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ADNOTARE
Gînju Tatiana
Interacţiunea metodologiilor de educaţie literar-artistică – educaţie muzicală
în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare,
teză de doctor în ştiinţe pedagogice, Bălţi, 2019
Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 238 titluri, adnotare (română, rusă, engleză), lista abrevierilor, 145 pagini de text de
bază, 26 tabele, 16 figuri, 8 anexe.
Publicaţii la tema tezei: Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice şi didactic-metodice (2 articole în reviste de profil, 7 comunicări la forurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale).
Cuvinte-cheie: comunicare artistică, cultură artistic-estetică, educaţie literar-artistică, educaţie muzicală, metodologii ale ELA, metodologii ale EM, receptare artistică.
Domeniul de cercetare: Metodologia educaţiei artistic-estetice.
Scopul cercetării: Validarea teoretic-experimentală a unei metodologii de formare la elevii
claselor primare a culturii artistic-estetice, întemeiată pe interacţiunea educaţiei literar-artistice şi
a celei muzicale.
Obiectivele cercetării: identificarea conceptelor, demersurilor teoretice şi etapelor istorice
de constituire a reperelor metodologice de formare la elevi a elementelor culturii artistic-estetice;
studiul manifestărilor practice de interacţiune a educaţiei literar-artistice – educaţiei muzicale;
elaborarea unui model conceptual de interacţiune a metodologiilor educaţiei literar-artistice – metodologiilor educaţiei muzicale în condiţiile învăţământului primar; validarea experimentală a modelului de interacţiune a metodologiilor ELA-EM.
Problema ştiinţifică soluţionată vizează fundamentarea teoretică, instrumentarea metodologică şi validarea experimentală a condiţiilor pedagogice care să asigure funcţionarea eficientă a
procesului de interacţiune a metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale, orientată la formarea-dezvoltarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare.
Inovaţia ştiinţifică şi semnificaţia teoretică a cercetării constă în: precizarea conceptului
cultură artistic-estetică cu referire la elevii claselor primare; sistematizarea metodologiilor ELAEM; modelul teoretic de formare a culturii artistic-estetice elevilor claselor primare, întemeiat pe
principiul interacţiunii artelor, interacţiunii literaturii-muzicii, ELA-EM şi a metodologiilor ELAEM; structurarea metodologiilor specifice receptării-comunicării-interpretării artistice.
Valoarea aplicativă este dată de: modelul teoretic al metodologiilor ELA-EM; sugestiile de
modernizare a curricula de limba şi literatura română şi de educaţie muzicală; recomandările de
formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice şcolare.
Rezultatele cercetării au fost implementate prin activitate didactică în cadrul USARB, diseminare în cadrul seminarelor cu profesorii şcolari, publicaţii didactic-metodice.
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АННОТАЦИЯ
Гынжу Татьяна
Взаимодействие методологий литературно-художественного и музыкального
воспитания в формировании художественно-эстетической культуры у учащихся
начальных классов, диссертация кандидата педагогических наук, Бельцы, 2019
Структура диссертации содержит: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, библиография из 238 наименований, аннотацию (румынский, русский и английский),
список аббревиатур, 145 страницы основного текста, 26 таблиц, 16 фигур, 8 приложений.
Публикации по теме диссертации. Результаты исследования опубликованы в 9 научных работах (2 статьи в журналах, 7 докладов на национальных и международных научных
форумах).
Ключевые слова: художественно-эстетическая культура, культура мышления, культура общения, литературно-художественное воспитание, музыкальное воспитание, художественное восприятие, восприятие красоты (эстетических ценностей), творение красоты (эстетических ценностей), специфические знания.
Цель работы состоит в разработке и экспериментальной проверке педагогической модели формирования у учащихся начальных классов художественно-эстетической культуры путем направленности всех ресурсов для обеспечения эффективной взаимосвязи методологий литературно-художественного и музыкального воспитания.
Задачи исследования: 1) определение концепций, теоретических предпосылок и исторических этапов становления методологических основ для формирования у учащихся элементов
художественно-эстетической культуры; 2) разработка и обоснование теоретико-эпистемологической концепции-модели; 3) экспериментальная проверка валидности педагогической модели формирования художественно-эстетической культуры у учащихся начальных классов.
Научная проблема состоит в теоретической основе, методологической инструментовке и
экспериментальном подтверждении валидности факторов обеспечивающих эффективную взаимосвязь методологий литературно-художественного и музыкального воспитания, характерных
для формирования художественно-эстетической культуры у младших школьников.
Теоретическая значимость: 1) концептуализировано и экспериментально подтверждено понятие художественно-эстетическая культура; 2) систематизированы методологии
ЛХВ и МВ; 3) экспериментально доказана необходимость взаимосвязи методологий художественного воспитания; 4) разработана педагогическая модель формирования художественно-эстетической культуры у младших школьников; 5) концептуализирован принцип
специфики художественно-эстетического познания; 6) структурированы методологии характерные для процесса восприятия – взаимодействия – художественного исполнения.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть широко применены в
процессе: модернизации куррикулумов/программ, разработки новых дидактических проектов, профессиональном формировании учителя начальной школы.
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ANNOTATION
Gînju Tatiana
Interaction of the methodologies of literary-artistic and musical education
in the formation of the artistic-aesthetic culture of primary school pupils,
PhD thesis pedagogical sciences, Balti, 2019
Thesis structure: introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, annotation (in Romanian, Russian and English), list of abbreviations, bibliography 238 titles, 145
pages of basic text, 26 tables, 16 figures, 8 annexes.
Publications on the researched theme. The results are published in 9 scientific papers (2
articles in journals, 7 papers at national and international scientific forums).
Key words: artistic communication, artistic-aesthetic culture, literary-artistic education, musical education, LAE methodologies, ME methodologies, artistic reception.
The domain of research: Methodology of artistic-aesthetic education.
The aim of the research: The theoretical-experimental validation of the artistic-aesthetic culture forming methodology in the primary class students based on the interaction of literary-artistic
and musical education.
The objectives of the research aim: identification of concepts, theoretical approaches and
historical stages of setting up the methodological reference points for the formation of the elements of artistic-aesthetic education in pupils; the study of practical manifestations of interaction between the literary-artistic education and musical education; the elaboration of a conceptual
model of interaction of the literary-artistic education methodologies and the musical education
methodologies in the primary education settings; experimental validation of the LAE-ME methodologies; developing general conclusions and practical recommendations.
The scientific problem that was solved consists in the theoretical foundation, the methodological instrumentation and the experimental validation of the factors that ensure the efficient
functioning of the interaction process of the literary-artistic education and musical education
methodologies, oriented towards the formation and development of the artistic-aesthetic culture of
the students of the primary classes.
The scientific innovation and the theoretical significance of the research consists in the following: the specification of the concept of artistic-aesthetic culture referring to the students of the
primary classes, the systematization of the LAE-ME methodologies; the theoretical model of the
artistic-aesthetic culture of primary school students, based on the principle of arts, literature-music
interaction, LAE-ME and methodologies interaction, structuring the methodologies specific to
reception-communication-artistic interpretation.
The applicative value is given by: the theoretical model of LAE-ME methodologies; suggestions for modernizing the Romanian language and literature and the musical education curricula;
recommendations for initial and continuous training of school teachers.
The results of the research were implemented through didactic activity within the USARB,
dissemination in seminars with school teachers, didactic-methodical publications.
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LISTA ABREVIERILOR
ACr

