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I. Preliminarii 

Valorificarea învăţământului preuniversitar de specialitate la etapa actuală are loc, în primul rând, prin 

reviziunea conceptului de pregătire a viitorului specialist. Această ideie ne impune,să revizuim şi 

conţinuturile acestui proces,care la rândul său se bazează pe procesul de 

predare/învăţare/evaluare.Forma principală a procesului de studiu este lecţia. La lecţie se utilizează 

diferite metode de lucru cu scopuri bine determinate şi cu materialul muzical  prede stinate pentru 

studiere și interpretare.Toate metodele şi formele de lucru corespund principiilor didactice. Curriculum al 

unității de curs ,, Instrumentul muzical II (pian)” se axează pe tendințele actuale  ale dezvoltării teoriei și 

practicii educaționale și va orienta demersul educaţional spre formarea elevilor în scopul sporirii 

motivaţiei pentru învăţare, dezvoltarea predispoziţiilor şi aptitudinilor muzicale, cunoştinţelor muzicale 

anterioare. 

Conținutul unității de curs este axat pe următoarele puncte repere: 

 Formarea competențelor necesare pentru interpretarea instrumentală a creațiilor muzicale de gen 

și de stil diferit. 

 Formarea culturii interpretative: 

 Unitatea comportamentului tehnic cu cel artistic, 

 Unitatea emoțională și conștientizarea. 

 Conștientizarea importanței artei interpretative  în formarea spirituală a personalității. 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Transformările actuale din domeniul învățământului impun un nou concept de instruire a tinerii  generații, 

scopul căruia este formarea unor profesioniști de înaltă cultură spirituală. Vocația, talentul, abilitățile, 

competența elevilor, fiind  descoperite, valorificate și dezvoltate pe parcursul anilor de studii, constituie 

sarcina de bază a profesorilor. În contextul reformei educaționale din Republica Moldova, conținuturile 

instructiv- educative nu mai sunt elementul central al activităților de predare-învățare. Actuala abordare 

curriculară nu mai centrează acțiunea educațională pe conținuturi, ci pe formarea de competențe 

profesionale complexe, spre formarea specialistului în devenire, pregătirea căruia îi va permite de a 

realiza, la un anumit nivel de performanță,totalitatea sarcinilor tipice de muncă specifice profesiei date.   

Studierea instrumentului muzical de către elevii de la specialitatea ,,Teologie” va îndeplini următoarele 

funcții:  

-funcția dezvoltătoare/ instruirea pianistică favorizează dezvoltarea aptitudinilor 

muzicale(auzului, memoriei, gîndirii muzicale, simțului ritmic, sensibilității artistice, coordonarea 

auzului, vocii și mișcărilor) și intelectuale a elevului. 

-funcția spiritual/ studierea artei pianistice cultivă la elevi calități morale, spiritual, servind astfel 

la o perfecționare și înălțare spre valori spiritual-morale. 

Lecţia de Instrument muzicaI II este forma de bază a lucrului cu elevii, la care discipolul primeşte 

cunoştinţe şi deprinderi noi, întăreşte materialul studiat anterior sub conducerea pedagogului. Profesorul 

va selecta în mod individual programa pentru fiecare elev, respectând principiile pedagogice şi cerinţele 

programei curriculare.Repertoriul propus este orientativ. Profesorul este în drept să înlocuiească cu alte 

lucrări muzicale, care vor contribui la realizarea obiectivelor trasate şi acumularea priceperilor şi 

deprinderilor interpretative. 
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III. Competenţele profesionale specifice disciplinei 

 

CS1. Cunoașterea elementelor fundamentale a limbajului muzical și perceperea lor;  

CS2. Formarea deprinderilor de ţinută corectă a poziției mâînilor în timpul interpretării; 

C43. Remarcarea  motivelor, frazelor ,propoziţiilor,nuanţarea în creaţiile interpretate ;  

CS4. Formarea  deprinderiilor de  lectură a textului  muzical;   

CS5. Cultivarea gustului estetic prin prisma intepretării instrumentale; 

CS6. Cultivarea abilităților de percepere și interpretare expresivă; 

CS7. Cultivarea capacităților creative; 

 

 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

II 60 - 30 30 Examen 2 

V. Unităţile de învăţare 

Unitatea de competență Unitatea de conținut 

1. Domeniul conceptual. 

 UC1. Definirea noțiunii de note 

șaisprezecimi. 

 UC2.Identificarea notelor în cheia Fa. 

 UC3. Însușirea și conștientizarea 

 noțiunilor din teoria elementară a 

muzicii. 

  UC4.Identificarea elementelor 

principale de sintaxă muzicală. 

 1.1Valorile de note. Noțiuni de note șaisprezecimi. 

