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I. Preliminarii 

 

Clasa corală I este un modul integrat în planul de învățământ al programului de formare al elevilor 

din anul III. 

Cântarea corală face parte integră din mijloacele de realizare a culturii muzicale ca parte 

componentă a culturii spirituale în dezvoltarea teoriei și practicii. Cursul respectiv este unul de 

profil, căreia îi revine superioritatea cântării colective din punct de vedere etic și estetic în 

domeniul muzical-artistic. 

Scopul general al modulului constă în studierea elementelor fundamentale ale artei muzicale în 

general şi a artei vocal-corale în special, punând un mare accent pe dezvoltarea aptitudinilor şi 

capacităţilor muzicale, care în ansamblu contribuie la formarea viitorului conducător muzical. 

Pentru atingerea scopului este necesară o metodologie de predare adecvată, care să ţină cont de 

toate progresele ştiinţifice şi tehnice realizate de lumea contemporană. Pe de o parte, sunt 

necesare metode şi procedee pedagogice moderne, care să permită studenţilor cunoaşterea cât 

mai temeinică şi într-un timp scurt a elementelor limbajului muzical, pe de altă parte - metode şi 

procedee care să le dezvolte gustul estetic pentru muzica academică, populară şi cultă, 

românească şi universală, clasică şi contemporană, precum şi pentru înţelegerea şi exercitarea 

profesiei muzicale alese. Studierea disciplinei va fi promovată corespunzător nivelurilor de 

pregătire anterioară a studenţilor. 

 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

 

Prin abordarea cursului “Clasa corală I” elevii vor obţine cunoștințe, capacități, deprinderi şi 

aptitudini de interpretare vocal – corală: postura corectă, respiraţie în timpul cântului, emisia 

vocală, intonarea artistic – emoţională ce formează şi dezvoltă cultura interpretativă.  Acumulează 

cunoştinţe de noţiuni, dezvoltă cultura teoretică, deprinderea de a utiliza limbajul muzical şi de a 

descifra limbajul muzical. Clasa corală I este una din formele cele mai eficiente de dezvoltare a 

vocii, a auzului muzical melodic şi armonic, precum şi a gustului estetic al elevilor. 

În cadrul orelor de „Clasă corală I” elevii acumulează cunoştinţe şi deprinderi necesare, care cu 

ușurință le aplică în practică. 

Cântarea corală urmăreşte scopul formării muzicale, formarea abilităţilor de a cânta corect, 

dezvoltarea deprinderilor specifice tehnicii vocal-corale, necesare pentru interpretarea creaţiilor 

muzical-corale diferite după stil. 
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III. Competenţele profesionale specifice modulului 

 

CS1. Cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii fenomenului muzical-artistic din perspectiva 

semnificaţiilor emoţionale, estetice, sociale şi spirituale;  

CS2. Valorificarea conţinuturilor unităţii de curs în vederea formării profesionale a viitorului 

specialist; 

CS3. Cunoaşterea mijloacelor de expresivitate muzicală în corespundere cu rolul fiecăruia în 

redarea imaginii artistice şi a mesajului lucrării muzical-corale; 

CS4. Cunoaşterea, importanţa vocalizelor pentru exersarea şi dezvoltarea tehnicii vocal-corale; 

CS5. Formarea tehnicii culturii vocal-corale şi a deprinderii de a cânta în colectiv şi individual; 

CS6. Cultivarea simţului ritmic ca sarcină principală a interpretării expresiv –muzical-emoţional al 

creaţiilor corale; 

CS7. Educarea spiritului creativ, artistismului în activitatea de interpretare a creaţiei muzicale cu 

colectivul coral. 

 

 

 

 

IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul de 

credite Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică 

V 60 - 30 30 Examen 2 



 

V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Domeniul conceptual 

UC1. Acumularea și perfecţionarea 

deprinderilor  vocal-corale cu 

ajutorul materialului teoretic . 

1. 1.1 Postura corectă. 

2. 1.2 Respirația și emisia sunetului. 

3. 1.3  Dicția și articulația în cântul coral. 

A1.1 Utilizarea cunoştinţelor din tehnica vocal-corală. 

A1.2 Cunoaşterea regulilor de respirație vocală. 

A1.3 Analizarea dicției calitative a formaţiei corale. 

A1.  

2. Exerciții de cultură vocală  pentru formarea și încălzirea vocii 

UC1. UC2. Formarea deprinderii 

interpretării vocalizelor diferite 

după caracter în scopul cultivării 

sonorităţii vocal-corale. 