- Acţiune creativă

AI

- Acţiune de interpretare

Apr

- Acţiune productivă

Arep

- Acţiune reproductivă

CA

- Comunicare artistică

CAE

- Cultură artistic-estetică

CCE

- Competenţe comunicativ-evaluative

CM ELA/EM - Componentele metodologiei ELA/EM
CP

- Cultura percepţiei

CG

- Cultura gândirii

EAE

- Educaţie artistic-estetică

EAP

- Educaţie artistico-plastică

ELA

- Educaţia literar-artistică

EM

- Educaţia muzicală

EE

- Eşantion experimental

Ec

- Eşantion control

FCAE

- Formarea culturii artistic-estetice

FELA/FEM - Finalităţi ale ELA/Finalităţi ale EM
LM

- Limbaj muzical

MFCAE

- Modelul formării culturii artistic-estetice

Mg

- Metodă generală

Mid

- Metodă interdisciplinară

Ms

- Metodă specifică

MT

- Metode/tehnici

MELA

- Metodologia educaţiei literar-artistice

MEMA

- Metodologia educaţiei muzical-artistice

USARB

- Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi
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INTRODUCERE
Actualitatea şi importanţa problemei. Educaţia, fiind concepută ca factor şi mediu sociocultural şi servind drept bază durabilă pentru procesul de valorificare a creaţiilor/produselor spirituale specifice activităţii artistic-estetice, oferă o dinamică crescândă schimbării omului – unica fiinţă având misiunea divină de a crea şi a recepta frumosul artistic. Educaţia, conform lui J. Dewey,
nu este doar o pregătire pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi. A transforma viaţa în artă şi a crea
starea de trăire a vieţii prin artă este un deziderat elocvent şi, în acelaşi timp, dificil de atins. Cu
toate acestea, omul tinde să atingă aceste obiective în toate domeniile artistice – literar, muzical,
plastic etc. nu doar prin activitatea de creaţie-receptare şi de muncă, dar, mai ales, prin activitatea
educaţională, căci arta este definitorie fiinţei umane: În chip poetic locuieşte omul pe acest pământ,
afirmă poetul german Hölderlin [Apud: M. Heidegger, 117].
Educaţia, calificată drept prototip al schimbării în societatea cunoaşterii, estimativ acoperă toate
celelalte domenii sociale, devenind o busolă-tonalitate călăuzitoare pentru determinarea strategiilor
şi politicilor culturale acumulate, valorificate şi implementate sistemic în arealul cognitiv-formativinovativ. Unica şi veritabila cale de a oferi educaţiei artistice şi estetice un succes bine meritat pe
făgaşul cultural naţional şi european rezidă în cuantificarea resurselor artistic-estetice din perspectiva
proceselor integraţionale pe conţinuturi/competenţe şi pe forme organizaţional-educative.
Actualmente evenimentele sociale decurg într-un ritm atât de energic, încât unele concepte ale
pedagogiei tradiţionale necesită a fi adaptate la noile condiţii, deoarece azi pedagogia nu poate fi
limitată doar la semnificaţiile de orientare, formare, dezvoltare a personalităţii, ci se extinde asupra factorilor de schimbare, adaptare, modelizare.
Demersului social i se asociază condiţia operei de artă, care, se ştie, este unitară şi plurală datorită unicităţii şi suficienţei de sine. În contextul cerinţelor societăţii şi şcolii contemporane, destul
de sensibile la schimbările noi devin astfel de domenii precum sunt cele consacrate cultivării la generaţiile tinere a valorilor artistice, în special, formării calitative la elevi a culturii artistic-estetice
prin integrarea disciplinelor din aceeaşi arie curriculară precum şi arii curriculare diferite.
Demersurile social şi artistic sunt complementate de demersul educaţional, care ia în consideraţie unicitatea fiinţei educabilului, în general, şi caracterul sincretic al cunoaşterii elevilor din
clasele primare, în special, precum şi spaţiul extins al cunoaşterii artistice la această vârstă, în
particular.
Dar educaţia a moştenit o viziune dispersată privind legătura dintre arte pe temeiul că acestea,
deşi concepute fiind drept discipline şcolare înrudite, totuşi erau şi mai continuă să fie predate în
şcoală separat.
În fondurile ştiinţifice ale domeniului psihopedagogic lipseşte un oarecare concept care ar fi
consacrat la direct aspectelor de interacţiune a metodologiilor diverselor domenii de artă, în special, modului de integrare a metodologiei educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale.
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Documentele de politici educaţionale nu menţionează necesitatea întemeierii educaţiei artistic-estetice pe principiile sincretismului şi interacţiunii.
Nu în ultimul rând, iniţierea activităţii de cercetare a problemei abordate este determinată de
praxis-ul educaţional, care scoate în evidenţă următoarele premise:
• esenţială, după noi, rămâne a fi problema valorificării procesului comunicativ, dialogului
socio-cultural, care poate fi realizat cu succes prin stimularea sensibilităţii umane în cadrul
educaţiei artistice;
• educaţia artistică nu se rezumă la o iniţiere tehnică în receptarea valorilor unui gen artistic
anume [Cucoş C., 59, p. 3], ea trebuie să cuprindă întregul câmp estetic-artistic al elevului;
• virtualizarea artei (la internet), pe de o parte, presupune o extindere a câmpului perceptiv
al utilizatorului, iar pe de alta, restrânge câmpul de comunicare interactivă dintre subiectul
propriu-zis al artei şi interlocutorii procesului perceptiv (elev – elev, elev – părinţi, elev –
învăţător);
• la lecţii, în afara lor şi în activităţile extraşcolare este valorificat insuficient potenţialul
muzical educativ-cognitiv al operelor literare, iar al celor muzicale – prin poezie sau, altfel
spus, al transferului de la muzica poeziei la poezia muzicii [E. Ţurcan, 203];
• interacţiunile artistice, inclusiv la nivel de metodologie, nu sunt explorate decât accidental
în formarea profesională iniţială a învăţătorilor.
Aceste lacune ar putea fi înlăturate prin instituirea unor grupe de studenţi cu specialităţi duble:
educaţia literar-artistică şi educaţia muzical-artistică; iniţierii acestei acţiuni serveşte în totalitate cercetarea noastră, care soluţionează mai multe aspecte (conceptuale, teleologice, conţinutale,
metodologice) ale problemei.
Aceste demersuri au condus la identificarea problemei ştiinţifice: Care sunt condiţiile pedagogice pentru integrarea la nivelul metodologiilor a educaţiei literar-artistice – educaţiei muzicale în scopul unei mai bune instrumentări a formării-dezvoltării elevilor claselor primare a culturii
artistic-estetice?
Gradul de cercetare a problemei. Problema abordată, deocamdată, n-a fost supusă unui
studiu teoretic-experimental sistematizat. Încercări benefice şi oportune de a estima avantajele
aplicării unei metodologii care să apropie domeniile literar-artistic şi muzical sesizăm în lucrările
ştiinţifice ale lui Vl. Pâslaru [163; 165]; I. Gagim [98]; D. Kabalevsky [124]; Vl. Babii [8].
Un aport nu mai puţin semnificativ în ceea ce priveşte aprofundarea aspectelor legate de formarea competenţelor ca premise indisolubile integrării metodologiilor specifice disciplinelor şcolare artistice este adus de lucrările lui A. Ardelean şi O. Mândruţ [5] şi M. Manolescu [130].
Un vector important în procesul de interacţiune eficientă a metodologiilor specifice domeniilor educaţiei artistice îl constituie sistemul de valori culturale necesare unei personalităţi şi
remarcate în cercetările autorilor Vl. Pâslaru [158, 160-163, 165], O. Boc [19], I. Cibric [36],
E. Joiţa [123] ş.a.
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Scopul cercetării: Validarea teoretic-experimentală a unei metodologii de formare la elevii
claselor primare a elementelor culturii artistic-estetice, întemeiate pe interacţiunea educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale.
Obiectivele generale:
• Identificarea conceptelor, demersurilor teoretice şi etapelor istorice de constituire a culturii
artistic-estetice;
• Argumentarea teoretică şi epistemologică a metodologiei educaţiei muzicale;
• Sistematizarea tipologiei metodelor educaţiei literar-artistice;
• Elaborarea unui model conceptual de interacţiune a metodologiilor educaţiei literar-artistice – metodologiilor muzicale în condiţiile învăţământului primar;
• Validarea experimentală a modelului de interacţiune a metodologiilor ELA-EM;
• Analiza statistică-matematică şi interpretarea datelor experimentului.
Epistemologia cercetării s-a bazat pe idei, concepte, principii, teorii etc., precum:
• principiile literaturii şi artei: Aristotel, Platon [Apud 162], I. Kant, M. Heidegger, T. Vianu,
G. Călinescu, G. Văideanu, M. Corti, U. Eco ş.a.;
• concepte teoretice şi metodologii ale educaţiei estetice: L. Blaga, R. Barthes, L. Bârlogeanu,
Ş. Bârsănescu, V. Bîcikov, C. Borhan, G. Breazul, E. B. Abdulin, S. Cemortan, A. Cîrlan,
V. Donose, M. Dufrenne, A. Dumitrescu, J. Guyan, L. Martea, C. Parfene, Vl. Pâslaru,
M. Tetelea ş.a.;
• fundamente psihopedagogice, muzicologice şi praxiologice ale educaţiei artistice: I. Gagim,
V. Vasile, Vl. Babii, L. Bârlogeanu, C. Bârzea, E.-M. Paşca, О. Apraxina, M. Morari,
A. Borş, M. Vacarciuc;
• fundamente culturale şi interculturale ale educaţiei: M. Eliade, L. Antonesei, C. Cucoş;
• didactica formării competenţelor literar-artistice şi generale: A. Ardelean, C. Bârzea,
R. Burdujan, V. Ciobanu, O. Mândruţ, Vl. Pâslaru, S. Sârbu ş.a.;
• principii ale comunicării literar-artistice: M. Corti, N. Eftenie, M. Dumitrache, Vl. Pâslaru;
• repere ale comunicării prin limbajul muzical-artistic: G. Breazul, G. Bălan, I. Gagim;
• teoria interdisciplinarităţii: C. Balaceanu-Stolnici, L. Cioban, L. Burza, O. Dandara,
I. Drăgan, D. Forţu, E. Joiţa, E.-M. Paşca, V. Isac, M. Lozba, M. Mitrea, B. Nicolescu,
M. Negrici, C. Parfene, C. Şchiopu ş.a.;
• valorificări ale metodologiilor educaţiei artistice: G. Breazul, D. Kabalevsky, E. B. Аbdulin,
Vl. Pâslaru, M. Marin, V. Goraş-Postică, G. Corniţă, A. Dumitrescu, N. Eftenie;
Metodologia cercetării a inclus metodele:
• teoretice: analiza, comparaţia, sistematizarea, structurarea, sinteza, deducţia, modelizarea
teoretică;
• practice: observarea, convorbirea, chestionarul etc.;
• experimentale: experimentul pedagogic;
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• hermeneutice: comentarea-interpretarea datelor teoretice şi experimentale ale cercetării;
• statistice: inventarierea, sistematizarea şi depozitarea datelor teoretice şi experimentale;
• matematice: aplicarea coeficienţilor la calcularea procentajelor progresului şcolar în formarea elementelor culturii estetice.
Problema ştiinţifică soluţionată vizează fundamentarea teoretică, instrumentarea metodologică şi validarea experimentală a condiţiilor pedagogice care să asigure funcţionarea eficientă a
procesului de interacţiune a metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale, orientată la formarea-dezvoltarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare.
Inovaţia ştiinţifică a cercetării constă în:
• reconceptualizarea şi sistematizarea metodologiilor transdisciplinare ale ELA – EM în contextul educaţiei literare – educaţiei muzicale în clasele primare;
• structurarea metodologiilor specifice receptării-interpretării-comunicării evaluării artistice.
Valoarea teoretică a cercetării este dată de:
• precizarea conceptului cultură artistic-estetică cu referire la elevii claselor primare;
• demonstrarea eficienţei interacţiunii metodologiilor ELA-EM în clasele primare;
• selectarea-structurarea metodologiilor specifice receptării-interpretării-comunicării-evaluării operelor literar-artistice şi muzicale prin limbaje artistice omogene/eterogene.
Valoarea aplicativă este validată de:
• modelul teoretic al metodologiilor ELA-EM: aplicarea metodelor şi procedeelor de receptare-interpretare-comunicare-evaluare a operelor artistice;
• sugestiile de modernizare a curriculei de limba şi literatura română, educaţie muzicală şi de
formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice şcolare; introducerea compartimentului Metodologii interdisciplinare;
• implementarea la scară largă (în şcolile din zona de nord a Republicii Moldova) a paradigmei Frumos creat – frumos receptat.
Aprobarea şi validarea rezultatelor este asigurată de investigaţiile teoretice şi experienţiale.
Valoarea ştiinţifică a cercetării a fost confirmată în cadrul conferinţelor ştiinţifice internaţionale şi
naţionale: Epistemele metodologiei educaţiei literare – educaţiei muzicale. În: Simpozionul ştiinţific internaţional, Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale, Chişinău, UPS
„I. Creangă”, 16-17 mai 2013; Interacţiunea educaţiei literar-artistice – educaţiei muzicale în formarea culturii artistic-estetice elevilor claselor primare. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională, Perspective şi tendinţe actuale de dezvoltare a învăţământului preşcolar şi primar, Bălţi, 30-31 octombrie
2013; Dimensiunea metodologică a educaţiei muzicale în clasele primare. În: Conferinţa ştiinţifică
internaţională, Naţional şi universal în arta şi educaţia europeană, Iaşi, Universitatea de Arte George
Enescu, 20-22 noiembrie 2014; Specificul cunoaşterii artistic-estetice: abordare transdisciplinară.
În: Conferinţa ştiinţifică internaţională, Ion Gagim şi Universul Muzicii – consacrată aniversării a 60
de ani a savantului Ion Gagim, Chişinău, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, 5 iunie 2014;
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Integrarea domeniilor artistice ca mijloc de prevenire a rezistenţei la educaţie. În: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, Rezistenţa la educaţie: soluţii şi perspective, Bălţi, Universitatea de Stat
„Alecu Russo”, 30 octombrie 2014; Impactul artei în formarea personalităţii elevului. În: Conferinţa
ştiinţifică internaţională, Artă şi personalitate – rolul educaţiei artistice în dezvoltarea conştiinţei
umane, Iaşi, Institutul de cercetări economice şi sociale „Gh. Zane”, 2014; Specificul cunoaşterii
artistic-estetice – premisă de integrare a metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale. Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată aniversării a 55 de ani de la fondarea Facultăţii
de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor
didactice în învăţământul primar şi preşcolar, Bălţi, 2015; Aplicarea metodelor interactive la lecţiile
de muzică şi literatură în clasele primare. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională, Creativitate şi inovaţie prin artă şi educaţie, din perspectivă inter/culturală, Iaşi, 16-17 noiembrie, 2017; Interacţiunea
artelor – premisă importantă în dezvoltarea personalităţii elevului. Sesiunea ştiinţifică universitară,
Orientări actuale în cercetarea doctorală, ediţia a VII-a, Bălţi, USARB, 7 decembrie 2017; Repere
estetico-pedagogice pentru valorificarea interacţiunii verbal-muzicale în clasele primare. Sesiunea
ştiinţifică universitară, Orientări actuale în cercetarea doctorală, ediţia a IV-a, Bălţi, USARB, 18
decembrie 2014.
Publicaţiile la tema tezei: 9 lucrări ştiinţifice – 2 articole în reviste ştiinţifice; 7 participări la
foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Cuvintele-cheie: comunicare artistică, cultură artistic-estetică, educaţie literar-artistică, educaţie muzicală, interacţiune, metodologii ale ELA, metodologii ale EM, receptare artistică.
Structura tezei s-a constituit din: adnotări în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 145 pagini text de bază; bibliografie din 238 titluri, 8 anexe. În teză sunt inserate 16 figuri şi 26 tabele.
Sumarul compartimentelor tezei. În Introducere este argumentată actualitatea temei de
cercetare, sunt prezentate problema şi concepţia cercetării, inovaţia ştiinţifică, valoarea teoretică
şi cea practică a investigaţiei, modul în care au fost aprobate şi implementate rezultatele ei, sunt
indicaţi termenii-cheie.
Capitolul 1, Perspectiva istorică a conceptualizării metodologiei de formare la elevii claselor
primare a culturii artistic-estetice, inventariază parcursul istoric al formării-dezvoltării conceptelor de bază ale cercetării, condiţiile şi factorii apariţiei frumosului creat de om, completarea comportamentului fiziologic al omului cu comportamentul estetic şi avansarea omului din lumea biologică (din natură) în lumea culturii, pe care tot omul a creat-o; epistemologia apariţiei esteticului, a
conceptualizării artei şi educaţiei artistice; conceptele estetice definitorii ale fiecărei epoci istorice;
conceptele estetice ale autorilor români; relaţia între conceptele estetice elaborate pe parcursul istoric de omenire şi pedagogia artei; definirea pedagogiei artei, stabilirea relaţiilor pedagogiei artei
cu conceptele estetice dominante ale umanităţii; marcarea raporturilor definitorii ale metodologiei
ELA-EM cu conceptele estetice fundamentale şi cu pedagogia artei.
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Capitolul 2, Resurse conceptuale ale interacţiunii metodologiilor educaţiei literar-artistice
şi metodologiilor educaţiei muzicale, prezintă specificul cunoaşterii artistic-estetice drept sursă
epistemică de integrare a metodologiilor ELA-EM, în particular: cunoaşterea muzicală/a muzicii, cunoaşterea literar-artistică, metodologiile artistic-estetice, cultura artistic-estetică (definiţie,
structură-componente); conceptele-cheie ale interacţiunii metodologiilor ELA-metodologiilor EM
(didactica artei, interacţiunea, interacţiunea artelor – definiţie, principii, tipuri, interacţiunile pedagogice, interacţiunea literaturii şi muzicii în procesul pedagogic, metodologii interacţionale de
ELA-EM); interacţiunea metodologiilor ELA – metodologiilor EM (principii, metode, finalităţi).
Capitolul 3, Formarea culturii artistic-estetice la elevii claselor primare, include conceptul şi
designul experimentului, desfăşurarea, datele principale, analiza-comentarea şi interpretarea datelor experimentului de constatare în baza concepţiei cercetării; Modelul teoretic al FCAE (concept,
prezentare grafică, descriere şi comentare); conceptul, desfăşurarea, comentarea şi interpretarea
datelor principale ale experimentului de formare-experimentului de control (acţiune paralelă),
concluziile la experimentul pedagogic.
Concluziile generale şi recomandările practice sintetizează cele mai importante valori teoretice şi practice ale cercetării, formulează pentru conceptorii de piese curriculare, cadrele didactice universitare şi şcolare recomandări de implementare a rezultatelor cercetării.
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1. PERSPECTIVA ISTORICĂ A CONCEPTUALIZĂRII METODOLOGIEI
DE FORMARE LA ELEVII CLASELOR PRIMARE A CULTURII
ARTISTIC-ESTETICE
1.1. Constante şi variabile istorice ale conceptului de educaţie artistic-estetică
Stabilirea conceptului de educaţie artistic-estetică, redefinit în conformitate cu demersurile
pedagogiei moderne, nu este posibilă fără o identificare a premiselor istorice care au stat la baza
proceselor integraţionale ale domeniilor ELA şi EM. În acest compartiment vom stabili valorile
ştiinţifice/valorile artistice relativ constante, aferente formării culturii artistic-estetice, în general,
culturii artistice a elevilor, în special, şi a culturii elevului cititor/elevului auditor de muzică, în
particular, precum şi valorile ştiinţifice/valorile artistice relativ variabile domeniului indicat.
Estetizarea sau conceptualizarea artei. Discriminarea cunoaşterii umane în patru tipuri demonstrează şi faptul că primele două tipuri de cunoaştere, empirică şi mitic-religioasă, sunt concomitente începutului cunoaşterii active a omului, a cunoaşterii lucrurilor şi fiinţelor prin transformarea-construirea-crearea lor [Vl. Pâslaru, 158, 160, 164]. Receptarea frumosului din natură şi
primele creaţii cu valoare artistic-estetică ale omului au anticipat cunoaşterea ştiinţifică a acestora,
deci şi acţiunea de estetizare/conceptualizare a artei este mai târzie acţiunii propriu-zise de construire-creare artistic-estetică. Producându-se două acţiuni/evenimente consecutiv, acestea creează
concomitent şi dimensiunea istorică a propriei existenţe. Or, estetizarea-conceptualizarea artei este
un proces istoric de creare a valorilor ştiinţifice cu privire la artă şi literatură. Acestea sunt aferente
şi interacţiunii metodologiilor ELA-EM în formarea culturii artistic-estetice.
În plan educativ, estetizarea artei a condus la constituirea pedagogiei artei, al cărei principiu
definitoriu, conform lui Vl. Pâslaru, este corespondenţa originii didacticii artei şi originii cunoaşterii artistice [164].
Preistoria. Necesitatea de a crea frumosul şi de a trăi într-un mediu frumos s-a afirmat în
preistorie în procesul confecţionării unor obiecte (unelte, ustensile, spaţii de habitat ş.a.) de utilitate practică. Dar mediul natural al existenţei oamenilor le impunea mereu adaptarea acţiunii de
modelare a acestor obiecte la condiţiile naturale (lumină, temperatură, umiditate, vânt ş.a.), fapt
care în sine reprezintă o acţiune de armonizare a acţiunilor omului cu natura, armonia fiind şi
primul principiu al frumosului. Astfel omul a început să construiască obiecte care îmbinau utilul
cu frumosul – fenomen definit de către Platon drept principiu al utilului şi frumosului, plăcutului
[Cf.: 162], reprezentat în forme, culori, ornamente, decoraţii.
Odată cu acţiunile de armonizare a activităţii practice (subiectivitatea) cu fenomenele existenţei obiective (obiectivitatea) a apărut şi s-a dezvoltat şi gustul estetic – prima manifestare a
atitudinii artistice a omului.
Dar cea mai importantă transformare pe care a avut-o omul însuşi de pe urma creării frumosului, a fost intuirea faptului că frumosul creat de el nu-i este doar exterior, ci şi interior. Omul a
sesizat relaţia dintre frumos, pe de o parte, şi sensibilitate şi înţelepciune, pe de alta.
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Armonizarea acestei relaţii şi reprezintă începutul culturii artistice şi estetice, primul tip de
cultură care l-a definit pe om ca om – ca fiinţă creatoare în raport cu mediul existenţial şi cu sine
însuşi. Comportamentul omului, din unul motivat exclusiv fiziologic, s-a transformat într-un comportament care-i depăşea esenţial existenţa fiziologică – în comportament estetic.
Anume comportamentul estetic l-a determinat pe om să cerceteze ceea ce crea în domeniul
frumosului, deci să realizeze o cercetare estetică a produselor sale cu valoare artistică.
Astfel, odată cu cercetarea obiectelor de artă şi a fenomenelor artei, s-a constituit şi ştiinţa şi
filosofia acesteia – estetica, care operează cu un sistem de termeni specifici.
Terminologie. Termenul estetic îşi trage începuturile din greaca veche, αησθησίς- aísthēsis,
estezis, având sensul a simţi, percepţie. În timp, estetica s-a dezvoltat ca ştiinţă autonomă, definindu-şi principii şi metode de cercetare specifice domeniului frumosului în viaţă şi în artă.
În sursele filosofice [Aristotel, 6; M. Dufrenne, 76, 77; K. Gilbert, H. Kuhn, 103; M. Heidegger,
117; H.-R. Jauss, 122; I. Kant, 125; C. Radu, 171; Al. Tănase, 193; I. Toboşaru, 197; T. Vianu, 211;
W. von Humboldt, 226; M. Dessoir, 236], termenul estetic este utilizat ca sinonim al lui frumos,
termen generic pentru teoria sensibilităţii pentru frumosul artistic.
Dicţionarele explică estetica ca o disciplină cu caracter filosofic, care constituie baza teoretică
şi metodologică a teoriei fiecărei arte, istoria artei şi a criticii de artă [71].
Cel mai vechi tratat de estetică este considerat Poetica lui Aristotel [6].
Noţiunea de estetică a fost introdusă în filosofie de Al. Baumgarten (1714-1762), filosof şi
pedagog german. El afirma că obiectul esteticii este cunoaşterea senzorială care se manifestă sub
formă de percepţie estetică şi sub formă de artă. În lucrarea Estetica (1750), autorul lansează denumirea de estetică drept disciplină distinctă [E. Macavei, 129, p.241].
Punctul pe i în definirea esteticii şi obiectului ei l-a pus filosoful germen I. Kant (1724-1804)
în renumita sa Critică a facultăţii de judecare [125], apărută la 1790.
Kant fertilizează reflecţiile asupra naturii şi esenţei esteticului, asupra categoriilor estetice şi a
mesajului artistic. Graţie lui Kant, estetica ca ramură filozofică se prezintă şi ca teorie a percepţiei,
a judecăţii de gust, a atitudinii estetice şi a sublimului: frumosul artistic este valoare autonomă, deoarece emoţia estetică „se naşte atunci când produce o armonie perfectă între imaginaţia noastră
plastică şi tiparele inteligenţei noastre” [125, p. 256]. Semnificativ conceptului kantian al frumosului este asocierea acestuia cu suprasensibilul şi metafizicul: deşi creaţia-receptarea operei de artă
are ca primă treaptă de cunoaştere senzorialul, acesta nu-i o reacţie fiziologică la stimuli materiali,
ci o trăire internă, suprasensibilă, provocată de imaginar.
Într-adevăr, citind un text literar, nu vedem peisajele descrise cu ochii, iar audiind o creaţie
muzicală, n-o percepem cu urechea, ci cu imaginaţia şi gândirea în imagini. Nu vedem şi auzim,
ci creăm imagini vizuale şi auditive, care, la rândul lor, creează a doua noastră existenţă, cea suprasensibilă (metafizică).
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În a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi în sec. al XX-lea pe arena cunoaşterii filosofice îşi fac
apariţia teoreticienii germani Max Dessoir, Emil Utitz şi Erwin Pahofsky, care au încercat să separe estetica ca „filozofie a frumosului” de „ştiinţa artei” [236].
În gândirea estetică românească primele date despre conceptele estetice le găsim la marii
cronicari Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce, la cărturarul Dosoftei şi la omul de ştiinţă cu renume
mondial D. Cantemir.
Conceptul estetic al lui Gr. Ureche este implicit operei sale, Letopiseţului Ţării Moldovei, în
care portretul verbal-artistic al lui Ştefan cel Mare, de ex., denotă respectarea principiului esteticii
clasice al unităţii celor trei: timp-spaţiu-acţiune.
M. Costin este cunoscut prin conceptul său estetic cu privire la lectură, pe care o consideră
utilă, frumoasă, plăcută – o altă valoare triadică a esteticii.
I. Neculce este primul nostru estetician al literaturii, el formulând anumite principii pentru
diversificarea genurială a textelor literare.
Dosoftei a pus în lumină câteva dintre valorile educativ-estetice implicite ale textelor.
D. Cantemir este creator de genuri şi specii literare în literatura română, teoretician al acestora
şi producător de structuri estetice originale [Apud 201].
Contribuţii semnificative la constituirea unei estetici româneşti au adus Al. Odobescu,
M. Eminescu, I. L. Caragiale, care, în operele lor de valoare naţional-universală, au lansat idei ale
frumosului din perspectiva raportului: artă – viaţă [213].
Gândirea estetică românească în secolele XIX-XX, dar mai ales spre finele sec. al XX-lea,
înregistrează mutaţii semnificative în tabloul general al acestui domeniu: autonomizarea esteticii
ca ştiinţă şi afirmarea unei gândiri şi unor contribuţii originale, care se manifestă prin mai multe
direcţii, cum ar fi elaborarea unei filosofii sistemice; dinamizarea cercetării în axiologie; acumularea unei experienţe teoretice cu privire la fenomenele artistic şi estetic, datorate contribuţiilor filosofilor-esteticieni T. Vianu, S. Bârnuţiu, T. Maiorescu, C. Leonardescu, C. Dumitrescu, L. Rusu,
L. Blaga, M. Dragomirescu, E. Lovinescu, G. Ibrăileanu ş.a.
Avem şi autori de adevărate tratate estetice, recunoscute naţional-universal şi rezistente peste
decenii, precum T. Vianu [211], L. Blaga [18], G. Călinescu [31].
Estetica lui T. Vianu, de exemplu, este orientată spre asigurarea valorii estetice prin elaborarea
unei sistematizări a valorilor morale, religioase, estetice etc., caracteristice pentru anumite perioade de vârstă, începând cu primii ani de viaţă şi continuând la toate celelalte etape de vârstă în
ontogeneză. O asemenea sistematizare are o ieşire aplicativă directă pentru formarea valorilor în
primii ani de şcolaritate. Un alt concept aferent cercetării noastre, elaborat de T. Vianu, este redat
de formula „fenomenalitatea estetică şi adâncimea artistică” [211].
Conform Dicţionarului enciclopedic român, în procesul muncii s-a format capacitatea omului
de a crea „după legile frumosului”, a da obiectelor o formă armonioasă [71] concept discutabil
azi, oponenţii lui, fiind în principiu de acord cu el, îl consideră limitativ, deoarece, argumentează
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ei, frumosul penetrează întreaga fiinţă umană, nu doar activitatea sa de muncă, deci şi originea sa
trebuie căutată în tot ceea ce formează fiinţa umană [Cf.: Vl. Pâslaru, 164].
Aceste forme culturale utilizează limbaje specifice, sintetizate de noţiunea de limbaj artistic
(poetic), redat de dihotomiile frumos-urât, liric-tragic, comic-dramatic etc.; de elementele formei
poetice – motiv, frază, propoziţie, parte, episod; intonaţie, compoziţie (cu elementele sale echilibru, simetrie, circularitate etc.).
În actualitate, ştiinţele umaniste şi artele (istoria, muzica, literatura ş.a.), ca obiecte ale învăţării, sunt tratate ca părţi distincte, şi acest lucru are raţiunile sale, dezvoltarea cunoaşterii presupunând şi aprofundarea în detalii. Marii gânditori ai antichităţii însă ne învaţă că „muzele sunt
surori” şi că trebuie să percepem sistemul ştiinţelor şi artelor ca un tot întreg care se completează
şi interacţionează reciproc şi această teză este adevărată şi la fel de actuală. În legătură cu modul
de desfăşurare a acţiunilor de creare, receptare şi interpretare a creaţiilor artistice s-au pronunţat
mai mulţi autori de seamă:
Artisticul

