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I.  Preliminarii 

 

Scopul general al  unității de curs disciplina  ,,Clasa corală  II”,  constă în dezvoltarea însușirilor de 

interpretare și înțelegere a muzicii în general și a muzicii bisericești în special. 

Studierea elemenelor fundamentale ale artei muzicale în general și a artei vocal-corale în special, punând 

un mare  accent pe dezvoltarea aptitudinilor muzicale, care  în ansamblu contribuie la pregătirea muzicală 

teoretică și practică necesară unui viitor professor de religie, predicator, cântăreț sau dirijor de cor 

bisericesc. 

Obiectivele și conținuturile pentru studiul cântului coral sunt concepute sub aspectul unei corelații între 

limbajul specific și diferite stiluri în diverse lucrări muzicale. Mzica fiind o disciplină cu caracter 

preponderent practic, cântările vor fi studiate și în timpul seminariilor. 

Însușirea cântărilor se va face astfel încât să poată fi executate în biserică, în sărbătorile și duminicile de 

peste an, în ordinea lor calendaristică. 

Curriculumul disciplinar  pentru studiul cântului coral, ca o abordare metodică și de conținut, constituie 

un ,,adjuvant” în pregătirea muzicală specializată a elevilor ca viitorii predicatori în bisericile ortodoxe. 

Specificul disciplinei prevede studiul repertoriului cântărilor bisericești și laice. Aprofundarea 

cunoștințelor de teorie muzicală în vederea însușirii cântărilor bisericești. Repertoriul annual trebuie să 

cuprindă lucrări diverseca tematică, stil și modalitate de interpretare: 

 ,,A cappella” sau cu acompaniament (pian) sau instrumental; 

 Cu tematică religioasă și laică; 

 Din creația națională și universală ; 

 Din folclorul românesc și internațional ; 

 Din toate epocile stilistice de la Renaștere la creația contemporană. 

 

     II. Motivația, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 

 
Prin abordarea unității de curs ,,Clasa corală”  II  elevii vor  obține deprinderi și aptitudini de interpretare 

vocal-corală. Realizarea unității cursului sepropune pe două nveluri : informativ și formativ. 

Nivelul informativ- vizează instruirea și dobândirea de cunoștințe, formare de priceperi și deprinderi 

reproductiv-interpretative. 

Ca rezultat al conceptului cu realitatea muzicală șiprin exerciții vocal-corale se formează noțiuni, capacități 

de reproducere și interpretare muzical-expresive, se limpezesc criterii de apreciere valorică, se dezvoltă 

cultura teoretică, deprinderea de a utiliza limbajul muzical și de a discifr limbajul muzical. 

Nivelul formativ- se referă la atitudinea față de valorile estetico-muzicale ce concretizează prin ideal etic 

: 
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Sensibilitate, receptivitate la emoțiile estetice, cât și prin capacitatea de a audia, reproduce și a crea 

valori muzicale. 

Pentru a face o concluzie în procesul de dezvoltare a abilităților, cunoștințelor teoretice este nevoie de 

sarcini interpretative combinate cu analize special selectate pentru acest subiect de probe. Pregătirea 

studenților pentruacest tip de activitate prin diverse exersări și tehnici reprezintă primul pas al formării 

competențelor profesionale. 

 

 

        III. Competențe profesionale  specifice  cursului 
 

 
C.S.1.  Formarea și dezvolarea cunoștințelor tehnico-vocale,  postura corectă, respirație artistică în cântul 

coral, emisia vocală, acordajul coral, unitatea emoțional-expresivă; 

C.S.2.  Formarea unei înalte concepții artistico-estetice; 

C.S.3.  Formarea motivațieide cunoaștere și aprofundare continuă a studierii partițiilor vocal-corale din 

punct de vedere a specificului profesiei ; 

C.S.4.   Conștintizarea importanței artei vocal-corale în formarea personalității ; 

C.S.5.   Dezvoltarea spirituală, morală și profesională pe baza ideilor moderne și tendințelor actuale ale 

culturii și cultelor ; 

C.S.6.   Organizarea propriilor sale activități pentru a stabili metode și modalități de a efectua sarcini 

profesionale ; 

C.S.7.   Formarea unei temeinice responsabilități de a organiza și supraveghea obiectivele activităților 

propuse. 