  

 1.2 Cheia Fa. Plasarea notelor pe portativ. 

 1.3 Noţiuni de sincopă, ritm punctat, anacruză,  accent. 

 1.4 Articulația  staccato. 

 1.5 Felurile de tempouri și nuanțe dinamice. 

 1.6 Noțiuni de motiv, frază, propoziție, perioadă. 

 1.7 Noțiun ide  formă ( monopartită, bipartită, tripartită). 

2. Exerciții preliminare. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct 

Lucrulindividual 
Prelegeri Practică/Seminar 

1 Domeniul conceptual 13 - 7 6 

2 Exerciţii preliminare  14 - 6 8 

3 Lucrări muzicale 33 - 17 16 

 Total 60 - 30 30 

 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Domeniul conceptual 

Cheia Fa. Plasarea notelor 

pe portativ. Valorile de note 

șaisprezecimi,  noțiuni de sincopă, 

ritm punctat, anacruză, accent, 

repriză. 

 

Însușirea valorilor de 

note, plasarea notelor pe 

portativ. Identificarea 

ritmului punctat, sincopei, 

accentului. 

Explică. 

Exsersează. 

Analizează. 

Săptămâna 2 

UC1. Obținerea libertății absolute 

de mișcare a brațelor și 

soliditate a degetelor. 

UC2.Cunoașterea principiilor și 

metodelor de aplicare a digitației. 

UC3.Diferențierea măsurilor de 2,3,4, 

timpi. 

UC4.Formarea deprinderilor 

interpretative a emisiei  sunetului. 

UC5.Utilizarea în mod corect a 

tehnicilor de interpretare la pian 

(articulațiile non legato,legato și 

staccato). 

2.1 Exerciţii cu utilizarea ritmului punctat și sincopat.  

2.2 Exerciţii bazate pe diferite valori de note cu utilizarea 

tuturor degetelor cu ambele mâini. 

2.3 Exerciţii cu utilizarea măsurilor simple binare, ternare, 

(2,3timpi), compuse binare (4 timpi). 

2.4 Articulaţia  non legato, legato și staccato. 

 

2.5 Gama G - dur,  în două octave, arpegiu lung ascendent şi 

descendent, acorduri în trei sunete. 

 

3.Lucrări muzicale. 

UC3. Formarea și dezvoltarea 

deprinderilor  interpretative. 

 

3.1 Lucrări pentru formarea tehnicii pianistice ( 2 studii). 

3.2 Piese diferite după caracter ( 3 lucrări). 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 
Termeni de 

realizare 

Felurile de tempouri şi nuanţe 

dinamice. 

Cunoașterea și 

conștentezarea 

termenilor muzicali. 

Definirea noțiunilor. 

Explică. 

Prezintă. 

Expune. Definește 

Săptămâna 3 

Exerciții preliminare  

 

Articulaţia non legato. Exerciţii 

pentru formarea poziţiei corecte a 

mâînilor. 

Formarea deprinderilor 

de interpretare a 

articulației non legato 

Exersează. 

Interpretează. 

Execută. 

Săptămâna 4 

Articulaţia legato. Exerciţii pentru 

interpretarea liniei melodice la 

legato. 

Formarea deprinderilor 

de interpretare a 

articulaţiei  legato 

Exersează. 

Interpretează. 

Execută. 

Săptămâna 5 

 

Articulația staccato. Exerciții pentru 
interpretarea melodiei la staccato. 

 

 

 

Gama G - dur,  în două octave, 
arpegiu lung ascendent şi 
descendent, acorduri  în  trei sunete. 

Formarea deprinderilor 

de interpretare a 

articulaţiei  staccato 

 

 

Formarea deprinderilor 

de interpretare 

 

Exersează. 

Interpretează. 

Execută. 

 
Exersează. 

Interpretează. 

 

Săptămâna 6 
 
 
 
 
 
Săptămâna 7 
 

                                                                 Lucrări  muzicale 

Studii bazate pe diferite articulații 

(2 lucrări). 

Formarea și dezvoltarea 

tehnicii  interpretative. 

Exersează. 

Interpretează. 

Execută. 

Săptămâna 8,9 

Piese diferite după caracter 

( trei lucrări). 

Demonstrarea  

interpretării corecte și 

emoționale. 

Interpretează 

conform 

tempoului și 

caracterului dat 

Săptămâna 

10-15 

 

VIII. Lucrările  muzicale/practice recomandate 

1. Studiu C dur  E.Gnesina 

2. Studiu G dur  A. Jilinskii 

3. Studiu C dur I.Bercovici 

4. ,,Vrăbiuța’’   A. Rubbah 

5. ,,Iarna ’’   M. Krutițkii 

6. ,,Rigodon’’  dans străvechi A. Ghediche 

7. ,,Piesă’’    V. Kurocikin 
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8. ,,Cântec’’ B.Bartoc 

9. ,,Cântec  vesel’’  A. Ghediche 

10. ,, Menuet ’’   L. Mozart 

11.  ,,Adagio’’    D.Șteibelt 

       12 . ,,  Marșul vesel’’    I.Dobrîi                                                                                                                                                                                

12. ,,В разлуке’’  A. Grecianinov.  .       