Esteticul

D. Cantemir (1673-1723) susţine con-

Augustin (354-430) a definit frumosul ca proporţie ar-

ceptul de civilizaţie, în care se pune

monioasă a părţilor unui întreg;

în legătură directă progresul social de

Leon Battista Alberti (1404-1472) şi Leonardo da Vinci

prosperarea, dezvoltarea bunelor mora-

(1452-1519) arta trebuie să fie o oglindă a realităţii;

vuri, a artelor şi a sistemului de edu-

I. Kant (1724-1804) sublimul este un concept estetic,

caţie;

prioritar pentru filozoful Kant;

Edouard Claparede (1873-1940): Dez-

Autorii români (T. Vianu, L. Blaga, E. Lovinescu,

voltarea simţului estetic se exersează

G. Călinescu ş. a.) au întreprins o bogată elevanţă în

prin toate tipurile de activităţi, în spe-

explicarea categoriilor estetice;

cial prin cele artistice;

T. Arghezi a reabilitat estetica urâtului [E. Ţarălungă,

N. Hartmann (1882-1950): ,,O estetică

201, p. 30];

nu se scrie nici pentru cel care creează

G. Bacovia a caracterizat personalitatea ca un simbol

frumosul, nici pentru cel care-l con-

al timpului pe care nu-l poate schimba;

templă, ci, exclusiv pentru omul de cu-

L. Blaga: expresie a unei estetici şi filozofii originale,

getare”;

exacerbată de setea de transcendent, îmbibată de mi-

T. Vianu (1897-1964): „Este rezonabil

tologia română [Ibidem, p. 75];

să considerăm doar frumosul artistic

G. Călinescu elaborează un sistem de Principii de es-

drept obiect unic al esteticii”;

tetică (1968);

I. Gagim, 2004: Arta sonoră este în mod

E. Cioran a elaborat o profundă filosofie umană, ple-

implicit şi o disciplină a educaţiei.

nar educaţională (Amurgul gândurilor, 1991; Revelaţiile durerii, 1990), [Ibidem, p. 75].
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Abordarea esteticului şi artisticului în artă ne obligă să accentuăm specificul operei de artă,
care constă în faptul că subiectul artistic, prin posibilităţile sale de a influenţa emoţional-creativ
asupra subiectului-receptor, transcende logica cunoaşterii prin noţiuni, termini etc., ceea ce distanţează receptorul de arta vie de a sensibiliza şi medita asupra celor lecturate (în activitatea literară),
sau a creaţiilor muzicale audiate (în muzică). În această ordine de idei, formarea la elevi a culturii
de receptare adecvată a operei artistice (literare, muzicale etc.) merită a fi ridicată la un nivel educaţional de prestigiu pe care-l merită datorită valorii sale implicite.
Se constată astfel că ideile filosofilor, esteticienilor şi criticilor de artă români de ieri şi de azi
rămân a fi actuale şi benefice întăririi poziţiilor ştiinţifice ale pedagogiei artei.
Pedagogizarea artei este un proces istoric de constituire a disciplinei ştiinţifice pedagogia artei, care-şi deduce principiile pedagogice în primul rând din principiile creaţiei-receptării
operelor de artă, apoi şi din psihologia artei (mecanismele receptării artistice) şi din pedagogia
generală.
Examinarea variabilelor istorice ale subiectului cercetat scoate în evidenţă cele mai relevante
valori ştiinţifice ale pedagogiei artelor din cele mai vechi timpuri şi până în prezent.
Antichitatea. În Egipt, Grecia şi Roma antică era răspândită ideea despre faptul că experienţa
umană acumulată pe parcurs de generaţiile anterioare poate fi (trebuie să fie) transmisă generaţiilor
posterioare nu numai pe cale orală (vorbire – povestire – comunicare), ci şi prin citit-scris. Anume
acest transfer socio-cultural a servit drept temelie durabilă pentru procesul educaţional orientat
spre formarea culturii artistic-estetice a generaţiilor tinere ale societăţii concrete.
Încă în filozofia lui Aristotel atestăm mai multe noţiuni legate de caracterul educativ al artei, în
special a noţiunii atitudine artistic-estetică, interpretată drept una din calităţile umane de a recepta,
înţelege şi empatiza trăirile şi stările sufleteşti ale personajelor operei artistice [6].
Şcolile spartană şi ateniană, de rând cu educaţia fizică, pun în capul locului şi educaţia spirituală, realizată prin activităţi de muziciere vocală şi la instrumentele muzicale aerofone şi cu corzi,
teatralizare a spectacolelor prin citire de texte literare pe teme serioase şi de glumă. Teatralizările
şi recitarea textelor literare se desfăşurau într-o manieră sincretică, fapt care mărturiseşte despre
tendinţele incipiente de a conjuga activităţile artistice ale domeniului literar-artistic şi muzical cu
mult timp înaintea şcolii contemporane.
Educaţia în general şi cea estetică în special, dintotdeauna au mers mână în mână cu filosofia. De aceea, în toate timpurile, dar mai cu seamă la începuturile civilizaţiei greco-latine, ideile
pedagogice erau fundamentate de către marii gânditori ai antichităţii – Democrit, Socrate, Platon,
Aristotel, care vin să contureze bazele unei educaţii centrate pe formarea spirituală şi fizică a personalităţii omului.
În Evul Mediu educaţia era divizată în educaţia religioasă şi educaţia cavaleristică.
Promotorii ideilor progresiste, reformatoare în toate domeniile artei, au ţinut să-şi expună poziţia fermă pentru nou, original, valoros.
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Astfel, Augustin (354-430), un admirator al stoicilor, a definit frumosul ca proporţie armonioasă a părţilor unui întreg.
Leon Battista Alberti (1404-1472) şi Leonardo da Vinci (1452-1519) aveau ferma convingere
că arta trebuie să fie o oglindă a realităţii [E. Macavei, 129, p. 241].
Pe parcursul istoric al socialului frumosul ca element al existenţei spirituale s-a extins de la
natură la artă, natura fiind sursă de inspiraţie şi obiect al contemplării. Artele vizuale (pictura,
sculptura, grafica, arhitectura) constituie o dominantă a cunoaşterii estetice.
Reprezentanţii epocii Renaşterii (Frasmus din Roterdam, 1467-1536; François Rabelais, 14941553; Juan Luis Vives, 1492-1540; Michel de Montaigne, 1533-1592; Thomas Morus, 1478-1535
etc.), având diferite opinii asupra educaţiei şcolare, până la urmă lansează idei managerial-integraţioniste inovative. Punctul forte în pedagogia renascentină rezidă în formarea şi extinderea la educabili
a resurselor perceptive prin implementarea activă în şcoală a disciplinelor artistice, care să activizeze
sensibilitatea organelor de simţ – factori primordiali în cunoaşterea vie a lumii sociale şi a naturii.
Idealul educaţional în perioada renaşterii era formarea unui uomo universale [Ibidem, p. 271].
În perioada pedagogiei clasice sunt conturate fundamentele ştiinţei pedagogice şi sistematizate conţinuturile disciplinelor de studiu, elaborate metodele de predare-învăţare-formare şi tehnologiile elementare de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice obţinute pe parcurs, de asemenea,
sunt lansate principiile de bază ale didacticii. Astfel, prin determinarea ştiinţifică a componentelorcheie pentru funcţionarea eficientă a procesului de predare-învăţare, începe perioada integrării
treptate a metodologiilor particular-specifice ale diverselor discipline şcolare, inclusiv a disciplinelor artistice. Bineînţeles, procesele integraţioniste, în evoluţia lor istorică, au avut mult de suferit
atât din punct de vedere conceptual, cât şi din punct de vedere aplicativ-organizaţional. Destul de
apăsător continuă a fi conservatismul şcolii tradiţionale, care promova strategiile şi politicile de
predare-învăţare scolastică a materiilor.
În sec. al XIX-lea începe o nouă etapă în dezvoltarea pedagogiei ca ştiinţă, caracterizată prin
aportul considerabil al unui şir de filozofi, scriitori, pedagogi, care continuă valorificarea ideilor lui
J. A. Comenius (1592-1671). În concepţia lui Comenius, formarea omului presupune dobândirea
culturii, virtuţii şi a pietăţii. Cultivarea se realizează prin ştiinţe, limbi şi arte, prezentarea modelului şi exerciţiul fiind considerate cele mai eficiente tehnologii pentru iniţierea în domeniul artelor
[Ibidem, p. 270].
Totuşi, prin arte, Comenius avea în vedere de cele mai multe ori, meseriile, iar când se referă
direct la operele de artă, demersul său se limitează la învăţarea unor tehnici, nu şi a principiilor
creaţiei-receptării artistice.
J.-J. Rousseau a pus în centrul gândirii sale pedagogice teoria conformităţii educaţiei cu Natura, în general, şi cu natura copilului, în particular: s-o respecte, să-i stimuleze facultăţile, să-l deprindă pe elev a fi liber în opţiunile sale. J.-J. Rousseau susţine necesitatea revenirii la posibilităţile
naturale ale copilului [Ibidem, p. 270].
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E un concept de desocializare a educaţiei, deci şi limitat – pentru a putea fi preluat într-o pedagogie a artei.
J. H. Pestalozzi a conceput educaţia ca o pregătire a forţelor fizice, mentale şi spirituale pentru
necesităţile vieţii. Intuiţia şi gândirea, conform lui Pestalozzi, se exersează prin învăţarea desenului. „Executarea liniilor, unghiurilor şi cercurilor, preţuirea nuanţelor, deprinderea de a citi contururile lucrurilor (forma) contribuie la dezvoltarea facultăţilor mentale şi la uşurarea însuşirii
îndeletnicirilor practice la un nivel elevat de instruire” [169, p. 55-58].
Preţios prin relansarea principiului unităţii celor trei fiinţe ale omului – fizică, intelectuală,
spirituală, conceptul lui Pestalozzi nu avansează şi până la principiile artei, demersul său pentru
educaţia artistică fiind limitat la învăţarea unor tehnici simple de desenare.
J. F. Herbart optează pentru sistematizarea învăţământului. El consideră că „în temeiul interesului estetic, cultura estetică se bazează, la început, pe orele de limbă maternă”, accentuând
totodată stridenta necesitate de a promova învăţământul cântului, care poate fi de folos atât pentru
dezvoltarea spiritului, cât şi a corpului [118, p.124].
Este o idee interesantă şi nevalorificată nici până în prezent – a originii operei de artă în cuvânt, în comunicarea verbală, care este universală, deci proprie oricărui gen de artă.
E. Key, pedagog suedez, autoarea remarcabilei lucrări Secolul copilului, consideră că dezvoltarea inteligenţei, puterii de judecată, sensibilităţii şi a altor calităţi umane, sunt posibile printr-o
înţeleaptă corelare a disciplinelor de învăţământ: ştiinţele naturii, matematică, istorie, geografie,
literatură, artă, gimnastică. În opinia autoarei, corelarea disciplinelor şcolare este obiectivul de
perspectivă al pedagogiei – o idee fundamentală pentru cercetarea noastră, idee în care se întrevede
principiul universal al interdisciplinarităţii [Cf.: E. Macavei, 129, p. 271].
Pedagogul rus K. Uşinski (1824-1871) a insistat în publicaţiile sale asupra rolului limbii şi
literaturii materne pentru educaţia naţională şi estetică a elevilor, totodată acordând o deosebită
atenţie educaţiei elevilor prin cântul vocal-coral. K. Uşinski vedea în amploarea cântului din şcoală un exemplu pozitiv, demn de urmat pentru culturalizarea întregii societăţi [Ibidem, 272].
Ideea vine încă din antichitatea greco-latină, în spaţiul românesc fiind dezvoltată de mai mulţi
autori, cel mai important fiind George Bălan [10].
Secolul al XX-lea, în pedagoga artei, reprezintă o continuare a ideilor şi conceptelor anterioare, observându-se o tendinţă vădită de a deplasa accentul de pe fenomenele exterioare educaţiei
pe formarea-dezvoltarea artistic-estetică a copilului, cu alte cuvinte, pedagogia artei, cu un obiect
propriu de cercetare, a început să se constituie efectiv abia la începutul sec. al XX-lea.
M. Montessori (1870-1952), pedagog şi psiholog italian, considera că simţurile, inteligenţa,
forţa fizică, intuiţia se dezvoltă prin joc, forme, culori, armonii melodice, lectură, dans. Autoarea
acordă o atenţie deosebită educaţiei muzicale. Simţul şi inteligenţa muzicală se exersează prin
exerciţii atractive de ritm, prin gimnastică ritmică. Perceperea şi trăirea muzicii la vârsta copilăriei
se exersează prin interpretare vocală şi instrumentală, prin iniţierea în arta dirijării [Apud 129].
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Operând cu anumite elemente ale limbajului artistic, autoarea relaţionează educaţia artistică
cu un principiu puţin cunoscut încă în pedagogia artei – al receptării-comprehensiunii-interpretării
operei de artă prin forma sa, prin limbajul artistic, căci, se ştie, lucrurile şi fiinţele din care este
alcătuită lumea, ne sunt date cunoaşterii şi aproprierii prin forma lor.
E. Claparede (1873-1940), psiholog şi pedagog elveţian, şi-a axat concepţia pe următoarea
idee: şcoala pe măsură şi educaţia funcţională, conform cărora dezvoltarea simţului estetic se
exersează prin toate tipurile de activitate, în special prin cele artistice [Apud 129].
Este o idee care decurge din caracterul universal al artei şi al influenţei ei educative, deci este
preţios şi cercetării noastre.
Acest concept este amplu abordat în semiotică şi hermeneutică, dar încă ignorat în mare parte de
cercetările pedagogice, care preferă să opereze cu valori relativ constante din alte domenii, nu şi din
literatură şi muzică, în care simbolul reprezintă una dintre cele mai importante constante artistice.
Or, din cele mai vechi timpuri, viziunea estetică asupra lumii şi vieţii este exprimată-comunicată de la o generaţie la alta prin imitaţie şi iniţiere. Generaţiile anterioare au căutat să îmbine agil
manierele de afirmare ale tineretului în câmpul producerii/valorificării de materiale, alimente etc.
cu conţinut artistic. Actualmente, tendinţa de a explora şi păstra valorile culturale este în creştere,
fiind conjugată cu formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii a capacităţii de a simţi şi înţelege frumosul în artă, în natură şi în viaţa socială. Mutaţia de pe receptarea frumosului din natură pe frumosul artei este confirmată de G. Văideanu, potrivit căruia educaţia estetică are în vedere mai întâi
frumosul artelor (literatură, muzică, pictură), apoi şi frumosul în natură şi în viaţa socială. Educaţia
estetică, afirmă el, este un proces de pregătire pentru înţelegerea operelor de artă, pentru justa lor
apreciere şi pentru trezirea şi dezvoltarea capacităţii de creaţie estetică a copilului [210].
Generalizând conceptele filosofice, psihologice şi pedagogice mai-sus examinate, constatăm,
că toţi autorii exprimă şi ideea de integrare a domeniilor artistice, care să conducă, respectiv, la
formarea unei personalităţi artistic-estetice integre, ceea ce presupune şi o nouă abordare didactică
a predării-învăţării-evaluării artelor în învăţământul formal, şi nu numai. Dar, aproximativ până la
mijlocul sec. al XX-lea, didactica, considerată (după situaţie) disciplină ştiinţifică şi artă a instruirii, a fost centrată predominant pe conţinuturile disciplinelor şcolare, fapt care a determinat-o să
fie o didactică a conţinuturilor, iar conform lui Vl. Pâslaru, şi o didactică preponderent a ştiinţelor,
căci, menţionează el, chiar şi atunci când s-a referit la arte, J.A. Comenius a avut în vedere învăţarea meseriilor [164].
Educaţia artistică şi estetică, prin urmare, inclusiv formarea elevilor claselor primare a elementelor culturii artistic-estetice, nu constă în tehnologizarea instruirii artistice, precum s-a procedat
tradiţional secole de-a rândul, ci în dezvoltarea receptării-imaginaţiei-gândirii-creaţiei artistice a
educabililor, căci numai astfel copiii de azi pot deveni cu timpul homo aestheticus, adică oameni
care trăiesc artistic-estetic, deci şi-au creat cea de-a doua existenţă, spirituală prin definiţie – existenţa metafizică.
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În raport cu obiectul cercetării noastre, integralizarea metodologiilor ELA-EM nu este o chestiune
didactică propriu-zisă, ci una în esenţă educativă, căci are ca scop formarea-dezvoltarea unor capacităţi
(în sens larg) specifice (artistic-estetice) ale personalităţii. Pentru a nu mări însă câmpul confuziilor şi
aşa prea întins al terminologiei pedagogice, nu vom insista pe această diferenţă terminologică, ea nefiind obiectul preocupărilor noastre. Precizarea epistemologică însă este absolut necesară.
Concomitent cu sintagma educaţie estetică s-a constituit şi sintagma educaţie artistică, cu
sensul de pregătire a omului pentru artă, pentru actul artistic. Conform lui M. Breazu, educaţia
artistică este numai o parte a celei estetice, partea ei principală [22].
În concluzie: conceptul interacţiunii genurilor artei, pe de o parte, şi conceptul de integralizare
a unor tipuri de educaţie artistică, pe de alta, este edificat de numeroşi autori, din antichitate până
în prezent.
Cele mai multe abordări reprezintă însă doar menţiuni generale sau particulare, nu şi epistemice, dar care sunt preţioase elaborării unui cadru epistemologic pentru metodologia de integralizare
a ELA – EM.
Astfel, prolegomenele pentru o didactică a artei sintetizează valorile ştiinţifice: principiul originii pedagogiei artei în principiile cunoaşterii artistic-estetice, legea conexiunii universale, caracterul universal al interdisciplinarităţii, sincretismul şi interacţiunea artelor – inclusiv al literaturii şi
muzicii, deducerea metodologiilor educaţiei artistice din natura operei artistice şi particularităţile
receptării artistice a elevilor etc.
1.2. Viziuni epistemice asupra metodologiei educaţiei artistic-estetice
Chiar şi fără a întreprinde un studiu de caz, ci doar pe calea observării aleatorii, se poate afirma
că metodologiile sunt domeniul cel mai mult studiat/cercetat de specialişti în plan teoretic şi praxiologic şi cel mai solicitat de cadrele didactice în planul instrumentarului didactic.
Dar, de îndată ce ne propunem stabilirea reperelor epistemice ale acestora, adică a motivaţiei
dinspre principiile cunoaşterii a elaborării-selectării-combinării-aplicării metodologiilor, mândria,
entuziasmul şi mirarea pentru geniul metodologic al pedagogiei naţional-universale coboară până
aproape de cota zero, în cele mai multe surse, chiar şi în tezele de doctorat consacrate metodologiilor, întemeierea cognitiv-filosofică fiind modestă sau lipsind cu desăvârşire. Astfel, în spaţiul
educaţional românesc am reuşit să identificăm doar doi autori de metodologii ELA, care-şi argumentează şi epistemic conceptele metodologice, Vl. Pâslaru şi C. Şchiopu. Ceilalţi, în cel mai bun
caz, operează trimiteri la teleologie şi la „specificul operelor literare”, fără însă a le prezenta ca
factori şi surse a metodologizării acţiunii instructiv-educative, remarcând doar faptul dependenţei
metodologiilor de acestea. În cele mai multe cazuri, autorii nu argumentează nici într-un fel metodologiile aplicate, ci doar le prezintă.
Oarecare schimbare în caracterul şi structura metodologiilor aplicate în domeniu a fost provocat de căderea cortinei de fier între vestul şi estul Europei, în câmpul educaţional românesc
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pătrunzând din occident un număr de surse pe tema metodologiilor instruirii-educaţiei, dar care
operează cu termenii tehnologii, în loc de metodologii şi tehnici, în loc de metode. Fenomenul a
fost apreciat în câteva rânduri de către Vl. Pâslaru [Cf.: 162-164], care demonstrează că termenului tehnică (gr. tekhné) îi corespunde în română termenul procedeu, iar termenului tehnologie
cel de metodologie. Exegetul constată, că, odată cu sursele de specialitate din occident, traduse
în română, se observă tendinţa de dispariţie din uzul ştiinţific şi cel praxiologic a metodologiilor
specifice educaţiei literar-artistice (metode-procedee-forme-mijloace), acestea fiind substituite
nemotivat şi chiar păgubos cu o serie de tehnici (procedee) active-interactive-creative, considerate universale, precum Cubul, Ciorchinele, Portofoliul ş.a. Cunoaşterea artistic-estetică însă,
demonstrează exegetul, este cu mult diferită de cunoaşterea ştiinţifică, deci şi metodologiile
aplicate, deşi pot avea elemente şi chiar principii comune, nu pot fi aceleaşi în cele două tipuri
de cunoaştere, ci diferite [161, 164].
Pornind de la această concluzie, stabilim că interacţiunii ELA-EM îi sunt proprii cinci clase
de metodologii:
I.

