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I. Preliminarii 

Statutul Curriculumului. Curriculumul Practica care anticipează probele de absolvire II este un 
document normativ pentru pregătirea specialiştilor în domeniul de formare profesională Muzică 
şi arte teatrale, specialitatea Muzicologie în instituţiile de învăţământ profesional tehnic 
postsecundar. Practica care anticipează probele de absolvire II constituie o parte integrantă a 
procesului de formare profesională. Fiind un element al procesului educațional și principalul 
liant dintre procesul de învățământ și activitatea profesională, asigură formarea competențelor 
profesionale și acumularea experienței privitor la organizarea și realizarea activităților în 
domeniul profesional. În același timp Practica care anticipează probele de absolvire II este o 
etapă de totalizare a cunoștințelor elevilor acumulate în perioada de studii și determinarea 
nivelului de pregătire al acestora pentru lucrul de sine stătător în ramura specializării alese. 
Stagiul de practică permite elevilor acumularea unei experienţe profesionale şi formarea 
abilităţilor şi deprinderilor practice specifice domeniului. Elevii sunt îndrumaţi de regulă de un 
cadru didactic , care asigură unităţile de curs de specialitate. 

Practica care anticipează probele de absolvire II se desfăşoară în semestrul VIII al anului IV 
constituind un pilon forte de formare a viitorilor specialiști, cu un număr total de 120 de ore, în 
finalitate obținându-se un număr de 4 credite. 

Obiectul de studiu. Instruirea practică completează procesul didactic astfel încât practica de 
specialitate contribuie la dobândirea competenţelor şi abilităţilor profesionale cerute de 
integrarea pe piaţa muncii. Practica reprezintă un element esențial și în cadrul socializării 
profesionale a elevilor. 

În procesul desfăşurării Practicii elevii se vor familiariza cu activitatea instituţiilor de cultură, cu 
care au fost încheiate Contracte de parteneriat. Concomitent elevii îşi vor forma unele 
deprinderi în domeniul de specialitate în cadrul instituţiei de învăţământ, care oferă condiţii şi 
posibilităţi de formare profesională. Executarea diverselor sarcini practice. va fi axată pe 
formarea şi dezvoltarea la elevi a interesului, dragostei faţă de profesie, a mândriei profesionale, 
a dorinţei de a deveni specialist de calificare înaltă. 

Funcţiile Curriculumului de bază sunt: 

- act normativ al procesului de predare, învăţare, evaluare în contextul unei 
pedagogii axate pe competenţe; 

-  reper pentru proiectarea didactică şi desfăşurarea stagiilor de practică; 
- competenţă de bază pentru elaborarea ghidurilor metodologice, a testelor de 

evaluare etc. 

Actualul Curriculum trebuie să acorde o atenție deosebită conștientizării elementelor specifice 
bazei teoretice, generalizării experienței de activitate practică și permite profesorilor 
posibilitatea de a elabora o strategie eficientă de organizare a demersului educaţional. Astfel, 
formarea la elevi a unor abilităţi, atitudini şi competenţe profesionale va corespunde 
standardelor de specialitate. 

Beneficiarii Curriculumului. Curriculumul este destinat: 

- profesorilor din instituţiile de învăţământ profesional care asigură pregătirea de 
specialitate; 
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- autorilor de manuale şi ghiduri metodologice; 
- elevilor care îşi fac studiile la specialitatea în cauză; 
- membrilor comisiilor de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor 

învăţării. 

Scopul studierii acestui curs constă în pregătirea viitorilor muzicologi, şi formarea abilităţilor 
profesionale de calitate, sistematizarea, aprofundarea și îmbinarea instruirii teoretice cu cea 
practică, inițierea în studierea particularităților de activitate a unui muzicolog în scopul 
soluționării problemelor profesionale. Acest curs formează şi dezvoltă la elevi un nivel înalt al 
competenţelor muzicale şi deprinderi practice specifice domeniului. În acest sens, Practica de 
specialitate contribuie la: 

• familiarizarea elevilor cu terminologia de specialitate; 
• formarea deprinderilor şi tehnicilor de lucru privind selectarea informaţiei folosind 

cele mai variate tehnici de procesare a acesteia. 