 

IX. Sugestii metodologice 

 

 

Unul dintre obiectivele curriculumului este stimularea abilităţilor de învăţare permanentă, în scopul 

dezvoltării personale şi al integrării socio-profesionale viitoare, de succes. Elevii vor experimenta practic, 

în cadrul orelor, diferite tehnici de învăţare, de relaţionare, de comunicare eficientă,  apoi vor aplica ceea 

ce au asimilat, în cadrul activităților practice pentru ași evalua propriul progres. 

Unitatea de curs ,,Instrument muzical  II”, prevede următoarele sugestii metodologice ca:  

 expunerea didactică,  

 conversaţia,  

 metoda demonstraţiei,  

 lucrul cu resursele didactice, 

 simularea de caz/situaţie,  

 studiul de caz,  

 lectura textelor muzicale de specialitate , 

 întocmirea de referate la teme. 

Procesul didactic se va focaliza atât pe asimilarea de cunoştinţe şi abilităţi specifice disciplinei, cât şi pe 

dezvoltarea atitudinilor şi a mecanismelor învăţării personalizate, conştiente şi eficiente, pe care elevii 

să le aplice şi în diferite contexte de viaţă. Procesul de predare-învăţare va fi orientat de principiile 

învăţării active, centrate pe elev. În acest scop, metodele recoman- 

date sunt cele activ-participative.  

Metoda studiul de caz valorifică o situaţie reală care se analizează şi se rezolvă. Avantajul metodei, constă 

în faptul că fiecare dintre eleviva propune soluții individuale de rezolvare a cazului. În utilizarea acestei 

metode se conturează cîteva etape:  

1) Selectarea şi prezentarea cazului. 

2)  Identificarea problemei. 

3) Propunerea soluțiilor. 

Procesul de studiii la unitatea de curs Instrument muzical II va deveni unul eficient dacă va fi  însoţit de 

Portofoliul elevului. Se recomandă, ca de-a lungul cursului, elevii să menţină un portofoliu structurat. 

Acesta este o oportunitate pentru profesor de a personaliza procesul de studiii şi de a colecta produsele 

activităţii individuale ale elevului, deoarece acestea reflectă interesele, abilităţile şi experienţele specifice 

de învăţare ale fiecărui elev.  
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X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea  elevilor, vor urmări progresul personal  în ceea ce 

privește cunoștințele acumulate de elevi, interesele privind obținerea succesului în activitatea 

interpretativ-artistică. 

Evaluarea  iniţială identifică nivelul de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, se efectuează la începutul unui 

capitol, al unei lecţii. 

Examenul, ca formă finală a evaluării va consta din: 

 acordarea listei creaţilor  muzical -instrumentale 

 portofoliul elevului 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Interpretarea creațiilor  Ţinuta corectă a corpului și măînilor în timpul 

interpretării la pian 

 Redarea caracterului lucrări instrumentală prin 

intermediul emisiei expresive 

 Respectarea mijloacelor de expresivitate propuse 

de autor  

 

2. Informația, (relatare)  Corespunderea relatării temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Gradul de originalitate și de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a lucrării. 

 

3. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz 

propus. 

 Calitatea soluțiilor, argumentarea acestora. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Rezolvarea corectă a problemei. 

 Originalitatea studiului, a formulării și a realizării. 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Resursele necesare pentru predarea unității de curs ” Instrument muzical II” sunt: 
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 Instrumentul muzical (pian) 

 Literatură muzical – instrumentală 

 Calculator  

 Materiale ilustrative didactice 

 Portofoiul (materiale didactice şi muzicale acumulate pe parcursul instruirii) 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Babii V.  ” Eficienţa educaţiei mizicale-

artistice” Chişinău, 1999. 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul muzical 

2. Gagim I. “Muzica și filosofia” Chişinău, 

2009. 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul  muzical 

3. Gagim I. “Ştiinţa şi arta” Chişinău, 1996. Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul  muzical 

4. Кuvșinnicov N. 

,,Школа игры на фортепианно” 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul 26 

5. Nicolaev A.  

,,Фортепианная игрa” 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul 26 

6. Cernovodeanu M.  

,,Mica metodă de pian’’ 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul26, 

7. Liubomudrova N. 

,,Хрестоматия педагогического 

репертуара для фортепиано’’cl.1-2 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul 26 

8. Milici B. 

,,Фортепианно’’, cl.1 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul 26 

9. R. Ghindin 

,,Studii’’, cl.1 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul 26 

10. Artobolevsкaia A. 

,,Первая встреча с музыкой” 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul 26 

 