universale, aplicabile în procesul instructiv-educativ al tuturor disciplinelor şi cursurilor: L. Burza, M. Rus [30], L. Chiricu [35], C. Cucoş [60], Vl. Pâslaru [115], E. Joiţă
[123], E. Macavei [129], M. Minder [135], P. Pateau [166], D. Patraşcu [167], A. Peretti,
J.-A. Legrand, J. Boniface [168], L. Surivan, L. Leahu, M. Singer [190], C. Szekel [191],
E. Stan [185], B. Aismontas [220], X. Roegiers [234];

II. generale, pentru educaţia artistic-estetică, aplicabile în cadrul tuturor disciplinelor din
aria curriculară Arte: Iu. Aliev [1], L. Bârlogeanu [12], D. Kabalevsky [124], L. Martea
[133], M. Morari [144], Vl. Pâslaru [144], L. Alexeeva [144], M. Stratan [188], D. Truţă
[200], G. Văideanu [13], А. I. Аstahov [222], L. Peciko [228], R. Şerbakov [232];
III. specifice educaţiei literar-artistice: E. Botezatu [21], S. Cemortan [32, 33], G. Corniţă
[45], O. Costea [49], Curriculum LLR [62], M. Dumitrache [79], A. Dumitrescu [80],
N. Eftenie [85], V. Goraş-Postică [113], D. Mănucă [131], M. Marin [132], I. Pânzaru
[152], C. Parfene [153, 154], Vl. Pâslaru [160, 162, 164], C. Şchiopu [179, 182], S. SecarăCemortan [176], C. Vlad [215, 216];
IV. specifice educaţiei muzicale: E.Coroi [46], Vl. Babii [7, 8], G. Breazul [23, 24], G. Gorghiu
[25], O. Bucşan [26], T. Bularga [27], D. Cotoviţcaia, M. Morari [51], S. Croitoru [55,
56, 57], I. Gagim [94, 98], T. Gînju [106, 111, 112], Curriculum... [64-66], P. Delion
[68], A. Leahu, L. Dănceanu [126], M. Morari [141, 144], I. Şerfezi [183], A. Stici [187],
M.Tetelea [196], V. Crişciuc [196], M. Ursu [204], V. Vasile [207], E. B. Аbdulin [219],
О. A. Apraxina [221], I. Gruzdova [225];
V. specifice interacţiunii artelor: D. Apetrei [3], A. Ardelean [4], C. Balaceanu-Stolnici [9],
O. Boc [19], E. Botezatu [21], R. Burdujan [28,29], I. Cibric [36], V. Ciobanu [38], Educaţia muzicală... [84], T. Gînju [106, 111, 112], J. şi L. Gherghescu, E.-M. Paşca [101],
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Vl. Pâslaru [115], V. Isac [121], M. Mitrea [136], I. Moraru [145], M. Negrici [147],
E.-M. Paşca [157], Vl. Pâslaru [165], C. Şchiopu [182], R. Tomescu [198], M. Vacarciuc
[206], D. Zimblinschi [217], E. B. Sporâşeva [229], S. Fadeeva [230], G. Ciursina [231],
M. H. Rakotomena [233], M. C. Gertsen [235].
Vl. Pâslaru, în monografia sa, dă propria definiţie metodologiilor ELA:
,,Metodologiile ELA reprezintă un sistem de acte educaţionale – principii, reguli, metode,
procedee, forme – proiectate de gândirea determinativ-reflexivă dinspre teleologie, conţinuturi,
comunicarea artistică/culturală/ştiinţifică, receptare şi receptor, subiectul comunicant, şi sunt orientate către subiectul educat/elevul cititor conform legilor educaţiei, comunicării şi principiilor
literare” [162, p. 133].
Examinarea acestei definiţii denotă un sistem epistemic bine gândit:
• metodologiile ELA (şi nu numai) sunt acte educaţionale – proiectate şi realizate;
• proiectarea metodologiilor ELA nu este una exclusiv raţional-distantă, că în gândirea ştiinţifică, ci anume determinativ-reflexivă, caracteristică gândirii artistic-estetice;
• proiectarea metodologiilor ELA ia în considerare (trebuie să ia!) neapărat celelalte două
componente de bază ale curriculumului – teleologia ELA şi conţinuturile ELA;
• de asemenea, proiectarea metodologiilor ELA este bazată pe specificul (principiile) comunicării artistice/culturale/ştiinţifice, al raportului receptare-receptor, receptorul fiind şi cel
de al doilea subiect al educaţiei, adică elevul cititor;
• proiectarea metodologiilor ELA mai ia în consideraţie şi personalitatea cultural-artistică a
subiectului comunicant, iar în procesul instructiv-educativ desfăşurat la lecţia de literatură
subiectul comunicant este nu numai învăţătorul/profesorul, ci şi elevul, şi chiar autorul
operei literare;
• în mod firesc, metodologiile ELA sunt proiectate de primul subiect al educaţiei şi aplicate
celui de al doilea subiect al acesteia, dar nu oarecum, ci „conform legilor educaţiei, comunicării şi principiilor literare”.
Vom mai observa, că definiţia examinată este în deplină armonie cu:
• conceptul discriminării activităţii de cunoaştere umană în patru tipuri şi cu caracteristicile
cunoaşterii artistic-estetice;
• conceptul pedagogic modern: centrarea educaţiei pe personalitatea educabilului;
• conceptul modern de curriculum şcolar – care, în spaţiul educaţional românesc, structurează patru componente principale: teleologică, conţinutală, metodologică şi epistemologică
(ultima fiind bază conceptuală pentru primele trei) – concept, a cărui elaborare a fost coordonată chiar de autorul definiţiei [Cf.: 162];
• conceptul literar-estetic modern, care afirmă caracterul dialogal al literaturii: opera literară
îşi are originea în dialogul autorului cu cititorul/al cititorului cu autorul, şi nu în transmiterea unor mesaje de la autor către cititor (conceptul monologal).
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Se ştie, că orice definiţie reprezintă şi un model de cunoaştere în raport cu un anume obiect de
cunoaştere. Ca model de cunoaştere, definiţia metodologiilor ELA a lui Vl. Pâslaru include:
• obiectul cunoaşterii-formării (elevul cititor);
• domeniul de aplicare (educaţia literar-artistică);
• subiecţii antrenaţi în activitatea de cunoaştere-formare;
• specificarea activităţii reglementate de metodologiile ELA (activitatea literară-lectorală);
• materiile operate (operele literare);
• scopul activităţii (formarea cititorului elevat de literatură – care este implicit);
• domeniul epistemic, pe care se construieşte întreaga piramidă a definiţiei.
O epistemă importantă a metodologiilor ELA este principiul/principiile de structurare a acestora.
Vl. Pâslaru operează şi cu o structurare proprie a metodologiilor ELA, armonizând-o cu conceptele mai-sus indicate, care include trei tipuri de metode/metodologii: semiotice, hermeneutice,
praxiologice.
Metodele semiotice (de constatare, discernere, acumulare) se adresează, în principal, valorii
imanente a operei literare şi „vizează acţiunile de decodare/comprehensiune a textelor literare, ştiinţifice, didactice, publicistice elaborate sau produse de elevi; a noţiunilor şi categoriilor estetice,
ştiinţifico-literare, istorice, psihologice etc.” [162, p.135]. De exemplu: lucrul cu cartea, lectura
expresivă a profesorului/elevului, metoda textologică în alte accepţiuni analiza literară, metoda
explorării textelor, metoda informativ-explicativ-receptivă, metoda reproductivă sau povestirea,
expunerea, conversaţia, exerciţiul, sau euristica, „ calea spre autor”, memorizarea [162].
Metodele hermeneutice au misiunea de a sprijini, a încuraja producerea valorii in actu a operei
literare, a valorii adăugate operei – a valorii cititorului [P. Cornea, 44]. Acestea sunt „metode şi
tehnici de interpretare şi apropriere a valorii imanente a operei şi au funcţie de stimulare a producerii valorii in actu a operei literare, angajează acţiuni de manifestare a cititorului în rolul de al
doilea subiect creator al operei, în acelaşi rol producându-se şi subiectul comunicant – profesorul,
cu deosebirea că, pentru profesor, acesta e un rol secund faţă de cel de comunicant. Orice metodă
care provoacă interpretări este de domeniul hermeneuticii”, afirmă autorul [Ibidem, p.136]. De
exemplu: lectura creatoare, comentariul literar/poetic, dezvoltarea operei sau experimentul imaginar, ilustrarea, disputa sau competiţia de idei, braistormingul, conversaţia asupra lecturii particulare [162].
Metode praxiologice, consideră autorul, sunt „toate metodele care angajează elevii în activităţile practice, de ex., lucrul cu cartea sau metoda textologică, acestea însă includ şi activităţi de
altă natură (teoretice, gnoseologice, hermeneutice). În categoria metodelor pur practice se includ
exerciţiul literar, evaluarea reciprocă (a răspunsurilor, textelor produse), analiza independentă a
textului, jocul de rol ş.a.” [Ibidem, p.137].
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Tabelul 1.1. Structura metodologiilor ELA conform lui Vl. Pâslaru [162, p. 135-138]
Metode semiotice

Metode

Metode hermeneutice

• lucrul cu cartea-metodă anticipa- • lectura creatoare-metodă ce întivă, pregătitoare, prin intermediul truneşte un şir de acţiuni sugerate/
căreia elevii sunt făcuţi conştienţi dirijate de către profesor şi care se
de valoarea culturală a cărţii şi de rezultă cu recrearea operei în timvaloarea ei instrumentală pentru pul lecturii, negociere de sensuri,
actele lecturii;
valoare adăugată; în care deco• lectura expresivă a profesorului/ darea conotaţiilor conduce la noi
elevului: lectura model, lectura pe conotaţii, ale elevului cititor; în
fragmente şi explicarea cuvintelor, sensul cel mai larg, un cititor forproprie şi metodelor praxiologice, mat realizează o lectură creatoare
operabilă în toate domeniile dis- în mod independent, şi în acest caz
cursului educaţional;
nu mai este vorba de metodă ci de
• metoda textologică (analiza litera- tip de activitate;
ră): analiza /discernerea /discrimi- • comentariul literar/poetic: abornarea elementelor textului în vede- dare personalizată a operelor şi
rea stabilirii denotaţiilor şi conotaţi- fenomenelor literare; decodarea
ilor, formei, structurii, versificaţiei, sensurilor, descoperirea semnifiprecum şi a relaţiilor intertextuale caţiilor operelor/imaginilor; rapor(genuriale, încadrarea în stilul, cu- tarea acestora la universul valoric
rentul literar), inclusiv abordarea propriu, la valorile culturale extracomparativă a elementelor analiza- textuale; comentariul literar este
te; este productivă în vederea sta- gradual şi etapizat, utilizează un
bilirii caracteristicilor obiectului limbaj preponderent ştiinţific/puabordat în valoarea sa imanentă ca blicistic; comentariul se combină
rezultat material al activităţii de cre- cu analiza de text, include elemente
aţie; oferă ample deschideri pentru de explorare şi expunere, este precunoaşterea/înţelegerea principiilor gătit esenţial de lectura creatoare;
de producere a operei de artă, pre- • dezvoltarea operei – imaginarea
cum şi a structurilor de comunicare; de către elevi a unor situaţii, re• metoda explorării textelor, conver- laţii, stări etc. noi pentru persogentă metodei textologice, dar cu najele operei, pornind de la un
valoare autonomă datorită nuanţării obiectiv formulat de profesor,
cercetării elementelor de text faţă sau în soluţionarea unei probleme
de înregistrarea pasivă a caracte- pe care autorul (concepţia operisticilor sale prin metoda analizei; rei) a lăsat-o intenţionat pe seama
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•
•

•
•

praxiologice
exerciţiul literar,
evaluarea reciprocă (a răspunsurilor textelor
produse),
analiza independentă a textului,
jocul de rol ş.a.