Practica de specialitate va urmări realizarea obiectivelor generale: 

1. consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice; 
2. familiarizarea cu concepţiile de bază ale specialităţii şi a opţiunii de alternativă a 

carierei profesionale de muzicolog; 
3. obţinerea unor deprinderi specifice domeniului. 

Pornind de la premiza şi specificul cunoştinţelor şi abilităţilor formate în cadrul unităţilor de curs 
de specialitate studiate pe parcursul anilor I-III, stagiile de practică au fost repartizate în 
Curriculum pe activităţi cu tematicile: 

1. Obiectul şi metoda de studiu a Muzicologiei; 
2. Domeniile de activitate a viitorului muzicolog; 
3. Perspectivele realizării profesionale a potenţialului de specialist calificat. 

Activităţile includ nivelul de cunoaştere şi deţinere de abilităţi specifice disciplinelor de 
specialitate, luându-se în consideraţie vârsta şi experienţa personală a elevilor în realizarea 
sarcinilor şi a produsului. Orele de practică se vor realiza în cadrul sălilor de curs cu exploatarea 
posibilităţilor de vizitare a entităţilor economice (instituții de cultură) sub formă de asistări la 
repetiţii, concerte şi spectacole cu scopul îndeplinirii sarcinilor concrete. La sfârşitul practicii 
elevul va prezenta Agenda formării profesionale și portofoliul cu produsele efectuate. 

II. Motivația, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesională 

Importanța studierii unității de curs Practica care anticipează probele de absolvire II constă în 
consolidarea și sistematizarea competențelor formate în baza disciplinelor Armonia, Solfegiu, 
Literatura muzicală universală, Folclorul, Teoria formelor muzicale, Polifonia precum și 
dezvoltarea aptitudinilor practice privind organizarea activității profesionale. 

Sarcinile principale ale Practica care anticipează probele de absolvire II sunt: 

• Aplicarea competențelor specifice de specialitate în domeniul  Artă; 
• Studierea relațiilor artistice â, respectării standardelor naționale, europene și 

internaționale; 
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• Acumularea de către elevi a deprinderilor practice și a experienței privind organizarea 
activităților profesionale. 

Rolul deosebit al stagiilor de practică constă în crearea unor condiţii favorabile de integrare mai 
rapidă şi mai eficientă a elevilor în activitatea practică. 

Astăzi piaţa muncii se confruntă cu o multitudine de probleme cum ar fi mobilitatea socială 
sporită, diversificarea şi instabilitatea, suprasolicitarea şi insuficienţa forţei de muncă în unele 
sectoare ş.a. Faptul că în diplomă va fi indicat doar muzicolog la prima impresie este o limită de 
opțiuni de carieră a absolventului, drept urmare practica de specialitate este acel mobil pentru 
elev de prezentare a spectrului de ocupații pe care le poate selecta în dezvoltarea sa 
profesională ca specialist în domeniu. La finele studiilor, obţinând calificarea  muzicolog 
absolvenţii pot ocupa funcţii de  redactor muzical, lector, lector-prezentator, critic etc. 

Conceptul privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane se va 
realiza în cadrul practicii prin aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute în cadrul unităţilor 
de curs de specialitate. Activităţile din cadrul practicii vor caracteriza domeniul de formare 
profesională, analiza competenţelor de specialitate necesare integrării profesionale pentru a 
forma premiza unei cariere de succes. Totodată, practica va oferi perspectiva alternativei de a 
opta pentru cariera de jurnalist, critic muzical. 

