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I. Preliminarii 

Unitatea de  curs Teoria muzicii  I este unul din domeniile fundamentale ale muzicologiei, care 

are ca obiectiv – cadru cercetarea şi studierea fenomenului muzical sub aspect melodic şi ritmic. 

Ea este singura ştiinţă care tratează reprezentările grafice ale muzicii, adică modalităţile 

specifice de propagare şi răspîndire pe calea scrisului şi a mesajului artistic. 

Valoarea teoriei muzicii ca obiect de studiu, în contextul celorlalte disciplini rezultă din mai multe 

consideraţii: 

 Este primul studiu, care ne introduce în cunoaşterea fenomenului muzical; 

 Constituie disciplina – fundamentală în muzicologie, cuprizînd principii necesare 

dezvoltării celorlalte discipline – solfegiu, instrument muzical, canto, clasa corală, 

dirijat coral etc.; 

II. Motivația și utilitatea disciplinei pentru pregătirea profesională 

Unitatea de curs Teoria muzicii I va permite elevilor să-şi formeze mediul potrivit pentru 

începerea activităţilor de însuşire a bazei muzicale, care are un rol foarte important în cadrul 

specialităţii.   

Obiectivul principal a unităţii de curs de  Teoria muzicii I este axat pe însuşirea de către elevi a 

noţiunilor elementare din domeniul artei muzicale, despre structura limbajului muzical şi despre 

posibilităţile expresive ale elementelor muzicale.  Activitatea muzicală de sinestătătoare este 

imposibilă fără aceste cunoştinţe.    

Anume prin acest curs elevii vor conştientiza importanţa tuturor disciplinilor muzicale teoretice 

pentru dezvoltarea personală cât şi pentru dezvoltarea întregii arte muzicale şi care  va permite 

să se încadreze activ în activitatea de promovare şi dezvoltare a valorilor muzicale. 

III. Competenţele profesionale specifice discipline 

CS1. Aprecierea valorică a sunetului ca fenomen fizic şi a fenomenului psiho-fiziologic. 

CS2. Recunoaşterea elementelor principale ale notaţiei muzicale. 

CS3. Formarea deprinderilor practice de scriere a notaţiei muzicale. 

CS4. Identificarea sistemului muzical. 

CS5. Distingerea duratelor sunetelor şi a pauzelor. 

CS6. Cunoașterea varietății intensității sunetului. 

CS7. Remarcarea celor mai semnificative trăsături ale măsurilor . 
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IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

I 30 5 10 15 Examen 1 

 

 V. Unităţile de învăţare 

Unități de competență Unități de conținut 
 

1. Sunetul muzical 
 

UC 1.1   Aprecierea valorică a sunetului ca 

fenomen fizic şi a fenomenului psiho-

fiziologic. 

1.1 Sunetul ca fenomen fizic. 
1.2 Sunetul ca fenomen psiho-fiziologic. 
1.3 Calităţile sunetului muzical. 

2. Notația muzicală 

UC2.1   Recunoaşterea elementelor principale ale 
notaţiei muzicale. 

  

2.1 Notaţia boeţineană 
2.2 Notaţia grigoriană 
2.3 Notaţia neumatică 
2.4 Notaţia silabică 

3. Înălţimea sunetului.Reprezentarea grafică a înălţimii sunetului 

UC 3.1  Formarea deprinderilor practice de scriere 
a notaţiei muzicale.  

 

3.1 Înălţimea sunetului.  
 Portativul 
 Liniile suplimentare 
 Bara iniţială.  
 Bara de măsură şi bara finală.Bara 

dublă 
 Cheile  
 Portativ general şi dublu 
 Acolada 

3.2 Noţiuni de interval. Ton şi semiton. 
3.3 Tonuri şi semitonuri diatonice şi cromatice 
3.4 Semne de alteraţie 

4. Sistemul muzical. Scara generală muzicală 

UC 4.1   Identificarea sistemului muzical. 
 

 

 

 

 

4.1 Scara generală muzicală 
            Treptele principale ale scării muzicale şi 

denumirea lor. 
4.2 Sistemul octavelor.  Semnul de transpunere 

la octavă. Diapazonul.  Registrul.  