2.1 Vocalize în scopul dezvoltării culturii vocal-

corale. 

2.2 Exerciții de respirație artistică prin inhalarea 

și exalarea. 

2.3 Exerciţii de unificare timbrală a partidelor 

corale. 

2.4 Exerciţii pentru modalitatea de interpretare 

legato şi non legato în emisia sunetului. 

2.5 Exerciții pentru unitatea pronunțării 

textului. 

2.6 Vocalize diferite după ritm și tempo. 

A2.1 Intonarea corectă a vocalizelor. 

 

A2.2 Respectarea regulilor de respirație. 

 

A2.3 Utilizarea cunoştinţelor de identificare a sonorităţii în ansamblu. 

 

A2.4 Conştientizarea interpretării emisiei sunetului în diferite tempo. 

 

A2.5 Respectarea regulilor de dicție și articulație. 

 

A2.6 Interpretarea conștientă  a vocalizelor. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

3. Creații  muzical - corale 

UC2. UC3. Dezvoltarea şi acumularea 

deprinderilor vocal-corale pe baza 

creaţiilor corale diverse după 

conţinut şi stil de interpretare. 

3.1 Creații corale a compozitorilor clasici 

universali  ( două lucrări). 

3.2 Creaţii corale  din repertoriul compozitorilor 

naționali (două lucrări). 

3.3 Creaţii corale a compozitorilor 

contemporani (o lucrare). 

3.4 Creaţii corale cu text religios (două lucrări). 

 

 

A3.1 Interpretarea partidelor corale cu respectarea mijloacelor de 

expresivitate. 

 

A3.2 Interpretarea conștientă, perceperea ideii și subiectului textului literar 

și muzical. 

A3.3 Aplicarea în practică a deprinderilor vocal - corale  acumulate. 

A3.4 Interpretarea expresivă, emoțională în redarea mesajului autorului. 

 

 

 



VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică 

1 Domeniul conceptual Pe parcursul 

semestrului 

- - Pe parcursul 

semestrului 

2 Exerciții de cultură vocală pentru formarea 

și încălzirea vocii 

Pe parcursul 

semestrului 

- - Pe parcursul 

semestrului 

3 Creații muzical - corale 60 - 30 30 

 Total 60 - 30 30 

 

 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Domeniul conceptual 

1.1 Postura corectă. 

 

1.1 1.1 Conspectarea 

informației despre 

poziția tipică a coristului. 

Prezentarea 

informației 

 

 

Săptămâna 1 

1. 1.2 Respirația și emisia sunetului. 

 

1.2 Elaborarea schemelor  

de inhalare și exalare. 

Exemplificarea și 

expunerea   

Săptămâna 2 

1.3 Dicția și articulația în cântul coral. 1.3 Conspectarea 

regulilor de dicție și 

articulație. 

Prezentarea 

informației 

Săptămâna 3 

2. Exerciții de cultură vocală pentru formarea și încălzirea vocii 

2.1 Vocalize în scopul dezvoltării 

culturii vocal-corale. 

2.1 Dezvoltarea culturii 

vocal-corală  prin 

vocalize. 

 

Interpretarea 

conștientă a 

vocalizelor 

Săptămâna 4 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

2.2 Exerciții de respirație artistică prin 

inhalarea și exalarea. 

2.2 Însușirea exercițiilor. Explicarea 

regulilor de 

respirație 

Săptămâna 5 

2.3 Exerciţii pentru modalitatea de 

interpretare legato şi non legato în 

emisia sunetului. 

2.3  Însușirea exercițiilor. Interpretarea 

conștientă a 

exercițiilor 

Săptămâna 6 

2.4 Exerciții pentru unitatea 

pronunțării textului. 

2.4  Însușirea exercițiilor. Explicarea 

regulilor de dicție 

Săptămâna 7 

3. Creații muzical - corale 

3.1 Creații corale a compozitorilor 

clasici universali  

(două lucrări) 

 

3.1 Însuşirea textului 

literar şi muzical. 

 

 

Interpretarea, 

redarea 

emoțională a 

lucrării 

Săptămâna 9 

3.2 Creaţii corale din repertoriul 

compozitorilor naționali  

(două lucrări) 

3.2 Interpretarea 

expresivă a partidelor 

corale. 