În susţinerea motivaţiei de dezvoltare profesională se vor prezenta posibilitățile de cunoaştere 
şi de formare a abilităţilor fundamentale. La fel, practica, prin sarcinile adaptate nivelului, 
contribuie la formarea calităţilor necesare profilului ocupaţional cum ar fi educator muzical în 
instituţiile preşcolare, conducător artistic în colectivele de interpreţi etc. Sarcinile propuse 
absolvenților în cadrul practicii condiţionează conştientizarea necesităţii planificării şi organizării 
timpului de muncă, asumarea responsabilităţilor pentru deciziile luate în activitate ş.a. 

 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei: 

CS1.  Utilizarea cunoștințelor de bază pentru rezolvarea problemelor profesionale 
practice bine definite; 
CS2. Conștientizarea conceptelor , teoriilor și metodelor ale domeniului muzicologie și 
utilizarea  lor adecvată în comunicarea profesională; 
CS3. Valorificarea oportunităţilor în dezvoltarea personală şi profesională a elevilor în 
cadrul stagiilor de practică; 
CS4. Folosirea deprinderilor specifice de sistematizare și generalizare a informației de 
specialitate; 
CS5. Reflectarea rezultatelor stagiilor de practică în actele de totalizare. 

IV. Administrarea disciplinei 

Semestrul Numărul  
de săptămâni 

Numărul de 
ore Perioada Numărul de credite 

VIII 15 120 Pe parcursul 
semestrului 

4 
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V. Descrierea procesului de desfăşurare a practicii 

Activităţi/Sarcini de lucru Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Ore 

1. Formarea deprinderilor profesionale 
UC1. Utilizarea cunoștințelor de 
bază pentru rezolvarea 
problemelor profesionale 
practice bine definite.  

Comunicări: 
Elaborarea tabelelor 
cronologice cu privire la 
viaţa şi creaţia 
compozitorilor; 
Clasificarea acordurilor și 
formarea succesiunilor 
armonice. 
  

Prezentarea publică 
a materialelor 
elaborate 

20 

2.Aplicarea metodelor de organizare a procesului de instruire practică. 
UC2. Conștientizarea 
conceptelor , teoriilor și 
metodelor ale domeniului 
muzicologie și utilizarea  lor 
adecvată în comunicarea 
profesională: 
proiectarea activităţilor 
practice; 
stabilirea termenilor de 
realizare a sarcinilor de lucru. 

Fişe de lucru : 
Diverse tipuri de proiecte 
ale sarcinilor de lucru; 
Întocmirea programelor 
zilnice de lucru. 
Frecventarea concertelor 
şi spectacolelor teatrale. 

Prezentarea public 
a materialelor 
elaborate 8recenzii 
şi avize). 

28 
 

3. Diversitatea modelelor de lucru individual 
UC3.Valorificarea 
oportunităţilor în dezvoltarea 
personală şi profesională a 
elevilor în cadrul stagiilor de 
practică. 

Proiect individual 
Modalităţi optime  de 
realizare a sarcinilor 
personale. 
Exerciţii de interpretare la 
pian a fragmentelor 
muzicale. 
Executarea succesiunilor 
armonice. 

Prezentarea publică 
a materialelor 
elaborate 

26 
 
 
 
 
 
 
 

4. Reglementarea activităţilor de selectare a materialelor de specialitate. 
UC4. Folosirea deprinderilor 
specifice de sistematizare și 
generalizare a informației de 
specialitate; 

Studiul de caz 
Sistematizarea informației 
de specialitate. 

Prezentarea fişei 
completate şi 
argumentate 

22 

5.Generalizarea competenţelor profesionale dobândite. 

UC5. Reflectarea rezultatelor 
stagiilor de practică în actele de 
totalizare. 

Proiect elaborat 

Investigarea formelor 
organizatorico-juridice a 
stagiilor de practică. 

Prezentarea publică  
a Proiectului 
(Portofoliul, 
Agenda practicii).  