• metoda informativ-explicativ-re- cititorului, are contingenţe cu meceptivă pune în valoare caracte- toda problematizării şi a învăţării
risticile obiectului studiat (texte, prin descoperire; este una dintre
noţiuni, categorii, fenomene) şi cele mai accesibile metode creative;
persoana subiectului comunicant: • ilustrarea – antrenarea, extrapolaîn sfera educaţiei puterea şi valoa- rea competenţelor din domeniul arrea de comunicare a operei literare tei plastice, muzicii, psihologiei, ficresc doar fiind catalizate de co- losofiei etc. în domeniul literar prin
producerea de ilustraţii (muzicale,
municarea profesorului;
• metoda reproductivă sau povesti- plastice, psihologice, axiologice
rea, expunerea: valorifică/formea- etc.) la operă, fenomene; metodă
ză/dezvoltă competenţele de lectură descendentă din sincretismul şi inale elevului, consolidează acţiunile teracţiunea artelor;
de conştientizare a caracteristicilor • disputa sau competiţia de idei – antrenează elemente ale unor metode
textelor /fenomenelor studiate;
• conversaţia (e şi metodă herme- diferite, constituie o metodă de valoneutică dacă evoluează până la rificare sintetică, conceptuală a comnivelul interpretării) proiectează, petenţelor de lectură, în procesul căreconstruieşte, consolidează, an- reia elevii îşi argumentează punctele
trenând ambii subiecţi ai educaţiei: de vedre asupra unui fenomen, operă
subiectul comunicant şi subiectul sau concept promovat de operă; necesită pregătire prealabilă, centrată
educat.
pe o problemă formulată de profesor
după principiul contradicţiei;
• brainstormingul (competiţie spontană de inteligenţă) sau retroacţiunea
– este o metodă înviorătoare, stimulatoare a gândirii, fanteziei, isteţimii
etc., adică a creativităţii spontane;
• conversaţia asupra lecturii particulare – cunoscută ca formă de
predare-învăţare, este şi o metodă
hermeneutică prin definiţie, deoarece angajează comentarii, opinii,
avize, eseuri, tablete etc. elaborate
independent, în urma unor lecturi
de plăcere, necontrolate didactic,
deci e o metodă de stimulare a valorii imanente a cititorului.
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Epistemele metodologiilor ELA, definite de Vl. Pâslaru, au nu numai valoare ştiinţifico-pedagogică generală, ele marcând repere pentru definirea şi selectarea-combinarea metodologiilor
în cadrul fiecărei discipline şcolare, dar şi valoare particulară – pentru educaţia artistic-estetică,
ele creând o bună parte a bazei conceptuale a metodologiei educaţiei artistic-estetice, precum şi
valoare singulară – pentru formarea la elevii claselor primare a elementelor culturii artistice prin
aplicarea interacţională a metodologiilor ELA-EM.
În sensul preocupat, epistemele mai sus examinate:
– oferă repere pentru discriminarea metodologiilor în pedagogia generală, de educaţie artistic-estetică generală, de educaţie artistic-estetică particulară (de ex., pentru ELA şi EM) şi
de interacţiune a unor tipuri de metodologii pe secvenţe instructiv-educative concrete (vezi
mai sus structurarea surselor bibliografice examinate pe aceste criterii);
– demonstrează caracterul implicit activ-interactiv-creativ al metodologiilor ELA-EM (deci
nu este necesar să căutăm factorii pedagogiei activ-participativi în anumite tehnici generale, căci însăşi pedagogia artei este activ-participativă prin definiţie);
– stabilesc elementele interacţionale ale metodologiilor ELA cu alte tipuri de formare a culturii artistic-estetice a elevilor.
Un alt autor important în domeniul metodologiei ELA este C. Şchiopu, care este preocupat în
special de conceptualizarea şi valorificarea acesteia [178-182].
În cercetarea sa, care, ca şi a predecesorului său Vl. Pâslaru, a durat decenii, C. Şchiopu a eliminat neconcordanţele epistemice şi teoretice din metodologia ELA, a elaborat şi a validat practicexperimental o metodologie specifică educaţiei literar-artistice, care răspunde în mare principiilor
didacticii artelor, validate pe plan mondial de Vl. Pâslaru [164], şi care nu doar operează cu termenul didactica lecturii, ci chiar întemeiază acest domeniu al ELA.
Epistemologic, cercetarea lui C. Şchiopu s-a întemeiat pe teoria estetică a originii operei literare în limbajul poetic şi pe principiul definitoriu al esteticii sec. XX – recunoaşterea cititorului
drept cel de al doilea subiect creator al operei literare, iar a operei literare – ca valoare in actu,
produsă-dezvoltată de cititor, el centrându-se pe un fenomen definitoriu creării-receptării operelor
literare: transformarea structurilor lingvistice în imagini poetice.
Altfel spus, metodologia ELA a lui C. Şchiopu este concepută ca descoperire a originii
şi valorii operei literare în limbajul poetic, calitatea elevului cititor de cel de al doilea subiect
creator al operei fiind explicat anume ca re-creator de imagini poetice, precum şi în funcţie de
obiectivele ELA, de caracteristicile genuriale ale operelor studiate şi de particularităţile receptării literare ale elevilor.
Metodologia ELA a lui C. Şchiopu, sau didactica lecturii, s-a constituit structural din principii-metode-procedee/tehnici-forme-mijloace specifice formării-evaluării cititorului cult de literatură, definite în context genurial (al caracteristicilor de gen şi specie ale operei studiate/lecturate)
şi pe trepte de învăţământ.
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Inovaţional, conceptul metodologic al lui C. Şchiopu constă în valorificarea unor constante
artistic-estetice (structura genurială a operei) în unitate cu particularităţile de receptare a acestor
structuri de către elevii de o anumită vârstă, instalând astfel la temelia didacticii lecturii a principiului general al ELA – adecvarea structurii receptării elevilor la structura artistică a operei
literare, principiu formulat de unul dintre părinţii teoriei ELA, N. A. Cuşaev [Cf.: 162], confirmând astfel şi teza lui Vl. Pâslaru, că originea metodologiilor didactice „se află în legi şi principii,
concepte şi idei” [162, p. 110].
Tabelul 1.2. Metodologiile validate de C. Şchiopu [182]
Pt studierea operelor lirice
Metodologii:
• Întrebarea-problemă cu
variante de răspuns,
• Reprezentarea grafică,
• Brainstorming-ul cu mapa
de imagini,
• Jocul figurilor de stil,
• Pictura verbală,
• Problematizarea,
• Metoda PRES (Exprimaţivă punctul de vedere; R.
– faceţi un raţionament
referitor la punctul de
vedere; E. – daţi un exemplu
pentru clarificarea punctului
de vedere; S. – faceţi un
rezumat (sumar) al punctului
vostru de vedere),
• Algoritmizarea,
• Jocul didactic.

Pt studierea operelor epice
Metode:
• Mâna oarbă,
• Piramida,
• Lucrul individual,
• Dezbaterea,
• Jocul instructiv pe roluri,
• Comentariul literar,
• Simularea întâlnirii cu
personajele operei,
• Reportajul, Interviul ş.a.;
Procedee:
• Relatarea autorului,
• Punctul de vedere al
personajului,
• Fişa biografică a
personajului,
• Ecranizarea operei (de către
elevi) ş.a.

Pt studierea
operelor dramatice
Algoritmul:
analiza acţiunii –
caracterizarea personajului –
analiza discursului.
Metodologii:
• Lectura pe roluri a unui
fragment,
• Presupunerea prin termeni,
• Studiul de caz,
• Înscenarea unui act/episod,
• Exerciţiul de identificare,
• Exerciţiul de reconstituire
a unei replici/a elementelor
acţiunii cu caracter de
problemă,
• Experimentul imaginativ,
• Întrebarea-problemă cu
variante de soluţii.

În concluzie: metodologiile din domeniul metodicii predării literaturii sunt motivate, de regulă, doar dinspre obiective, conţinuturi şi particularităţile receptării elevilor de o anumită vârstă.
Autorii şi adepţii teoriei ELA argumentează teoretic şi epistemic metodologiile ELA din perspectiva complexă a teleologiei, conţinuturilor (specificului operelor literare), particularităţilor receptării de către elevi a structurilor literar-artistice, a originii imaginii poetice în structurile lingvistice
ale comunicării literare, precum şi a personalităţii cadrului didactic, a altor elemente constitutive
ale metodologiilor ELA, iau în consideraţie caracterul sincretic al imaginii poetice, care oferă deschideri către o interacţiune a metodologiilor ELA-EM [Cf.: 162, 163].
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1.3. Evoluţia preceptelor educaţiei muzicale şi constituirea metodologiei educaţiei muzicale
Disciplina şcolară Educaţia muzicală, pentru a obţine calitatea sa de azi, a parcurs o cale istorică îndelungată de constituire ca formă organizată a educaţiei muzicale şi ca disciplină a didacticii
artelor. Prezentăm un scurt excurs istoric al acestei deveniri. Începuturile educaţiei muzicale se
datorează cultivării artei vocale. Cântarea vocală, inclusiv în cor, încă în Egiptul antic era o componentă indispensabilă a diferitelor ceremonii, serbări, reprezentaţii cu caracter laic sau de cult.
Ceva mai mult se ştie despre rolul corului în Grecia antică. Aici cântarea vocal-corală constituia
un element permanent al sărbătorilor populare olimpice şi celebrelor tragedii.
Începând cu sec. al V-lea, adevărate centre ale culturii muzicale vocale devin mănăstirile din
Roma, Milano, Paris, Viena şi alte oraşe ale Europei apusene. În anii ‘40 ai sec. a XIV-a pe lângă
şcoala de canto de la catedrala „Sfântul Petru” din Roma a fost înfiinţată o capelă corală, inclusiv,
cu atragerea în asemenea activităţi a copiilor şi adolescenţilor. În aceste şcoli s-au format mulţi
cântăreţi, muzicanţi, cantori, compozitori, dirijori cu renume. Astfel, Giovani Palestrina (15251594), compozitor şi maestru al muzicii corale a cappela, a făcut parte din capela corală de la
„Sfântul Petru”, devenind apoi cantor, adică dirijor de capelă. Palestrina a devenit renumit prin
introducerea, în 1564, a „bătutei” – baterea măsurii cu piciorul, bastonul sau din palme.
În sec. XVIII-XIX se înregistrează o dezvoltare deosebit de intensă a artei muzicale, care se
manifestă prin crearea unor forme mai ample: simfonii, opere, oratorii, cantate. În a doua jumătate
a sec. al XIX-lea, datorită dezvoltării impetuoase a culturii muzicale, în Rusia, România, Ucraina
sunt deschise un şir de şcoli de muzică. Primul conservator de muzică şi-a început activitatea la
Sankt-Petersburg în 1862. Student al acestei instituţii a fost şi basarabeanul Gavriil Musicescu. Ca
dirijor de cor, el a întreprins un şir de reforme în domeniul interpretării vocale. Materialele istorice
mărturisesc că G. Musicescu scotea din glasurile coriştilor adevărate nuanţe de cântec îngeresc.
E destul să constatăm doar faptul că iniţial, începând cu şcoala veche, de prin sec. al XIXlea, elevii erau antrenaţi în activitatea muzicală sub două aspecte: învăţarea elementelor de
teorie muzicală şi cântul vocal. În orarul şcolii muzica era expusă cu titlul Lecţii de cânt. Elevii
interpretau cântece din repertoriul folcloric, studiau partituri bisericeşti, cântece din repertoriul
sărbătorilor calendaristice de toamnă, iarnă, primăvară. Calitatea predării artei muzicale încă
lasă mult de dorit. Referitor la această chestiune, G. Breazul menţionează că pregătirea muzicală
a învăţătorului era cu totul redusă, ora de cânt în şcoala primară este pierdută zadarnic sau este
întrebuinţată pentru alte nevoi [24, p. 199]. Programele, manualele, lucrările metodice de azi
mai continuă să menţină situaţia „ce şi cum trebuie să instruiască învăţătorul pe elev, pe când
problema cu ce şi cum trebuie să-l pasioneze nici nu este, în fond, abordată de această literatură”, opinează D. Kabalevsky [124, p. 9].
În prima jumătate a sec. al XX-lea orele de cânt în şcoală sunt înlocuite cu orele de muzică şi
cânt. Deşi de la schimbarea denumirii disciplinei, conţinutul, esenţa activităţilor muzicale, calitatea şi valoarea lor educativă aproape că nu s-a schimbat considerabil.
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În anii ‘60-’80 ai sec. al XX-lea începe o perioadă de reformare şi re-conceptualizare a muzicii
în şcoală, reprezentată de nume precum K. Orff (Germania), Z. Kodaly (Ungaria), D. Kabalevsky,
O. Apraxina, N. А. Vetlughina, (Rusia), V. Vasile, A. Motora-Ionescu, E.-M. Paşca (România),
A. Popov, I. Gagim, Vl. Babii, A. Borş, S. Croitoru, M. Tetelea, M. Morari (Rep. Moldova).
Unii autori (K. Grişenko, A. Motora-Ionescu) tratau muzica în şcoală ca pe oricare altă disciplină, iar alţii (E. B. Аbdulin, О. А. Аpraxina, B. Аsafiev, D. Kabalevsky, G. Breazul, V. Vasile,
I. Gagim, B. Iavorski, E. Nikolaeva) promovează conceptul predării muzicii ca o artă vie.
Fiecare perioadă istorică în dezvoltarea conceptelor pedagogice înaintează noi cerinţe faţă de
domeniile de resort. Astfel, unele din ideile inovatoare ale anilor ‘70-’80 ai secolului trecut continuă să facă faţă rigorilor pedagogiei contemporane.
D. Kabalevsky în baza programei experimentale realizate în decursul a cca 10 de ani, vine să
proclame noul concept al educaţiei muzicale bazat pe ideea tematismului muzical pentru clasele
I-VIII-a. Autorii acestui concept au pus la baza procesului de instruire şi educaţie muzicală în
şcoală metodologii specifice muzicii, până atunci muzica fiind predată-învăţată pe metodologii
ale didacticii generale. Dar didactica generală nu a fost ignorată, ci doar complementată cu
metodologii specifice EM, deduse din lucrările autorilor care susţineau conceptul de predare a
muzicii ca artă vie. Pornind de la principiile constitutive ale muzicii şi ale altor genuri de artă,
adepţii acestui concept au elaborat-stabilit metodele specifice predării-receptării-comprehensiunii-interpretării muzicii, scopul explicit al acestui demers fiind formarea elevilor unei culturi
spirituale înalte şi durabile.
În Germania, K. Orff iniţiază şcoala sa de educaţie muzicală Schulwerk, la baza căreia este
pusă ideea muzicierii (în germ.: muziziren) vocal-instrumentale.
În Ungaria, Z. Kodaly pune în valoare cântecele populare din folclorul copiilor, muzicii naţionale, autohtone.
În R. Moldova S. Croitoru, A. Popov, A. Borş, I. Gagim ş.a. au reorientat şi modernizat cardinal programele şi conţinutul manualelor şcolare de educaţie muzicală:
I. Gagim a elaborat fundamentele psihopedagogice şi muzicologice ale educaţiei muzicale;
Vl. Babii a fundamentat teoretic şi praxiologic conceptul eficienţei educaţiei muzical-artistice
a elevilor.
În învăţământul din R. Moldova, muzica ca factor important al culturii naţionale şi universale, este examinată dintr-o nouă perspectivă, prin idei noi, care, odată cu stabilirea denumirii
disciplinei şcolare Educaţia muzicală, orientează procesul spre extinderea orizonturilor formative
ale elevului, implică necesitatea de a re-conceptualiza ideile/principiile validate pe parcurs şi a
re-dimensiona la un nou nivel teoretic şi praxiologic conceptele pedagogice [I. Gagim, Vl. Babii,
M. Tetelea, M. Morari. ş.a.]
În prezent în R. Moldova principalele aspecte ale educaţiei muzicale, începând cu formarea
profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi terminând cu metodologia orelor de educa32

ţie muzicală, sunt conceptualizate, teoretizate şi metodologizate, fiind implementate, mai mult sau
mai puţin, în toate tipurile de instituţii muzicale şi muzical-pedagogice.
Această situaţie, care poate fi apreciată cu siguranţă ca o performanţă în domeniu, a avansat
preocupările pentru instruirea şi educaţia muzicală la un obiect de cercetare amplu şi complex –
cultura artistic-estetică a elevilor, formarea-dezvoltarea perpetuă a căreia este legată direct de
stabilirea-elaborarea unor metodologii specifice de interacţiune a domeniilor educaţiei artistic-estetice, în primul rând, al celor literar şi muzical, acestea fiind genurile de artă cele mai accesibile
elevilor şi cele mai prezente în conştiinţa şi activitatea lor artistic-estetică.
Înainte de a prezenta epistemele şi metodologiile deja elaborate de instruire şi educaţie muzicală, se cere făcută o precizare de fond: instruirea muzicală în şcoală nu are un scop autonom, ci
este subscrisă educaţiei muzicale generale, adică formării auditorului elevat de muzică.
În cazul muzicii nu putem folosi decât termenul metodologie a educaţiei muzicale, ea incluzând implicit şi instruirea muzicală, care apare distinctă în cazul predării-învăţării unor informaţii
despre muzică, transformarea cărora în cunoştinţe muzicale, conform Vl. Pâslaru, M. Tetelea,
V. Crişciuc, M. Morari [158, 194, 54, 51], fiind deja un act de educaţie muzicală.
Ion Gagim este lider în domeniul conceptualizării educaţiei muzicale în R. Moldova. Teoria
sa include un sistem original de principii, obiective, conţinuturi şi metodologii ale educaţiei muzicale.
Prezentăm în continuare doar principiile şi metodologiile EM, sistematizate de autor, pe care
le suplimentăm cu potenţialul de interacţiune a metodelor de educaţie muzicală cu metodologiile
ELA [98, p. 72-84]:
Tabelul 1.3. Principiile şi metodologiile educaţiei muzicale validate de I. Gagim
Deschideri pentru
Principii ale EM
interacţiune cu
metodologii ale ELA
Principiul pasiunii sau Metoda acţiunii emoţionale – crearea unei deschidere afectivă pentru
atmosfere emotive la oricare întâlnire a ele- activitate în alte genuri de
al afecţiunii
vilor cu muzica: interpretare, audiţie, anali- artă.
ză-discuţie, apreciere, creaţie etc.:
– crearea tensiunii interioare prin cuvântul despre muzică, prin gesturi şi mimică,
prin apelarea la alte genuri de artă, prin
utilizarea altor procedee expresive;
– crearea stării de mirare, a atenţiei şi curiozităţii;
– crearea situaţiei de succes;
– crearea situaţiei de joc.
Metode, procedee/tehnici
ale EM
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Principii ale EM
Principiul intuiţiei
(contactul direct, viu
cu opera)

Principiul corelării
educaţiei muzicale cu
viaţa (la H.-R. Jauss
– experienţele estetice
şi de viaţă) – reflectă
relaţia existenţă dată
– existenţă creată.