 

IV. Administrarea modulului 
 

Semestrul 

Numărul  de ore 

Modalitate 
de evaluare 

Numărul de 
credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică / 
Seminar 

VI 60 30 - 30 Examen 2 
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                V. Unitățile de învățare 
 

   Unități de competență          Unități de conținut 

 

 

 

 

U.C.1. Aprofundarea şi dezvoltarea 

deprinderilor de interpretare vocal-

corală 

1. Noţiuni de respiraţie artistic în cântul coral; 

 

 2. Studiul coloritului vocalelor şi consoanelor; 

 

3.Sincronizarea şi omogenizarea vocilor în cântul 

coral ; 

 

4. Acordajul coral şi unitatea emoţional-expresivă în 

interpretarea creaţiei corale. Ansamblul coral. 

 

 

 

 

U.C.2. Formarea culturii vocal-corale 

pe baza exersării vocalizelor 

 

1. Cultivarea deprinderii de intonare cu acurateţe a 

exerciţiilor, partidelor corale;  

 

1. Dezvoltarea extinderii ambitusului vocal ; 

 

3 . Exerciţii pentru dezvoltarea procedeului de dicţie şi 

prounţie ; 

2. Dezvoltarea elasticităţii în cântul coral. 

 

U.C.3. Aprofundarea formării şi 

dezvoltării culturii vocal-corale pe 

baza creaţiilor muzicale 

1. Creație muzical-corală din repertoriul 

compozitorilor naţionali- a cappella (o lucrare); 

 

2. Creații corale din repertoriul compozitorilor 

universali - a cappella (o lucrare); 

 

3. Creație corală cu acompaniament instrumental a 

compozitorilor universali  

(o lucrare); 

 

4. Creaţii din repertoriul coral românesc-religios (a 

cappella) (două lucrări); 

 

5. Creaţie corală din folclorul românesc (a cappella) (o 

lucrare); 

 

6.  Creaţii corale din repertoriul compozitorilor 

contemporani cu acompaniament (o lucrare). 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățământ 

 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor 
 

 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat Modalități de evaluare 

Termeni de 

realizare 

              1. Creații muzical-corale a cappella 

Creație  corală  de 

compozitori naţionali. 

(o lucrare) 

Istoricul apariţiei creaţiei 
corale. Însuşirea elementelor 
limbajului muzical. 

Prezentarea partidelor 
corale solfegio, cu text, 
ritm, tempo, fraza 
muzicală. 

Săptămâna 
2 

Creație  corală  de 

compozitori universali. 

(o lucrare) 

Date biografice a autorilor 
creaţiei. Mijloace de 
expresivitate : 

 Tempo 

 Ritm 

 Metru 

 Dinamica 

Prezentarea informaţiei, 
interpretarea expresivă, 
mesajul muzical. 

Săptămâna 
4 

Creaţii din repertoriul 

coral românesc-religios. 

(două lucrări) 

Conştintizarea interpretării 
specific a muzicii sacre, 
însuşirea partidelor, fraziologia 
şi caracterul de interpretare 
 

Respectarea descifrării 
creaţiei corale, intonare, 
ritm, metro, fraza 
muzicală. 

Săptămâna 
6 
 

Creație corală din 

folclorul românesc. 

 (o lucrare) 

Însuşirea partidelor corale 
cu respectarea 
elementelor limbajului 
muzical. 

Stăpânirea respiraţiei în 
cânt, intonare corectă, 
citirea notelor la prima 
vedere, ataca sunetului 
corespunzător 
caracterului. 

Săptămâna 
10 

2. Creații corale cu acompaniament instrumental 

Creație a compozitorilor 

universali. 

(o lucrare) 

Cunoașterea creaţiei şi 
interpretare expresivă, 
însuşirea textului literar şi 
exersarea pronunţiei şi dicţiei. 