 

VI. Sugestii metodologice 

Realizarea eficientă a obiectivelor Instruirii practice şi asigurarea formării competenţelor 
preconizate la unitatea de curs Practica care anticipează probele de absolvire II se va efectua 
prin alegerea şi aplicarea de către profesor a formelor şi metodelor de organizare a procesului 
de instruire practică bazate pe cunoştinţele, experienţa şi capacităţile individuale ale 
absolvenților. În acest scop elevii vor fi informaţi cu formele organizatorice şi administrative ale 
programului de lucru.  
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Demersul didactic pe parcursul practicii se axează pe elev. Poziția lui nu este inertă ci una activ-
participativă. Elevul realizează sarcinile conform obiectivelor in vederea formării competențelor 
specifice și profesionale, asumându-și responsabilități, manifestând gândire critică și creativă. 
Coordonatorul practicii alege strategiile, metodele și tehnicile didactice în corespundere cu 
situațiile  de învățare apropiate de viața reală.  

Pe parcursul procesului de îndeplinire a sarcinilor toate activităţile sunt supravegheate de către 
profesor. Pentru sporirea eficacităţii procesului didactic la instruirea practică este necesar ca 
profesorul să-şi proiecteze toată activitatea didactică la temă pe tot parcursul realizării ei. În 
vederea familiarizării cu specialitatea este recomandabilă simularea, aplicarea jocului didactic, 
unde elevii vor practica rolurile necesare unei formări de comportament specific domeniului. 
Prin problematizare se creează avantajele organizării situației educaționale, prin intermediul 
căreia se obține facilitatea utilizării experienței personale, educația transformându-se în 
autoinstruire mediată de profesor. 

Sugestiile metodologice cuprind recomandări specifice disciplinei privind metodologia de 
aplicare a Curriculumului, proiectarea şi realizarea demersului didactic. Strategiile didactice sunt 
orientate spre eficienţa maximă a instruirii practice şi asigurarea calităţii procesului de studii. 

Procesul educaţional va fi centrat pe elev, care este considerat partener al cadrului didactic, fiind 
implicat în realizarea activităţilor ce conduc la formarea competenţelor profesionale. 

În procesul de desfășurare a stagiilor de practică pentru atingerea competenţelor disciplinare 
sunt recomandate diverse metode şi tehnici: prezentarea materialelor audio-video, lucrul cu 
partitura şi clavirul, ilustrarea fragmentelor muzicale. Elevii vor realiza sarcini individuale şi în 
grup în scopul aprecierii fragmentelor muzicale şi analizei lucrărilor studiate. 

VII. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

Pe parcursul Practicii care anticipează probele de absolvi sunt evaluate toate componentele unui 
rezultat: abilitatea cognitivă și practică. Coordonatorul practicii din partea instituției asigură 
ajutorul consultativ și metodic al elevilor, organizând consultații cu ei privind desfășurarea 
practicii și întocmirea Agendei practicii. Evaluarea constituie o componentă operaţională 
fundamentală a procesului de învăţământ,care urmăreşte progresul elevului în domeniul 
instruirii muzicale la nivel de formare a competenţelor profesionale. 

Strategiile de evaluare trebuie concepute astfel, încât să solicite elevilor eforturi intelectuale şi 
practic-acţionale. Structura actului evaluativ cuprinde următoarele trei etape: 

1 – verificarea  - presupune colectarea de informaţii referitoare la realizarea practicii 
de specialitate; 
2 – măsurarea, care se referă la acordarea unei semnificaţii cantitative și  calitative; 
3 – notarea presupune precizarea semnificaţiei atribuite prin măsurare.  

Metode de evaluare sunt considerate căile prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a 
demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor și a abilităților practice adecvate aprecierii 
produsului. 