5. Durata sunetului. Reprezentarea grafică a duratei sunetelor şi a pauzelor 

UC 5.1  Distingerea duratelor sunetelor şi a 
pauzelor. Clasificarea semnelor de 

5.1 Durata sunetelor. 
Reprezentarea grafică a duratei 
sunetului.Diviziunea binară a 
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prelungire și de prescurtare a duratei 
sunetului. 

notelor.Pauzele. Ortografia codiţei notelor 
pe portativ 

5.2 Semnele de prelungire ale duratei notelor. 
Legato. Punctul. Fermata. 

5.3 Semnele de prescurtare ale duratei.Stacato 
şi Stacatisimo.Valorile ternare. Diviziunea 
valorilor ternare 

6. Intensitatea sunetului.Reprezentarea grafică a intensităţii sunetelor 

UC 6.1 Cunoașterea varietății intensității sunetului. 6.1 Intensitatea sunetului. 
6.2 Nuanţele dinamice. 

       Accentele 

7. Ritmul. Metrul 

UC 7.1  Remarcarea celor mai semnificative 
trăsături ale măsurilor . 

 
 

7.1 Ritmul. Ritmica. Formula ritmică. Accentul 
ritmic. Timpul. Metrul. Măsura şi tactul. 

7.2 Măsurile simple.Măsurile simple 
binare.Măsurile simple de trei  timpi sau 
ternare.Gruparea duratelor în măsurile 
simple. 

7.3 Măsurile compuse.Măsurile compuse 
binare sau de patru timpi.Măsurile 
compuse ternare.Gruparea duratelor în 
măsurile compuse. 

7.4 Măsurile compuse mixte. Gruparea 
duratelor în măsurile compuse 
mixte.Măsurile incomplecte. 

7.5 Anacruza, cruza şi metacruza. 
7.6 Polimetria şi poliritmia. 
7.7 Sincopa 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

1 Sunetul muzical 2 1  1 

2 Notația muzicală 2 1  1 

3 Înălţimea sunetului.Reprezentarea 

grafică a înălţimii sunetului. 
4 1 1 2 

4 Sistemul muzical. Scara generală 

muzicală 
4  2 2 

5 Durata sunetului. Reprezentarea 

grafică a duratei sunetelor şi a 

pauzelor 

4  2 2 
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Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

6 Intensitatea sunetului.Reprezentarea 

grafică a intensităţii sunetelor 
2  1 1 

7 Ritmul. Metrul 12 2 4 6 

 Total 30 5 10 15 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

1. Sunetul muzical 

Calităţile sunetului muzical Prezentare: 

Calitățile sunetului    

muzical 

Prezentarea 
orală 

Săptămâna 2 

2. Notația muzicală 

Notația muzicală Referat: 

Dezvoltarea sistemelor 
de notație muzicală 

Prezentarea 
individuală 

Săptămâna 4 

3. Înălţimea sunetului.Reprezentarea grafică a înălţimii sunetului. 

Înălţimea sunetului.  

 

Schemă: 

Reprezentarea grafică a 
elmentelor cu ajutorul 
căreaia reprezentăm 

grafic  înălțimea 
sunetului. 

Prezentarea 
publică 

Săptămâna 6 

4. Sistemul muzical. Scara generală muzicală 

Scara general muzicală.             

Treptele principale ale scării 

muzicale şi denumirea lor. 

Prezentare: 

Scara general muzicală.             
Treptele principale ale 

scării muzicale şi 
denumirea lor. 

Prezentarea 
publică 

Săptămâna 7 

5. Durata sunetului. Reprezentarea grafică a duratei sunetelor şi a pauzelor. 

Durata sunetelor. 

Reprezentarea grafică a duratei 

sunetului.Diviziunea binară a 

notelor.Pauzele.  

Schemă: 

Reprezentarea grafică a 
duratei 

sunetului.Diviziunea 
binară a notelor.Pauzele. 

Prezentarea 
publică . 

Mostre 
demonstrative 

Săptămâna 9 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

6. Intensitatea sunetului. Reprezentarea grafică a intensităţii sunetelor. 

Nuanţele dinamice. Studiu de caz: 

Indentificarea nuanțelor 
dinamice în lucrările 

muzicale audiate. 

Prezentare 
publică 

Săptămâna 
10 

7. Ritmul. Metrul 

Măsurile incomplecte. 

Măsurilecompuse.                     

Măsurile compuse mixte.        

Măsurile simple. 

Lucrare practică: 

Gruparea notelor în 
măsurile simple și 

compuse 

 

Prezentare 
publică cu 

demonstrare. 