Prespectarea regulilor de 
însuşire a partidelor 
corelor : 

 Solfegio 

 Metru 

 Emisie 

 Ritm 

Săptămâna 
12 

Nr. 

crt 

 
Unități de învățare Total 

ore 

Ore contact direct 
Studiul 

individual Prelegeri 
Practică 

Seminar 

1 Creații muzical-corale- a 
cappella 

41 21 - 20 

2 Creații muzical-corale cu 
acompaniament instrumental 

19 9 - 10 

Total 60 30 - 30 
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Creație corală de 

compozitori 

contemporani 

 (o lucrare) 

Concentrarea atenţiei în 
desfăşurarea şi însuşirea 
partidelor corale : 

 Intonaţie 

 Respiraţie 

 Emisiw vocală 

Prezentarea partiţiilor 
vocal-corale 

Săptămâna 
14 

 

 

 

    VIII. Lucrăril muzical–corale recomandate 

  
1. ,,Buna dimineața”, vers. Gr. Vieru, muz. V. Vilinciuc; 

2. ,,Somn ușor” (canon) , autor anonim; 

3. ,,La mijloc de codru des”, vers. M. Eminescu, muz. I. Mureșanu; 

4.  ,,Izvorul veșniciei” vers. Gr. Vieru, muz. E. Doga; 

5. ,,Steau sus răsare” colind, muzica de V. Popovici; 

6. ,,Mâine anul se-nnoiește” urare, muzica de G. Cucu; 

7. ,,Rugăciune la ieșire de la lecție”,  muz. de D. Kiriac; 

8. ,,Coroana de Trandafir”, melodie populară, armonizare de G. Cucu; 

9. “Pe tine te lăudam”, muz. G. Musicescu; 

10. ,,Plai natal”, vers și melodia populare, armonizara de V. Creangă ; 

11. ,,Luncile s-au deșteptat”, vers. Populare, muz. T. Popovici ; 

12. ,,Hristos a Înviat”, muz. Al. Podoleanu ; 

13. ,,Rugăciune”, muz.D. Bertneanski ( 1751-1825) ; 

14. ,,Non nobis Domine”, muz. R. Fuhrer ; 

15. ,,Repetiție de concert”, muz. W.A. Mozart ; 

16. ,,Floarea mărului”, ver. P. Popa, muz.D. Radu. 

      

    IX. Sugestii metodologice 

 

Unul dintre obiectivele curricumului disciplinar este stimularea abilităților de învățare permanentă, în 

scopul dezvoltării personale și al integrării socio-profesionale viitoare, de succes. Elevii vor experimenta 

practic, în cadrul orelor diferite tehnici de învățare, de comunicare eficientă, apoi vor aplica ceea ce au 

asimilat, în cadrul activităților practice pentru a-și evalua propriul progres. 

Unitatea de curs ,,Clasa corală” II, prevede următoarele sugestii metodologice ca : 

 Expunerea didactică ; 

 Conversația ; 

 Metoda demonstrației ; 

 Lucrul cu resursele didactice ; 

 Simularea de caz/situație ; 

 Lectura textelor muziale de specialitate ; 

 Studierea partidelor vocal-corale. 
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Obiectivele curricumului sunt direcționate în asimilarea cunoștințelor și abilităților specifice disciplinei, 

dezvoltarea atitudinilor conștiente cu aplicarea lor în practică. 

Metoda lucrului cu resursele didactice de specialitate propune soluții individuale în rezolvarea 

mecanismelor, învățării personalizate, conștiente și eficiente a studentului. Aplicarea studiului unității de 

curs ,,Clasa corală” II  va deveni unul optim dacă va fi însoțit de Portofoliul elevului cu colectarea 

produselor activității individuale și demonstrarea abilităților, intereselor specifice de învățare. În acest 

scop, metodele recomandate sunt cele activ-participative. Procesul de predare-învățare va fi orientat de 

principiile învățării active, centrate pe elev. 

 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale. 

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

privește cunotințele acumulate, interesele privind obținerea succesului în activitatea clasei corale. 

Evaluarea inițială identifică nivelul de cunoștințe, competențe și abilități, se efectuează la începutul unui 

modul, al unei lecții. 