Produsele pentru măsurarea competenţelor şi criteriile de evaluare a produselor sunt prezentate 
în tabelul de mai jos: 
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VIII. Cerinţe faţă de locurile de practică 

Activitatea de practică se desfășoară în sălile de clasă cu ieșirile pentru investigări în afara 
claselor în dependență de sarcinile primite. Pentru realizarea de proiecte se  recomandă 
vizitarea unităților economice, organizându-se excursii centralizate pentru întregul grup de elevi. 
Activitățile se vor desfășura conform orarului prestabilit de instituție. 

Cerinţele faţă de sălile de curs 

Dotarea cu :  

- sală de studii 

Nr. 
crt. 

Produse pentru  
măsurarea competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1 Perfectarea documentelor 
necesare 

Corespunderea standardelor de perfectare 

  Corectitudinea formulării ipotezelor 
  Corectitudinea strategiei rezolutive 
  Ținuta lingvistică și grafică 
  Modul de prezentare a rezultatelor 
2. Problemă rezolvată Înţelegerea problemei 
  Formularea şi testarea ipotezelor 
  Prezentarea şi interpretarea rezultatelor 
3. Proiect elaborat Validitatea proiectului – gradul în care acesta acoperă 

unitar şi coerent, logic şi argumentat tema propusă 
  Elaborarea şi structura proiectului, acurateţea, 

rigoarea şi coerenţa demersului, logica şi 
argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

  Calitatea materialului folosit, bogăţia şi varietatea 
surselor de informare, relevanţa şi actualitatea 
acestora. 

  Creativitatea-gradul de noutate pe care-l aduce 
proiectul în abordarea temei sau în soluţionarea 
problemei. 

4. Rezumat oral Expune tematica lucrării în cauză 
  Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 

cauză 
5. Rezumat scris Expune tematica lucrării în cauză 
  Textul rezumatului este concisă şi structurat logic 
  Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare 

logică a ideilor 
  Text formatat citeţ, lizibil, plasarea clară în pagină. 
6. Studiu de caz Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 
  Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea 

acestora, rezolvarea adecvată a cazului analizat. 
  Rezolvarea corectă a problemei asociate studiului 

analizat de caz. 
  Personalizarea , aprecierea critică a elevului.  
7. Item electronic rezolvat Corectitudinea interpretării itemului propus spre 

rezolvare. 
  Corectitudinea metodei utilizate de rezolvare. 
  Integritatea şi corectitudinea setului de selecţii 

(pentru itemi cu alegere multiplă). 
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- instrument muzical (pian) 
- calculator, proiector MM, ecran de proiectare 
- acoperire. Wi –Fi. 

Mijloace de învăţământ: 
- clavire, partituri 
- reprezentări audio-vizuale (imprimări ale  lucrărilor muzicale studiate) 
- reprezentări mixte: manuale, cărţi şi reviste de specialitate, îndrumări metodice, 

ghiduri practice. 

IX. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea resurse Locul în care poate fi  
consultată/ accesată/ împrumutată 

resursa 
1. Bughici D., Dicţionar de forme şi genuri muzicale. 

Bucureşti, 1978. 
Biblioteca AMTAP 

2. Dicţionar de mari muzicieni. Bucureşti 2006. Biblioteca CEEA Şt. Neaga 
3. Gagim G., Şleahtiţchi., Dicţionar de pedagogie 

muzicală. Chişinău, 1994. 
Biblioteca Naţională 

4. Moraru M., Dicţionar de forme şi genuri muzicale. 
Chişinău, 1998. 

Biblioteca CEEA Şt. Neaga 

5. Schonberg H., Vieţile marilor compozitori. 
Bucureşti, 1997. 

Biblioteca CEEA Şt. Neaga 

6. Boţocan M., Pascu G., Carte de istorie a muzicii. 
Iaşi, 2004. 

http://www.bp-
soroca.md/pdf/muzicapdf.pdf  

7. Stoianov C., Marinescu M. Istoria muzicii 
universale. Bucureşti, 2009. 

http://www.spiruharet.ro/facultati/mu
zica/biblioteca/edaae9f964c9faa236f0

2153ad21d924.pdf  
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