Săptămâna 
11 

VIII.  Lucrările de laborator recomandat 

La unitatea de curs teoria muzicii se va propune elevilor realizări practice axate pe subiectele 

studiate cu scopul de ai antrena pe elevi în insușirea practică și dobândirea deprinderilor și 

competențelor necesare în activitatea proprie de viitor. În activitatea de sinestătoare a elevilor 

se va recomanda continuarea și întărirea lucrului pornit în clasă prin exersări teste care ar 

completa activitatea didactica cu noi informații, deducții proprii ca posibile convingeri în 

activitatea lor proprie. 

IX. Sugestii metodologice 

Predarea cu succes depinde în mare măsură de tehnologiile didactice ce se aplică în procesul 

instructiv-educativ. La rândul său, tehnologia didactică se va configura prin relaţionarea 

formelor, metodelor, mijloacelor cu ansamblul de valori ideatice (de cunoaştere) şi practice 

propuse de către profesor la lecţie, prin cooperarea dintre profesor şi elev şi aplicarea judicioasă 

a procedeelor de evaluare şi autoevaluare, toate raportate la situaţii concrete de învăţare.  

Un factor extrem de important pentru eficientizarea demersurilor educative îl constituie 

racordarea componentelor sus numite la domenii din afara procesului: arte, ştiinţe, natură, 

tehnică, viaţa de zi cu zi. Modul adecvat şi eficient de racordare şi valorificare a componentelor 

asigură finalităţile performante ale procesului instructiv-educativ.  

Predarea în şcoala modernă cere din partea profesorului o pregătire temeinică, necesită 

capacităţi ce permit realizarea analogiilor şi a corelării cu multiplele domenii ale vieţii.  

O frecventă dificultate întimpinată de profesor în activitatea de predare a noului conţinut este 

delimitarea priorităţilor didactice: ce e prioritar, ce e important, ce e urgent şi ce e permanent 

în realizarea unei educaţii eficiente. Succesiunea competenţelor propuse în curriculum e relativă 

şi dacă generalizăm multitudinea de subcompetenţe recomandate, deducem următoarele: 

elevul în dezvoltarea sa are nevoie să-şi cultive sensibilitatea, imaginaţia, creativitatea în scopul 
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unei autorealizări şi adaptări la realitatea înconjurătoare, sarcini posibil de realizat prin activităţi 

intelectuale, artistice, spirituale efectuate la lecţie. 

Predarea orientată pe competenţe se sugerează că accentul ar trebui să cadă pe munca elevilor, 

cumva afirmându-se chiar de „specialişti” că rolul profesorului ar trebui să fie redus, totuşi 

profesorul, este cel ce oferă elevilor un ghid de informaţie sigur, este cel ce îndrumă elevii în 

activităţile de investigare creionându-le cadrul de cercetare, sursele, este cel ce trebuie să-i 

asiste pe elevii în dezvoltarea capacităţilor proprii de lectură/analiză/gândire/apreciere a 

fenomenelor, îi ghidează în procesul dezvoltării valorilor, sentimentelor, convingerilor legate de 

diversele realităţi . 

Astfel profesorul  în cadrul lecției va folosi un șir de metode didactice cu ajutorul cărora procesul 

de predare învățare va fi mai eficient: 

1.Metode generale – didactice tradiționale: explicația, analiza comparativă, discuția dirijată, 

reflecția. 

2.Metode generale – didactice moderne: metoda ciorchinelui, metoda cubului, metoda Știu – 

Vreau să știu- Am învățat, metoda „Asaltului de idei”, Brainstormingul, mozaicul. 

3.Metode de evaluare: interviul, în grup, aprecierea verbală, observația, manifestarea 

interesului pentru subiectul propus. 

X. Sugestii de evaluare 

Evaluarea competenţelor ale elevilor se va efectua într-un sistem de evaluare 

iniţială/curentă/sumativă pe tot parcursul anului şcolar prin: examinări orale şi scrise, lucrări 

practice (referate, audiţii), examene de promovare.  

- chestionare; 

- lucrare scrisă; 

- scări de apreciere (foarte bine, bine, mediu, suficient, insuficient); 

- teste de cunoştinţe; 

- examene. 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 

Resursele necesare pentrupredare aunității de curs sunt: 

 Instrument muzical; 

 Tablă,cretă; 

 Caiete de note , creion, radieră; 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

d/o 
Denumirearesursei 

Loculn în care poate fi 

consultată aceasta 

1. 

Țurcanu L.F., Doga E.  Teoria elementară a muzicii. 

Manual. Editura ,,Lumina”, Chișinău, 1991 Biblioteca 

2. 
Stici A., Educația muzicală, Chișinău, 2009. 

 

Biblioteca 

 

 