Examenul ca formă finală a evaluării constă din: 

 Setul de întrebări teoretice; 

 Prezentarea partidelor corale (din memorie); 

 Portofoliul. 

Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 

prezentate în tabelul ce urmează : 

 

Nr. 
crt 

Produse pentru măsurarea 

        competenţelor           

funcţional- acţionare 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Exerciții (vocalize) pentru formarea 
culturii vocal-corale 

 Ținuta corectă în timpul cântului; 
 Respirație; 
 Emisie vocală ; 
 Cântul ,,Cantilena” ; 
 Dezvoltarea extinderii vocii; 
 Ritmul, tempo; 
 Dinamica, agogica ; 
 Elementele limbajului muzical 

2. Însușirea repertoriul creațiilor 
muzical-corale propuse 

 Descifrarea și solfegierea partidelor corale cu 
respectarea elementelor limbajului muzical ; 

 Respectarea respirației corecte ; 
 Intonația intervalelor mari și mici ; 
 Respectarea mijloacelor de expresivitate 

propuse de autor ; 
 Predarea caracterului lucrării ; 
 Unificarea timbrală ; 
 Echilibru sonor ; 
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 Elasticitatea și ansamblul coral. 

3. Studiu de caz  Interpretarea corectă a studiului de caz propus; 

 Argumentarea calității soluției; 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor; 

 Utilizarea terminologiei adecvate; 

 Formularea și realizarea corectă a studiului 
 

4. Lectura textelor muzicale de 
specialitate 

 Modul de selectare a creaţiilor musicale şi 
studierea textelor pentru rezolvarea corectă a 
problemei de învăţare; 

 Calitateastudiului textelor muzicale; 

 Utilizarea creaţiilor muzical-corale şi vocale în 
realizarea studiului; 

 Structurarea creaţiilor de specialitate pentru 
aprofundarea şi dezvoltarea studiului în cauză. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

Pentru desfăşurarea unităţii de curs ,,Clasa corală”  II  se vor utilize următoarele resurse: 

 Literature musical-corală; 

 Instrumental muzical (pian); 

 Materialele ilustrative didactice; 
 Calculator, CD; 
 Materiale didactice şi muzicale ;  

 Portofoliul ; 

 Creații muzical-corale bisericești și laice (repertoriul propus). 
 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt 

Denumirea resursei 

Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ 

procurată resursa 

1. I. Gagim. ,,Ştiinţa şi arta”, 

Chişinău 1996 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 
Cabinetul nr. 1 

2. D. Botez. “Tratat de cînt şi dirijat 

coral” vol.I-II, Bucureşti 1982 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul nr.17 

3. N. Gîscă „Arta corală”, Bucureşti, 
1982 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 
              Cabinetul nr.17 
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4. T. Dercaci „Dirijorul de cor”, 

Chișinău 1988 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul nr.17,5 

4. Cazacicov S, “Tehnica dirijatului” 

Kazani,1970 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 

Cabinetul nr.17 

5. A. Motora-Ionescu, ,,Culegere de 

cîntece pentru clasele V-VIII”, 

Bucureşti, 1982 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 
             Cabinetul nr.17 

6. Victor  Nevoie,,Răsună 

codrul”, (coruri), Chişinău 

1992 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 
    Cabinetul nr.17,11,5 

7. V. Nevoie ,,Plaiul meu,, (coruri), 

Chișinău 2003 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 
Cabinetul nr.17 

8.   Ludovic Paceag ,,Muzica corală 

religioasă”, Casa editorială Odeon, 

1990 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 
 

Cabinetul nr.17 

9. Eugen Mamot ,,Du-te , dor, în valea 

seacă” (culegere de cîntece şi 

romaţe cu acompaniament de 

pian), Chişinău 2015 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 
 Cabinetul nr.17 

10. Creaţii corale clasice ( pentru 

corurile de copii) Ştefan 

Andronic, Chişinău 1980 

Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 
           Cabinetul nr.17 

11 Șt. Andronic ,,Lăsați copii să 

vină la mine”, Chișinău, 1980 Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca 
Cabinetul nr.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