Metode, procedee/tehnici
ale EM

Deschideri pentru
interacţiune cu
metodologii ale ELA
– similaritatea metodelor

Metoda dramaturgiei emoţionale
– gestionarea caracterului intuitiv al
muzicii prin proiectarea-desfăşurarea orei de muzică ca spectacol artistic,
având o anumită dinamică internă:
– povestirea despre muzică,
– interpretarea teatralizată a muzicii,
– jocul muzical ş.a.
Metoda stimulării imaginaţiei – provocarea – similaritatea metodelor
imaginaţiei artistice prin audieri muzicale şi

dezvoltarea acesteia prin întregul complex
de procedee generale şi forme şi mijloace
muzical-artistice. Este aplicabilă la toate etapele procesului de educaţie şi creaţie muzicală – compunerea muzicii, interpretarea ei,
audiţia, comentarea/interpretarea:
– forme/procedee verbale, vizuale, auditive, chinestezice.
Principiul unităţii
Metoda reinterpretării artistice a muzicii
instruirii, educaţiei şi – formează cunoştinţe şi abilităţi muzicale,
dezvoltării muzicale a
provoacă manifestarea unor fenomene cu
educabililor
caracter atitudinal (emoţii, dorinţe, acte
evaluative şi de voinţă, convingeri, comportamente) şi mecanismele percepţieiimaginaţiei-gândirii-creaţiei muzicale:
– reinterpretarea muzicii în limbajul culorilor, formelor, liniilor artei plastice
(„pictarea“ lucrării date), a artei coregrafice (euritmie, mişcări muzical-ritmice,
pantomimă, mimică, gesturi plastice), a
literaturii (expresiei verbale vii) etc.
Principiul reinterpre- Caracterizarea poetică a muzicii (metoda
tării pedagogice a mu- verbalizării artistice a muzicii):
zicii sau reconversiei – observarea asemănării lingvistice şi selegilor muzicii în prinmantice;
cipii didactice
– analiza şi aprecierea verbală a elementelor de formă-mesaj ale operei muzicale;
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– interacţiunea elementelor culturii muzicale cu
exprimarea de atitudini
şi dezvoltarea mecanismelor receptării-comprehensiunii-creaţiei muzicale;
– interacţiunea muzicii cu
literatura şi artele.

– interacţiunea muzicii şi a
literaturii;
– valorificarea valorii poetice a expresiilor verbale;
– similitudinea metodelor:
în ELA – metoda euristică

Principii ale EM

Metode, procedee/tehnici
ale EM

Deschideri pentru
interacţiune cu
metodologii ale ELA

– caracterizarea poetică a lucrării muzicale;
– interpretarea verbal-artistică a muzicii;
Metoda euristică – ghidarea elevilor spre
descoperirea unor momente, însuşiri şi
legi specifice muzicii, a unor situaţii neobişnuite, dar importante şi grăitoare în arta
muzicii:
– sugestia, explicarea, comentarea ş.a.

Principiul interiorizării muzicii – transpunerea muzicii din planul
exterior în cel interior,
transformarea ei din
realitate fizică-acustică
în realitate (energie)
psihic-spirituală
Principiul
Metoda generalizării muzicale – integraaccesibilităţii
rea datelor acumulate pe problema muzicală examinată la lecţie (sau la mai multe
lecţii consecutiv):
– audierea, trăirea afectivă, executarea
vocală/instrumentală,
valorificarea
experienţelor auditive, logic-raţionale,
afective de creaţie.
Principiul
Metoda asemănării şi contrastului. Consistematizării,
tribuie la determinarea genului, formei,
continuităţii şi
stilului, mijloacelor de expresie muzicalgradualităţii prescrie artistică, caracteristicilor specifice ale opeactivităţii de EM
rei, facilitând pătrunderea mesajului piesei,
dinamică graduală
a însuşirilor ei, a valorii artistice, a locului
ei între alte lucrări:
– observarea şi suprapunerea diferitelor lucrări, identificarea contrastelor.
Principiul însuşirii
Variate metode specifice învăţământului
conştiente şi active – muzical
preconizează unitatea – procedeele/tehnicile metodei aplicate.
însuşirii şi a comprehensiunii

– interacţiunea literaturilor;
– principiile de interacţiune a literaturilor în ELA

– analiza comparativ-istorică în literatură;
– valorificarea analogiilor
tipologice, a asemănărilor genetice şi a contactelor de creaţie în ELA;

– analiza comparativ-istorică în literatură;
– valorificarea analogiilor
tipologice, a asemănărilor genetice şi a contactelor de creaţie în ELA.

Alţi trei autori, colegi şi discipoli ai lui I. Gagim, – M. Tetelea, V. Crişciuc, M. Morari dezvoltă în lucrările sale componenta metodologică a Curriculumului educaţiei muzicale, structurând
următoarele strategii [196; 54; 137; 140; 141; 144]:
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Tabelul 1.4. Strategii de educaţie muzicală conform autorilor M. Tetelea,
V. Crişciuc, M. Morari
1. Strategia valorificării
emoţional-afective a
mesajului sonor al operei
muzicale

2. Strategia de dezvoltare a
imaginaţiei şi creativităţii
elevilor în baza asimilării
cunoştinţelor muzicale

Metoda dramaturgiei emoţionale: profesorul creează o atmosferă afectivă cu orice ocazie când va fi audiată muzica.
Procedee specifice:
– crearea efectului mirării,
– crearea situaţiei de succes,
– crearea situaţiei de joc.
Metoda meditaţiei asupra muzicii (D. Kabalevsky);
Metoda generalizării muzicale ( D. Kabalevsky);
Metoda perspectivei şi retrospectivei (D. Kabalevsky);
Metoda stimulării imaginaţiei (I.Gagim);
Metoda „re-interpretării” artistice a muzici (I. Gagim);
Metoda conversaţiei muzicale (L. Beloborodova);
Metoda trăirii muzicii (N. А. Vetlughina);
Metoda receptării intonaţional-stilistice a muzicii şi modelării
procesului creativ-artistic (L. V. Şkolear).
Metoda caracterizării poetice a muzicii (I. Gagim) se mai numeşte şi metoda verbalizării artistice a muzicii. Aplicarea acestei metode se consideră reuşită dacă elevii vor deveni capabili să
analizeze din perspectivă creativ-poetică lucrări muzicale, folosind expresii verbal-artistice.
Metoda stimulării imaginaţiei (I. Gagim);
Metoda re-interpretării artistice a muzicii (I. Gagim);
Metoda asemănării şi contrastului (B. Аsafiev);
Sinectica, numită şi metoda analogiilor sau metoda asociaţiilor (gr.
synecticos: syn – a aduce împreună şi ecticos – elemente diverse),
sugerează principiul fundamental al metodei: asocierea unor idei
aparent fără legătură între ele. Eliberează elevii de orice constrângeri, îngăduindu-le să-şi exprime liber opiniile; încurajează atitudinea creativă a elevilor, îi stimulează să examineze problemele şi soluţiile în moduri neuzuale, utilizând digresiuni – exprimarea impulsurilor imaginative, educând flexibilitatea şi lateralitatea acesteia.
Explozia stelară (Starbursting) – favorizează dezvoltarea creativităţii; demarează din centrul conceptului şi iradiază în afară, cu
întrebări, la fel ca o explozie stelară. Aplicată în grup, facilitează
participarea întregului colectiv de elevi, stimulează creativitatea
şi spiritul de învăţare prin descoperire.

36

3. Strategia de fixare şi
Metoda LOTUS – deducerea de conexiuni între idei, concepte,
sistematizare a cunoştinţelor, pornind de la o temă centrală. Problema sau tema centrală deterpriceperilor şi deprinderilor mină cele opt idei secundare, care se axează în jurul celei principale, asemenea petalelor de nufăr.
Procedeele-etape:
– construirea diagramei;
– scrierea temei principale în centrul diagramei;
– identificarea ideilor/aplicaţiilor legate de tema centrală;
– construirea de noi conexiuni pentru cele opt teme centrale;
– etapa evaluării ideilor, analiza şi aprecierea rezultatelor.
Metoda piramidei – împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată cooperativ în cadrul grupurilor.
Procedeele-faze:
– faza introductivă: profesorul expune datele problemei;
– lucrul individual;
– lucrul în perechi;
– raportarea soluţiilor în colectiv;
– formularea deciziei.
Strategiile specifice educaţiei muzicale, menţionează autoarele, fiind nu numai o entitate teoretică, se manifestă practic; ele reprezintă o concepţie, o linie de orientare, pe ansamblu şi pe
termen lung, privind organizarea procesului de învăţământ şi a educaţiei muzicale [Ibidem, p.14].
Deşi întemeiate pe principiile definitorii ale didacticii muzicale, unele formulări ale denumirilor metodelor de către autorii ruşi M. Krasilnikova şi L. V. Şkolear, la care fac trimitere M. Tetelea
şi V. Crişciuc, nu sunt adecvate naturii şi esenţei metodelor. E vorba de metodele care au în titlu
termenul receptare, care este cel mai complex tip de activitate muzical-artistică, şi nu o metodă.
Or, în acest caz s-ar cere formulate metode care să stimuleze-dezvolte receptarea profundă şi cât
mai deplină a operei muzicale.
De asemenea, metodele Explozia stelară, Sinectica, Lotus şi Piramida nu sunt specifice educaţiei muzicale. Deşi pot fi aplicate pe anumite secvenţe ale procesului instructiv-educativ, ele n-ar
trebui incluse în strategiile specifice educaţiei muzicale, căci nu sunt întemeiate pe starea de cânt
şi re-crearea-interpretarea imaginilor muzicale, ci se referă la un mesaj muzical abstract.
O dezvoltare semnificativă a didacticii muzicale este realizată de M. Cosumov, care a sistematizat principii de metodologie a EM, abordate mai puţin sau deloc de către alţi autori:
• principiul subiectivităţii în artă;
• principiul interiorizării muzicii;
• principiul tangenţialităţii competenţelor şi experienţelor muzicale individuale;
• principiul abordării sincretice;
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• principiul educativ-formativ;
• principiul instructiv-informativ-tehnologic;
• principiul continuităţii;
• principiul accesibilităţii;
• principiul pasiunii;
• principiul atractivităţii;
• principiul corelaţiei „calitativ-cantitativ”;
• principiul conectării activităţilor muzicale extraşcolare la necesităţile spirituale ale elevilor
[50, p. 12].
Dintre acestea, principiul abordării sincretice se referă direct şi la obiectul cercetării noastre.
Anterior, în cercetarea descrisă în teza sa de doctorat, V. Crişciuc a validat un concept original
de strategie didactică specifică educaţiei muzicale [54, p.13]:
Tabelul 1.5. Strategii didactice specifice educaţiei muzicale conform V. Crişciuc
Criteriul
Natura cunoaşterii:
Apartenenţa la tipul de
activitate umană:

Caracteristica
reprezintă aspectul emoţional-afectiv al cunoaşterii umane;
sunt parte componentă a ştiinţelor educaţiei;

Structură:

sunt complexe: în realitate, strategii în formă pură nu se
întâlnesc, ci doar îmbinate în forma unor strategii mixte;

Formula de prezentare:

reprezintă un algoritm al aplicării în procesul educaţional a
obiectivelor-conţinuturilor-metodelor procedeelor/tehnicilormijloacelor specifice muzicii;
reprezintă procesul tehnologic propriu-zis.

Spectrul acţional:

Modelul său didactic de formare-dezvoltare elevilor a cunoştinţelor muzicale este de asemenea unul original, complex, gândit conform principiilor creaţiei-receptării muzicale, şi include:
Modelele interacţional, multidirecţional şi integrat.
Structurarea tipologică a cunoştinţelor muzicale în cunoştinţe fundamentale, cunoştinţe funcţionale şi cunoştinţe-atitudini, fiecare dintre acestea fiind concretizate, respectiv, după funcţiile
specifice (spirituale, filosofice şi psihologice), după aspectele practice (sonorizate, vizualizate,
verbalizate) şi după conţinutul integral (ştiu+ştiu să fac);
Indicatorii eficientizării procesului de predare-formare elevilor a cunoştinţelor muzicale;
Principiile specifice educaţiei muzicale: funcţional-dinamic şi al corelării activităţilor muzicaldidactice ale lecţiei [Ibidem, p.12], ultimul fiind aferent şi interacţiunii metodologiilor ELA-EM.
Arte-limbaj-receptare. În clasele primare predomină activitatea practică de familiarizare a
elevilor cu valorile muzicii şi literaturii, de formare a elementelor culturii muzicale şi literare-lec38

torale. Asigurarea unei interacţiuni raţionale a metodologiilor ELA-EM la această vârstă nu este
un „moft metodic”, ci o necesitate a cunoaşterii profunde şi depline a artelor de către elevi, care
decurge din însăşi natura (principiile) celor două arte şi conduce la unitatea culturii artistic-estetice
a elevilor. Teza este argumentată, întâi de toate, de similitudinea şi unitatea limbajelor celor două
arte, de caracterul sincretic vorbire-ritm al literaturii şi ritm-vorbire al muzicii, fapt care facilitează
în cea mai mare măsură receptarea de către elevii claselor primare a operelor literare şi muzicale.
Deloc întâmplător faptul că în sec. al XX-lea, până în în anii ‘80, disciplina şcolară având la bază
arta muzicală se numea Cântul, iar la orele sale predominau activităţile de cânt vocal-coral. Cântul
rămâne a fi activitatea principală a elevilor şi în actualitate, căci cântul sintetizează auzul-audierea
cu vorbirea. Capacitatea de a cânta corect le dezvoltă elevilor o cultură interpretativă înaltă, care se
manifestă în trăirea vie a muzicii (vorbire+simţire), în înţelegerea şi executarea ei ca pe o artă vie –
muzica pentru elevi există aievea în timpul cântului şi a stării de cânt; ea este cel mai accesibil gen de
artă. Audiind interpretarea de melodii de către alţi elevi (colegi de clasă şi de şcoală, din alte şcoli şi
localităţi etc.), elevii sesizează caracterul accesibil şi de largă circulaţie al muzicii.
Orice cântec este mai întâi o melodie, iar melodia este cea mai importantă formă de expresivitate
muzicală. Deci în interpretarea vocală este strict necesară respectarea regulilor la cânt, precum: poziţia corectă a corpului, respiraţia, intonarea precisă a înălţimii sunetelor, dicţia clară, articulaţia corectă
pentru obţinerea unei cantilene frumoase – factorul decisiv în redarea mesajului creaţiilor vocale.
De asemenea, este cunoscut rolul intonaţiei în vorbire precum şi în cânt, rolul dicţiei şi articulaţiei. Cultivarea la elevi a aptitudinilor de a cânta şi a asculta, formarea unor deprinderi corecte de
respiraţie, de dicţie, emisie, cu efecte fiziologice ce ţin de pulsaţia, tensiunea arterială, metabolismul
şi starea de bună dispoziţie şi echilibru spiritual necesită o muncă intelectuală încordată şi continuă.
Dacă comparăm muzica cu alte arte observăm o profundă asemănare a acesteia mai ales cu
literatura: ambele sunt arte temporale şi auditive [100, p. 57].
De aceea discursul muzical constituie în interpretare un act de comunicare asemănător celui
vorbit prin respectarea anumitor principii şi legi sintactice, care privesc construcţia frazelor, respiraţia corespunzătoare (punctuaţia) şi exprimarea lor clară. Respectarea principiilor de frazare
asigură actului interpretativ claritate, limpezime şi logică. Elevii trebuie să perceapă elementele
de sintaxă muzicală pe bază de audiţie şi interpretare. Important este ca elevii să înţeleagă, că în
muzică, deopotrivă cu vorbirea coerentă, există o punctuaţie care împarte melodia în motive, fraze,
propoziţii, perioade etc.
Finalitatea principală a învăţării este competenţa – un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe,
capacităţi, deprinderi şi atitudini dobândite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vârstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării
unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa socială [66]. Prin urmare, în activitatea de
cânt, de rând cu însuşirea anumitor cunoştinţe din domeniul vocal, elevul trebuie să-şi formeze şi
anumite capacităţi practice de interpretare vocală.
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Este semnificativă şi relaţia activităţii de cânt cu câmpul energetic al celui care cântă. Vocea
degajă putere, prin vibraţia aparatului vocal din interior are loc emanarea unei energii pozitive. O
asemenea energie se revarsă în toate direcţiile, în special, în direcţia gândurilor noastre, trimiţând
energia într-o anumită zonă a corpului. Putem folosi sunetele pentru întregul sistem vocal sau putem concentra intonarea doar asupra unui singur centru energetic al corpului.
Sursele examinate (clasa metodologiilor EM) mai demonstrează:
• centrarea metodologiilor EM pe principiile EM şi orientarea lor la producerea finalităţilor
specifice – constituente ale culturii muzicale şi artistic-estetice: starea de cânt (emoţii,
stări afective, sentimente etc.), gustul muzical-estetic, judecăţile estetice, comportamente
specifice auditorului cult de muzică, reprezentări muzical-estetice, aptitudini muzicale
[G. Breazul, 24; I. Gagim, 94, 187; T. Gînju, 104, 108, 109, 111; V. Crişciuc, 54; Curriculum
EM, 64-66; E. B. Аbdulin, 219];
• valorificarea în procesul instructiv-educativ formal doar a operelor muzicale cu valoare
netrecătoare [M. Cosumov, 50; Curriculum, 64-66; I. Gagim, 94, 98; V. Vasile, 207];
• necesitatea deducerii metodologiilor EM din teleologia EM, specificul conţinuturilor educaţionale ale EM (opere muzicale, materii despre activitatea muzicală a elevilor) şi pe principii specifice EM, particularităţile receptării muzicale a elevilor din clasele primare, experienţele lor de viaţă şi estetice, personalitatea învăţătorului, spaţiul educaţional (geografic,
cultural, social, spiritual etc.) [întreaga listă];
• necesitatea discriminării epistemice a elementelor metodologiilor didacticii ştiinţei de elementele metodologiilor didacticii muzicii la toate etapele acţiunii de influenţă educativă
– proiectare didactică, desfăşurare a procesului instructiv-educativ, evaluare şcolară, şi
combinarea acestora în funcţie de particularităţile fiecărei secvenţe a procesului instructiveducativ [Vl. Pâslaru, 158, 161-165; T. Gînju, 106, 109; V. Crişciuc, 54];
• necesitatea aplicării în primul rând în procesul instructiv-educativ de EM a elementelor
ştiinţifice din muzicologie şi pedagogia artei/artei muzicale [M. Cosumov, 50];
• realizarea graduală a tuturor activităţilor de EM a elevilor [M. Cosumov, 50; A. Stici,
I. Gagim, 187; V. Vasile, 207];
• orientarea creativă definitorie a EM – aceasta având ca sursă natura operei muzicale şi a
receptării muzicale [lista întreagă];
• orientarea receptării muzicale a elevilor la re-crearea imaginilor muzicale prin decodarea
elemenetelor limbajului muzical în unitatea formă-mesaj a operei [Vl. Babii, 7, 8;
T. Bularga, 27; M. Cosumov, 50; V. Crişciuc, 54; Curriculum..., 64-66; I. Gagim, 94, 98;
T. Gînju, 104, 109; P. Delion, 68; A. Leahu, L. Dănceanu, C. Georghescu, 126; M. Morari,
139; I. Şerfezi, 183; A. Stici, I. Gagim, 187; M. Tetelea, 194; V. Vasile, 207; E. B. Аbdulin,
219; О. Apraxina, 221]:
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– limbajele artistice (literar, muzical, plastic etc.) conţin în substraturile lor particularităţi
ale formelor specifice genului/speciei concrete de artă, căci autorii de creaţii artistice
convertesc în imagini artistice propriile trăiri şi impresii de viaţă, imaginea artistică
obţinând şi funcţia de limbaj de comunicare specific;
– pe de altă parte, receptorul de artă, în baza propriilor experienţe estetice şi de viaţă
(H.-R. Jauss), decodează limbajul artistic specific genului/speciei, convertindu-l în imagini artistice proprii – savurate de propriul univers de aşteptare (U. Eco);
– prin urmare, şcolarilor mici trebuie să li se formeze competenţe literar-lectorale şi muzicale întâi de toate prin însuşirea practică a elementelor limbajelor artistice ale celor două
arte în contexte de comunicare, receptare-apreciere şi de creare a valorilor artistice;
• metodologiile ELA-EM se adresează în egală măsură universului intim şi celui exterior
al personalităţii elevului receptor de artă, operând atât în sfera afectiv-emoţională, cât şi
în cea raţională a culturii artistic-estetice [G. Breazul, 23; T. Bularga, 27; P. Cornea, 43;
M. Cosumov, 50; H. Ey, 88; I. Gagim, 93; V. Vasile, 207].
În concluzie: abordările tradiţionale ale predării-învăţării muzicii în şcoală acordă prioritate
metodologiilor proprii didacticii ştiinţelor şi nu sunt argumentate epistemologic; abordările şcolii
moscovite a didacticii muzicii şi dezvoltările acesteia de către cercetători din R. Moldova identifică-explorează-fundamentează principii şi metodologii specifice cunoaşterii artistic-estetice, contribuind astfel la edificarea unei didactici a muzicii.
Didactica muzicii se întemeiază epistemic pe unitatea instruirii-educaţiei muzicale, distincţia
celor două activităţi fiind pur teoretică sau nesemnificativă examinării lor separate – chiar şi în
formarea cunoştinţelor muzicale predominante sunt acţiunile cu caracter educativ, deoarece starea de cânt şi recrearea imaginilor muzicale sunt activităţi atitudinale prin definiţie; se sprijină pe
sincretismul literaturii şi muzicii; principiile şi metodologiile didacticii muzicii oferă deschideri
praxiologice pentru interacţiunea metodologiilor ELA-EM în formarea culturii muzicale a elevilor
din clasele primare.
1.4. Concluzii la capitolul 1
Istoria conceptului educaţie artistic-estetică demonstrează că activităţile înglobate de acest
termen erau practicate şi chiar conceptualizate încă în antichitatea greco-latină – în domeniile educaţional, teatral şi filosofic, fiind utilizaţi termeni aferenţi. Din aceeaşi perioadă datează şi primele
informaţii/cunoştinţe/concepte despre formarea culturii artistic-estetice, în care sunt evidenţiate
literatura şi educaţia literar-artistică, muzica şi educaţia muzicală, precum şi conceptul sincretismului şi interacţiunii literaturii-muzicii, educaţiei literare-educaţiei muzicale.
Definite-examinate la nivelul şi în termenii filosofiei antice, conceptele cultură artistic-estetică şi educaţie artistic-estetică au evoluat pe parcursul istoriei până în modernitate, când se fac
primele încercări de definire-examinare a lor în contextul Legii conexiunii universale şi al Inter41