Executarea, 

interpretarea, 

exersarea 

Săptămâna 11 

3.3 Creaţii corale a compozitorilor  

contemporani  

(o lucrare) 

3.3 Dezvoltarea 

articulației, formarea 

dicției. 

Interpretarea, 

redarea 

emoțională a 

subiectului  lucrării 

Săptămâna 13 

3.4 Creaţii corale cu text religios 

 (două lucrări) 

3.4 Cultivarea și 

formarea emisiei  

acoperite. 

Redarea  expresivă 

a lucrării 

Săptămâna 15 

 

  

VIII. Lucrările  muzical-corale/practice recomandate 

1.”Rugăciune la ieșirea de la lecții”, D.Chiriac 

2.”Eu mă duc,codrul rămâne”, cântec popular 

3.”Telefonul păsăruicii”, A.Chiriac, Gr,Vieru 

4.”La Moldova”,T.Zgureanu, A.Rosca 

5.”La mijloc de codru des”, I.Mureșanu, M.Eminescu 

6.”Plai natal”, V.Creangă, versuri populare 

7.”Răsună codrul”,I.D.Chirescu ,Iu.Soricu 
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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 a-și evalua propriul progres. 

Unitatea de curs ,,Clasa corală I”, 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   recomandate 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 elevi v-a propune soluții individuale de rezolvare a cazului. În 

utilizarea acestei metode se conturează câteva etape:  

1) Selectarea şi prezentarea cazului. 

2)  Identificarea problemei. 

3) Propunerea soluțiilor. 

Procesul de studiu la unitatea de curs ”Clasa corală I” va deveni unul eficient dacă va fi  însoţit de 

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

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

produsele activităţii individuale ale elevului, deoarece acestea reflectă interesele, abilităţile şi 

experienţele specifice de învăţare ale fiecărui elev.  

 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

Evaluarea se va  orienta spre motivarea elevilor şi obținerea unui feedback continuu în vederea 

sistematizării procesului de învățare și obținerea rezultatelor de calitate. Autoevaluarea şi evaluarea 

reciprocă se va orienta către stimularea implicării active atât în sarcinile lecției cât și individual. 
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Evaluarea va urmări performanțele obținute pe parcurs în ceea ce priveşte cunoștințele acumulate 

de fiecare elev, interesele privind partea practică și evoluţia personală în diferite activităţi. În cadrul 

orelor se va utilizează notarea.  

Pot fi utilizate următoarele metode de evaluare:  

 exprimarea ideilor; 

 activităţile practice;  

 realizarea de portofolii.  

Examenul, ca formă finală a evaluării va consta din: 

 chestionar  cu întrebări teoretice, 

 acordarea  listei creaţilor  muzical – corale , 

 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 şi firească a coristului în timpul cântului. 

 Redarea caracterului lucrării corale prin intermediul   

interpretării.  

 Respectarea mijloacelor de expresivitate propuse de autor. 

2. Lectura partiturilor corale  Interpretarea artistică a lucrării. 

 Corectitudinea interpretării partiturii corale. 

3. Referat  Corespunderea referatului temei. 

 Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei. 

 Gradul de originalitate și de noutate. 

 Nivelul de erudiție. 

 Modul de structurare a lucrării. 

4. 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. 
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XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

 

Resursele necesare pentru predarea unității de curs ” Clasa corală I ”    sunt: 

 Instrument muzical (pian); 

 Literatură muzicală – corală; 

 Calculator;  

 Materiale ilustrative didactice; 

 Portofoliul (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. Gîscă N. ”Arta dirijorului”, București 1990 Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

2. Dercaci T.”Dirijorul de cor”, Chișinău 1992 Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

3. Botez D. „Tratat de cânt şi dirijat coral” vol. I, Bucureşti 1982 Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

4. Cegolea G. ”Mecanica artei cântului”, București 1992 Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

5. Andronic Șt.”Organizarea corului cu copii”, Chișinău 1983 Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

6.  Andronic  Șt. ”Creații corale clasice” , Chișinău 1980 Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

7. Andronic Șt., Vieru G.” Peste țară cântec zboare”, Chișinău 

1986 

Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

8. Nevoie V.”Răsună codrul”, Chișinău 1992 Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

9. Paceag L. ” Muzica corală religioasă”, Sibiu 1993 Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

10. Nevoie V.”Plaiul meu”, Chișinău 2003 Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

11. Curriculum pentru educație timpurie, Aprobat la Consiliul 

Național pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării nr. 1699 din 15 noiembrie 2018). 

Colegiul „Mihai Eminescu” 

din Soroca. 

 


