca. 

5. Rolul stilisticii şi tipologiei dansului spaniol în formarea şi dezvoltarea 

artistică a elevului. 

6. Dansul folcloric românesc între evoluţie şi involuţie. 

7. Procedee psihopedagogice de predare a dansului de caracter. 

8. Valenţele emoţional-estetice ale dansului de caracter în cadrul procesului 

educativ-formativ al elevului. 

 

Bibliografie 

 

Bernea, E. – Spaţiu, timp, cauzalitate la poporul român. 

Cristea, S. – Pedagogie  

Cucos, C. – Pedagogie 

Maşek, E. – Mărturia artei. 

* * *   - Alte cursuri, prelegeri şi studii de specialitate multiplicate  

    în cadrul universităţilor, academiilor şi facultăţilor de artă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