disciplinarităţii – principiu universal al cunoaşterii, precum şi în baza Principiului sincretismului
artei şi interacţiunii genurilor de artă, din care a fost dedus Principiul interacţiunii tipurilor de
educaţie artistic-estetică, în care se încadrează şi cercetarea noastră. Această paradigmă aparţine
lui Vl. Pâslaru, care în 1983 a realizat şi a validat prima cercetare în spaţiul est-european în domeniul interacţiunii literaturilor naţionale în educaţia etic-estetică a elevilor.
Fenomenele interacţiunii metodologiilor ELA-EM se produc în procesul interacţiunii sistemelor estetice obiective şi subiective, la nivel de limbaje artistice. Mai mulţi autori certifică similaritatea limbajului poetic şi muzical, unitatea lor temporal-spaţial-dinamică.
În planul educaţiei, interacţiunile se produc între toate componentele curriculumului şcolar
proiectat – teleologie, conţinuturi, metodologie, bază conceptuală, ca şi între elementele fiecărei
componente cu valoare de entitate (de ex., între metode-procedee/tehnici-forme-mijloace specifice
ELA şi EM), iar în cadrul curriculumului realizat – între valorile fiecărei componente curriculare
proiectate, valorile subiectului intermediar (educatorului, învăţătorului, profesorului) şi valorile
elevului receptor – a culturii sale artistic-estetice.
Cultura artistic-estetică a şcolarului mic se constituie din cultura estetică obiectivă (valorile
imanente ale operelor de artă apropriate, valorile estetice aferente) şi cultura estetică subiectivă
(valorile receptorului – trăsături, comportamente, aptitudini). Cele două tipuri de cultură se formează şi se dezvoltă doar într-un proces continuu de interacţiune.
Ideile, conceptele, principiile mai sus prezentate, dar şi întregul sistem de noţiuni, categorii şi
termeni operaţi în acest compartiment validează teoretic actualitatea cercetării noastre şi a problemei ştiinţifice identificate, afirmând implicit, că cunoaşterea artistic-estetică, respectiv, educaţia
artistic-estetică, revendică stabilirea şi aplicarea unor metodologii specifice de formare elevilor
a elementelor culturii artistic-estetice, interacţiunea cărora este sugerată de către chiar principiile
artei şi educaţiei artistic-estetice. Pentru soluţionarea problemei, avansăm următoarea ipoteză de
lucru: Întemeiate pe interacţiunile principale ale pedagogiei artei, metodologiile ELA-EM pot
produce educabililor cel mai înalt nivel posibil de cultură artistic-estetică.
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2. RESURSE CONCEPTUALE ALE INTERACŢIUNII
METODOLOGIILOR EDUCAŢIEI LITERAR-ARTISTICE ŞI
METODOLOGIILOR EDUCAŢIEI MUZICALE
2.1. Specificul cunoaşterii artistic-estetice ca premisă a interacţiunii metodologiilor
educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale
Specificul cunoaşterii artistic-estetice este semnificativ nu doar datorită actului propriu-zis de
cunoaştere a lumii prin informaţii, sunete, culori, forme etc., ci, în primul rând, prin faptul că omul
a priori constituie un „organ rezonator”, apt a recepta vibraţiile cosmice şi sonorităţile produse de
vocea umană şi de diversele instrumente, surse informaţionale audio-video etc.
Conform lui I. Gagim, „omul este fiinţa cosmo-bio-psiho-socio-culturală în care sunt focusate
ritmuri de diferit gen, periodicitate, durată etc.” [93, p. 49], de unde deduce, că, pentru a asigura un
nivel înalt al cunoaşterii artistic-estetice, este nevoie a lua în calcul faptul că „ritmicitatea sunetului
intră în comunicare cu ritmicitatea organismului şi a proceselor psihice” [Ibidem, 49]. De aici reies
caracteristicile de bază ale imaginii muzicale, care se reduc la „devenire, constituire, dezvoltare,
dramaturgie, dinamism” [96, p. 112].
Examinat din perspectivă pedagogică, specificul cunoaşterii artistic-estetice este bază a interacţiunii metodologiilor ELA-EM.
Cunoaşterea este principala activitate a omului, deoarece constituie cheia existenţei sociale
prin faptul de a fi şi a şti. I. Gagim apreciază specificul cunoaşterii muzicale filosofic şi muzicologic, argumentând: „filosofic, în planul trăirii muzicii, ca o filosofie specifică – sonoră, ca hermeneutică auditivă (şi temporală), ca semantică sonoră, ca un specific de cunoaştere – cunoaştere de
tip muzical” [Ibidem, p. 113].
Majoritatea autorilor consacraţi – D. Kabalevsky [124], E. B. Аbdulin [219], I. Gagim [9498], Vl. Pâslaru [158, 161-164], V. Vasile [207], R. Steiner [186] pledează în favoarea domeniului
de cunoaştere artistică. Astfel, R. Steiner, cu trimitere la Kant, afirmă că cunoaşterea artistică
tinde inevitabil spre suprasensibilitate, realizându-se în două tipuri de judecăţi (în funcţie de relaţia
dintre subiect şi predicat): judecăţile analitice şi judecăţile sintetice.
Judecăţile sintetice se produc ca rezultat al receptării/interpretării operelor artistice, care invocă un efect sincretic asupra receptorului/interpretului.
Autorul operei de artă (literatură, muzică), de rând cu competenţele profesionale de a produce
valori artistic-estetice prin măiestria de a opera cu mijloacele limbajului artistic, mai are nevoie de a se
antrena în procesul de creaţie a experienţelor interioare, precum percepţiile, simţirile, viziunile proprii,
sensibilizarea fenomenelor reale şi imaginare, care exprimă experienţa subiectului-creator de a fi.
Autorul însă nu-şi epuizează funcţiile aici; dimpotrivă, priza de influenţare artistică creşte
concomitent cu transpunerea lui în rolul de creator-receptor (cititor, auditor). Cel de al doilea rol
al autorului vine să pună în valoare experienţa lui individuală de a fi.
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La rândul său, subiectul receptor (elevul cititor, elevul auditor) îşi asumă rolul de re-creator şi
apreciator/evaluator al mesajului operei de artă, în procesul receptării, în baza experienţelor individuale de viaţă şi estetice (H.-R. Jauss), re-creând imaginile artistice, codificate în operă de către
autor, şi exprimând viziunile sale faţă de subiectul literar/muzical (a şti), ceea ce înseamnă că el,
conform lui Vl. Pâslaru, „cultivă o anumită atitudine estetic-receptivă şi interpretativă” [144, p. 61].
Astfel, atitudinea şi interpretarea verbală a operei literare/muzicale, datorită caracterului universal al
imaginii artistice, impune cititorului/auditorului iniţierea în autoformare – în cunoaşterea de sine.
H. Ey apreciază paradigma cunoaşterii de sine drept cunoaşterea sau percepţia de sine, imaginea de sine, evaluarea şi aprecierea de sine [88].
Formele de cunoaştere, ca factori de autoafirmare a personalităţii, împreună cu premisele genetice, sunt susţinute semnificativ de mediile social şi educaţional şi fertilizate de propriile experienţe de viaţă şi estetice.
Un rol important în acest sens, conform lui R. Steiner, îl joacă subiectul creator al operei de
artă, care are puterea de a influenţa artistic transcenderea de către receptor a logicii cunoaşterii ştiinţifice, care-i este dată prin noţiuni, termeni, formule logice etc., către logica cunoaşterii artistice,
care se impune involuntar prin caracterul sensibil/suprasensibil al operei, ghidându-i formareaautoafirmarea dinspre conştient spre inconştient [186], deci al avansării subiectului receptor din
exterior spre interior, spre universul său intim, ceea ce reprezintă o formare adevărată, adică relativ
finalizată, educaţia (desăvârşirea) continuând pe tot parcursul vieţii.
Vl. Babii menţionează că, venind în contact cu lumea imaginilor artistice, conştiinţa caută să
acorde acestora statutul existenţei reale. Arta, deşi este inspirată din realitate, nu este o dublare,
o copiere a ultimei. Puterea transferului din real în spiritual, din starea de „a exista” în starea de
„a fi în schimbare”, constituie principalul postulat al mişcării „înspre” [8, p. 71].
Primul factor al cunoaşterii artistic-estetice este emoţia estetică sau trăirea emoţională a faptelor artistice. Spre deosebire de trăirea instinctuală, reprezentând doar o reacţie fiziologică, lipsită de sens, la un stimul exterior, emoţia estetică este o trăire conştientă, susţinută de înţeles, de
gândirea artistică şi de conştientizarea activităţii de receptare şi a stării afectiv-estetice: elevul
receptor de artă ştie că receptează o operă de artă şi că starea emoţional-afectivă pe care o trăieşte
este un fenomen firesc al receptării artistice, care este o activitate imaginativă, nu una materială,
empiric-praxiologică.
Al doilea factor al cunoaşterii artistic-estetice sunt cunoştinţele propriu-zise, care, conform
lui Vl. Pâslaru, nu se identifică cu informaţia, ele fiind informaţie însuşită, deci valori personalizate [158] (evid. n. -T.G.). Cu atât mai mult nu sunt indiferente de persoana receptorului
cunoştinţele artistice, menţionează autorul, care îi sunt comunicate prin imagini poetice, care,
au caracter sensibil-suprasensibil, deci concepută a se adresa în mod personal fiecărui receptor
– orizontului său de aşteptare [U. Eco, 81-83], determinat esenţial de experienţele sale de viaţă
şi estetice [H.-R. Jauss, 122].
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Transferul cunoştinţelor însuşite de către elev în cadrul tuturor disciplinelor şcolare treptat se
transformă în acţiuni de cunoaştere specifică: cunoaştere de tip literar [Vl. Pâslaru, 162] şi cunoaştere de tip muzical [I. Gagim, 94].
Un obiect important, dacă nu chiar cel mai important al cunoaşterii artistic-estetice, este limbajul artistic. Pornind de la principiul general al cogniţiei, conform căruia obiectele de cunoaştere
îi sunt date subiectului prin forma acestora [I. Kant, 125; M. Flonta, 89], respectiv, operele de artă
se deschid cunoaşterii artistic-estetice receptorului de artă prin forma lor artistică, deci, prin descifrarea elementelor limbajului artistic, este necesar a identifica componentele limbajului poetic
(literar-artistic) şi ale limbajului muzical din perspectiva interacţiunii componentelor omogene/
similare ale actului artistic de receptare-interpretare-evaluare în literatură şi muzică.
Conceptele examinate au servit autorilor primului model de curriculum disciplinar de LLR [160],
apoi şi autorilor curriculumului disciplinar de educaţie muzicală [64], la stabilirea deprinderilor integratoare (competenţelor specifice), necesar a fi formate în cadrul celor două discipline şcolare:
Tabelul 2.1. Deprinderile integratoare în cadrul ELA şi EM
Limba şi literatura română/
Educaţia literar-artistică
- înţelegerea după auz a fluxului verbalsonor;
- vorbirea uzuală şi literară; recitarea;
- lectura textelor uzuale, reflexive şi literare;
- scrierea uzuală, reflexivă şi literară.

Educaţia muzicală
- audierea operelor muzicale şi înţelegerea după
auz a fluxului sonor-muzical;
- cântul liber, aleatoriu (horirea.- Gr. Leşe);
- interpretarea vocală sau instrumentală a muzicii;
- creaţia muzicală elementară.

Similitudinile între deprinderile integratoare preconizate a fi formate în cadrul celor două discipline şcolare ne-au sugerat o schemă concretă de interacţionare pedagogică a elementelor de
limbaj artistic al celor două genuri de artă:
Tabelul 2.2. Interacţiunea pedagogică a elementelor limbajului artistic
Limbaj poetic (literar-artistic)
• Intonaţia verbală: declamaţia verbală;
• Pulsaţia metrică a stihului poetic:
iambică, horeică, amfibrahică;
• Compoziţia operei literare;

Limbaj muzical
• Intonaţia muzicală: declamaţia muzicală;
• Pulsaţia ritmică a muzicii: melodiei şi ritmului;

• Dramaturgia muzicală axată pe jocurile şi datinile
populare ale copiilor;
• Unitatea fond (temă, mesaj) – formă
• Euritmia componentelor operei muzicale: conţinut
(gen şi specie, structură, figuri de stil);
(temă, mesaj), formă (gen şi specie, stil);
• Prototipul literar-imagistic.
• Prototipul muzical-imagistic.
Se stabileşte astfel că între limbajul literar-artistic şi limbajul muzicii există multiple componente comune sau/şi similarităţi: temă, subiect, idee artistică, personaj, frază, rimă, accent, inten45

sitate, conţinut artistic, imagine, motiv etc. Pornind de la legăturile genetice şi analogiile tematice
[Cf.: Vl. Pâslaru, 165] ale acestor elemente de limbaj, se avansează către substraturile invizibile
ale limbajului vizibil, căci anume datorită lor elevul începe „să vorbească în sine”, interiorizat,
„cu sufletul”, provocând sensibilitate sporită întregului sistem vocal interior, fapt care, afirmă
Vl. Babii, creează eficienţă câmpului imagistic, acesta crescând în funcţie de capacitatea elevului
de a fantazia prin intermediul cuvintelor tacite [7, p. 147].
M. Morari cu privire la cunoaşterea muzicii confirmă definiţiile date de predecesori cunoaşterii artistice/muzicale (Aristotel, Kant, I. Gagim, Vl. Babii), afirmând că aceasta „este un proces
complex de conştiinţă, care provoacă emoţii, impresii, sentimente şi idei în cadrul practicilor de
audiţie/interpretare/creaţie şi că pătrunderea esenţei muzicii este înlesnită de convergenţa trăirii
şi înţelegerii, sensibilului şi mentalului, desfătării şi cugetării”. Punctul de plecare al cunoaşterii
artistice, afirmă autoarea, este trăirea emoţională a muzicii, de la care se accede spre mental, punându-l în vibraţie [143, p. 31].
Cunoaşterea literar-artistică, în şcoală, după Vl. Pâslaru, se identifică cu educaţia literar-artistică. Aceasta este definită drept „formarea pedagogic orientată a cititorului de literatură artistică
prin cunoaşterea axiologică a literaturii de ficţiune, ca sistem artistic-estetic imanent, şi prin angajarea apropriată a cititorului în producerea valorilor in actu ale literaturii” [162, p.23].
Interacţiunea, atenţionează exegeţii acesteia, este un fenomen de interrelaţie între entităţi sau
caracteristici esenţiale ale acestora [Cf. Vl. Pâslaru, 165], deci în cadrul educaţional formal-informal urmează a fi luate în calcul acele componente ale limbajului artistic care, referenţial, ţin de
esenţialităţile temporale, dinamice, funcţionale şi imagistice ale literaturii şi muzicii.
Fenomenul dinamismului şi caracterul dinamic al imaginii artistice a fost explicat de filosoful
francez de origine română Ş. Lupaşcu [128]. În acelaşi context vin şi explicaţiile lui Vl. Babii cu privire la valoarea de durată în muzică, care este „imaginată ca mişcare a unui continuum”, ca „interiorizare nu a obiectelor statice, ci a fenomenelor cu sens de mişcare (merge, sare, zburdă, îngână, iubeşte
etc.)” [8, p. 112-113]. Valorificarea imagistică a verbului – prototipul mişcării, şi nu a substantivului
– prototipul repausului, stării statice, stimulează formarea la elevi a gândirii literare şi a gândirii muzicale. Astfel, intonaţia muzicală (mişcarea de la un sunet la altul; legătura adjectivelor însorit, iubit,
mângâiat, copleşit etc.) se va uni agil cu alte verbe, adjective, substantive, cu alte motive, intonaţii,
care vor crea imaginea dinamică: iubeşte, glumeşte, îngână, cântă, joacă etc., care au semnificaţia „a
tinde”, „a mişca spre ceva”, deci „instrumentează imaginaţia elevului, provocând tensiune emoţională, care este amplificată prin intermediul stimulilor muzicali adecvaţi”.
Specificul cunoaşterii artistice se manifestă practic-senzorial, acţiune care precede receptarea raţionalizată a muzicii, căci muzica solicită nu numai intelectul elevului, ci şi, mai ales,
afectivitatea.
Elementul principal al limbajului poetic este cuvântul. În ELA, cuvântul este deopotrivă materialul universal al imaginii poetice şi instrumentul pedagogic universal de proiectare, desfăşurare
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şi evaluare a acţiunii educative: imaginea artistică verbală provoacă stări afective, intensificând
sensibilitatea receptorului, îndeamnă la raţionamente cu variată tematică, la creaţie.
Acelaşi lucru îl identificăm în activitatea de receptare muzicală, unde intonaţia şi dinamica ritmică pe orizontală, iar armonia pe verticală, conduc spre re-crearea plenară a imaginilor artistice:
prin metodele verbale (povestirea, explicaţia, comentariul), profesorul, operând o terminologie
specifică EAE (structură, formă etc.), complementată cu termeni din psihologie, stabileşte şi realizează orice obiectiv/sarcină instructiv-educativă, ca, de ex., sesizarea valorii emoţionale a imaginilor, obţinută prin sintagmele culorile sărbătorii, zbuciumul sufletului, zâmbetul florilor etc.
Metodologiile artistic-estetice. Metoda, în expresia înaripată a lui Goethe, este cale spre adevăr. A stabili deci corect natura metodologiilor specifice artei înseamnă a marca calea spre adevărul artistic. În context, ideea interdisciplinarităţii constituie şi ea o metodologie, un demers mereu
nou şi mereu de perspectivă în valorificarea potenţialului de receptare artistică a elevilor. Condiţia
este să fie luate în calcul particularităţile receptării artistice a elevilor şi cele ale operei receptate.
Conform lui L. Vîgotsky „cheltuirea de energie în punctul central al sistemului nervos şi în
organul de referinţă se află în relaţie inversă” [214, p. 197], cu alte cuvinte, cu cât mai intens şi mai
pregnant are loc cheltuirea energiei sistemului nervos central, cu atât este mai slabă expresia sa periferică, şi invers. De unde concludem că un limbaj sărac, lipsit de expresii concise, argumentate, face
ca energia centrală să fie irosită în proporţii imense, astfel producându-se efectul oboselii rapide, al
frânării centrilor auditivi, al plictiselii, şi în cele din urmă – la scăderea interesului pentru artă. Acest
raport include şi relaţia limbaj muzical – limbaj literar, „eficacitatea căreia, consideră Vl. Babii, mai
cu seamă în praxiologia educaţiei EM, necesită a fi studiată fundamental” [8, p.114].
Constatările celor doi autori (şi nu numai – am făcut trimitere doar la cei binecunoscuţi în
spaţiul nostru educaţional) solicită teoriei şi practici pedagogice în elaborarea şi implementarea
continuă de metodologii specifice artei de sensibilizare a receptorilor periferici (văz, auz) prin
„trăirea conştientă” (nu raţional), deci prin identificarea-receptarea-decodarea şi transfigurarea
în mesaje a limbajelor artistice – elaborarea de metodologii specifice artei, în context, trebuind
a fi înţeleasă ca o activitate de creaţie pedagogică de adecvare continuă a structurii activităţii
de receptare a elevilor la structura operei receptate – principiul lui N. A. Cuşaev [Apud:
Vl. Pâslaru, 162]. Căci, deşi la nivel macro structurile artistice (romanul, poemul, dansul, marşul etc.) îşi menţin identitatea pe parcursul timpului, la nivel micro, în fiecare caz particular,
romanul şi poemul, dansul şi marşul au o structură mai mult sau mai puţin diferită de cele anterioare, fapt care explică şi existenţa unei mari mulţimi de romane şi poeme, dansuri şi marşuri,
precum şi necesitatea „inventării” continue a noi şi noi metodologii specifice de adecvare a
receptării elevilor la structura operelor receptate.
Pe de altă parte, caracterul permanent inovativ al metodologiilor specifice artei sunt motivate
de particularităţile receptorilor – care, precum se ştie, nu există altfel decât într-o continuă dinamică performantă [Ş. Lupaşcu, 128], provocată, la rândul ei, de orizontul de aşteptare [U. Eco,
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81-83], iar acesta – de experienţele de viaţă şi cele estetice [H.-R. Jauss, 122], de asemenea în
continuă schimbare înnoitoare.
Specific cunoaşterii artistic-estetice, deci şi metodologiilor ELA-EM, este şi faptul că, în receptarea artistică, după L. Vîgotsky, reacţia elevului nu se reduce la „repetarea unei reacţii reale,
ci înfruntarea şi victoria asupra ei” [214, p. 283].
Astfel, explicitează Vl. Babii, în cazul când elevul trăieşte realmente „dorul de casă, de
părinţi”, opera muzicală sau literară cu aceeaşi tematică „nu are scopul de a comunica existenţa
dorului, ci de a face ca elevul să se înalţe supra sentimentului şi să-l biruie” [8]. „Arta, afirmă
L. Vîgotsky, este nu complementarul vieţii, ci urmarea din aceea ce în om depăşeşte viaţa” [214
p. 283], deci operele de artă nu sunt simple repetări ale realităţii, ci „o continuare a luptei dintre
stimulii interni/externi şi victoria unui răspuns echilibrat”, adaugă Vl. Babii [8, p. 114].
De menţionat, de asemenea că însuşi faptul grupării disciplinelor şcolare în curriculumul naţional pe arii curriculare – Limbă şi comunicare, Arte etc., reprezintă un act de interdisciplinaritate,
care sugerează şi posibilitatea dezvăluirii-producerii interacţiunilor pedagogice la nivelul metodologiilor ELA-EM.
Educaţia artistică şi culturală în învăţământul european atestă două modele principale pentru
gruparea a două sau mai multe arte în curriculum: un model stipulează o arie distinctă în cadrul
curricular al disciplinelor cu denumirea „artele”, fiind separate de disciplinele umaniste; al doilea
model presupune conceptualizarea fiecărei arte (vizuale, muzică etc.) ca discipline separate de rând
cu alte subiecte: Chimia, Istoria, Fizica etc. Primul model prevede legătura disciplinelor artistice
drept formă integrată, al doilea model este un concept al disciplinelor promovate separat. Intre
conceptualizarea acestor modele nu există un algoritm normativ de nezdruncinat, curriculumul de
bază având caracter flexibil la nivel regional şi local, iar formele de artă (în funcţie de tradiţiile
locale ale şcolii, nivelul de asigurare cu resurse umane etc.) putând fi incluse în cadrul altor arii
disciplinare, non-artistice. Spre ex., în curriculumul din Liechtenstein găsim o astfel de grupare
a disciplinelor şcolare: Creaţie, Muzică şi Sport, care sunt integrate în educaţia fizică. În Letonia
Artele includ artele vizuale, muzica şi literatura [Cf.: 237].
O mare parte din şcolile ţărilor vest-europene, care au o abordare integrată cu privire la conceptualizarea ariilor formei artistice, utilizează termenii educaţia artelor sau educaţia artistică, Arte
şi cultură (Republica Cehia); Orientare artistică (Olanda); Discipline practice/muzicale (Spania);
Educaţia estetică (Grecia); Muzică, artă şi imagine (Italia).
Cercetarea noastră promovează conceptul de integrare a artelor în cadrul educaţiei şcolare, începând de la conţinuturi, competenţele posibile de format şi terminând cu metodologiile de predare-învăţare-formare, deoarece acest concept valorifică esenţa artelor şi a receptorului de artă, căci,
conform DEX, „integrarea este reunirea mai multor părţi într-un singur tot”, iar „interacţiunea
este o formă de legătură a obiectelor, a fenomenelor etc., manifestată printr-o influenţare, condiţionare sau acţiune cauzată reciprocă” [238]. Comparând cele două fenomene de legătură, care
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la prima vedere semnifică unul şi acelaşi sens, constatăm că ele totuşi diferă mult. În următorul
subcapitol vom oferi răspuns la acestea şi alte întrebări imperative, legate de fenomenul integrării
eficiente a disciplinelor domeniului artistic.
Cultura artistic-estetică. Educaţia artistic-estetică este congenital legată de conceptul de cultură.
Cultura artistic-estetică este finalitatea principală generală a cunoaşterii artistic-estetice – a
cunoaşterii prin imagini artistice.
Istoria problemei a arătat, că CAE se manifestă în două aspecte:
a) al valorilor deja produse de omenire, dar care pot fi/trebuie obţinute-produse-create/recreate prin educaţie;
b) al dezideratului educaţiei, ca sistem de valori artistic-estetice specifice receptorului de
artă, formate-dezvoltate prin EAE.
Astfel, pe de o parte, operele de artă există ca valori imanente create de autorii lor, iar pe de
alta, ca valori in actu – valorile adăugate operelor în procesul receptării lor de către al doilea subiect, subiectul re-creator al artei – receptorul ei.
Teoretic, CAE este subdivizibilă în:
•

cultura receptării artistice: percepţie, imaginaţie, gândire, creaţie;

•

cultura comunicării artistice, de ex.: a comunicării literare şi a comunicării muzicale;

•

cultura hermeneuticii artistice: a interpretării operelor şi fenomenelor artistice (literare,
muzicale);

•

cultura evaluării estetice a operelor şi fenomenelor artistice (literare, muzicale).

Fiecare din componentele evidenţiate ale CAE prevede finalităţi proprii, dar legate între ele,
care, în cea mai mare parte, reprezintă valori ale personalităţii educate artistic-estetic – ale cititorului şi auditorului: calităţi specifice care să adeverească (termenul lui M. Heidegger) implicit prezenţa la elevi a culturii artistic-estetice, manifestată gradual-axiologic şi gradual-temporal
[C. Radu, 171] (pe etape, clase, trepte de învăţământ).
Conform DEX, cultura reprezintă „totalitatea volorilor materiale şi spirituale create de omenire şi a instituţiilor necesare pentru comunicarea acestor valori” [238]. Termenul cultură provine
din latinescul cultivare şi are o istorie milenară. Această entitate, după O. Drimba, „înglobează în
sfera ei atitudinile, actele şi operele limitate – ca geneză, intenţie, motivare şi finalitate – la domeniul spiritului şi al intelectului“ [75, p. 65].
T. Vianu [213] şi L. Blaga [18] menţionează că termenul cultură defineşte identitatea naţională a românilor, cultura fiind mediu şi factor de prosperare individuală şi naţională, de avansare în
universalitate.
Prin cultură, afirmă V. Pârvan, se poate afla „rostul omenirii şi al mersului ei”, cultura oferă
suficiente probe pentru înţelegerea faptelor umane „după adevărata lor valoare”, de aceea un
popor îşi poate cuceri locul şi defini rolul în istoria universală numai prin cultură şi forţa sa de
creaţie [155].
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Sinteza conceptelor de cultură artistic-estetică, realizată de Vl. Pâslaru, o defineşte ca:
• parte componentă a culturii generale a omului;
• un tip de cultură obţinut preponderent prin educaţie şi activitate artistic-estetică;
• parte a culturii generale, inseparabilă epistemic şi pedagogic de aceasta, întemeiată pe aceleaşi elemente ale cunoaşterii:
a) percepţie (artistică), imaginaţie (artistică), gândire (artistică), creaţie (artistică), care
se manifestă în:
–

lectură-audiere-contemplare (a operelor de literatură şi artă);

–

construire-comparare-asociere (de elemente ale operelor literare şi de artă: imagini, teme; motive, limbaje etc.);

–

analiză-sinteză (a elementelor şi fenomenelor operelor literare şi de artă);

–

generalizare-deducţie (în rezultatul receptării operelor literare şi de artă);

–

stabilire de raporturi cauză-efect (în operele literare şi de artă);

–

stabilire de scop-mijloace (în operele literare şi de artă);

–

motivaţie-activitate (în operele literare şi de artă);

–

selectare-combinare-recombinare elemente (din opere literare şi de artă) etc.

b) finalităţile EAE:
–

cunoştinţe-capacităţi-atitudini (competenţa artistic-estetică);

–

trăsături caracteriale specifice omului de artă (emoţii-trăiri-sentimente estetice,
gusturi judecăţi de valoare-viziuni-idealuri estetice);

–

comportamente artistic-estetice, inclusiv de cunoaştere artistic-estetică: întreaga
gamă de activităţi artistic-estetice;

–

aptitudini artistice dezvoltate, talente;

–

reprezentări şi viziuni artistic-estetice, dar şi generale şi ştiinţifice, morale, religioase;

–

ca tip de cunoaştere, se deosebeşte de cunoaşterea ştiinţifică şi empirică, care se
delimitează de obiectul cunoaşterii, prin re-crearea obiectului de cunoaştere – a
operei de artă/literare;

–

elementele sale constituente se manifestă în toate genurile de artă şi în literatură;

–

operează cu un limbaj specific: artistic-estetic, decompozabil în limbaje specifice
fiecărui gen de artă şi literaturii;

–

poate avansa, prin educaţie, la nivelul superior de conştiinţă artistic-estetică;

–

are conotaţiile definitorii ale grupului-comunităţii sociale-naţionale din care face
parte artistul/scriitorul-educabilul;

–

având caracter naţional, are şi valoare naţional-universală, deci posedă un potenţial umanistic unificator implicit şi deosebit de puternic;
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–

având valoare naţional-universală, este definitorie fiinţei umane, omniprezentă şi
nesfârşită în timp şi spaţiu [162].

Scopul EAE. Cultura artistic-estetică – cu specificările de rigoare ale nivelurilor posibil de
atins la fiecare vârstă, este şi scopul general/finalitatea generală a educaţiei artistic-estetice [144].
În linii mari, educaţia estetică nu înseamnă altceva decât dezvoltarea capacităţii copilului/elevului
de a recepta, evalua, trăi şi crea valorile frumosului.
Obiectivele EAE, conform aceleaşi surse, trebuie să răspundă finalităţilor principale ale EAE,
specificului operelor de artă şi particularităţilor de receptare artistică ale educabililor. Obiectivele
EAE angajează întreaga activitate artistic-estetică complexă a elevului, atingerea lor trebuie să-l
ridice pe fiecare elev la nivelul înţelegerii frumosului, în toate formele sale, la capacitatea de a
gusta, aprecia şi a crea frumosul, la nevoia de a-l introduce în toate manifestările sale de muncă şi
de viaţă socială.
Literatura de specialitate propune două grupe de obiective pentru educaţia estetică:
a) obiective privind formarea capacităţii de a percepe, a însuşi şi a folosi adecvat (principiilor artei şi EAE) valorile estetice;
b) obiective privind dezvoltarea capacităţii de a crea valori estetice [60. p. 73].
În prima grupă se înscriu obiectivele referitoare la valorificarea din perspectivă teoretică şi
practică a valorilor estetice. Acestea sunt prezentate curricular într-o ierarhie conformă cu planurile comportamentale adiacente.
Emoţia estetică este o trăire afectivă simplă, provocată de o anumită imagine artistică. Ea nu
este suficientă pentru a gusta, a înţelege şi a evalua frumosul artistic şi estetic. Dar ea reprezintă
„cărămida” din care se construiesc celelalte capacităţi şi trăsături de personalitate estetică. Deci,
cu cât elevul posedă o pregătire mai temeinică şi mai amplă în domeniul genului de artă respectiv,
cu atât şi capacitatea sa de a avea emoţii estetice este mai mare, iar în consecinţă, şi capacitatea de
înţelegere şi apreciere a operelor şi fenomenelor artistice [I. Nicola, 148, p. 230].
Sentimentele estetice, conform aceluiaşi autor, sunt trăiri afective complexe, superioare emoţiilor; rezultat al intelectualizării emoţiilor primare, deosebindu-se de acestea nu numai prin intensitatea şi durata manifestării, ci şi prin profunzimea şi mai ales prin finalitatea lor.
N. Pârvu, citat de I. Nicola, distinge o configuraţie de emoţii simple, primare, înnăscute şi cu
rezonanţă biologică, şi emoţii complexe, de natură socială, specific umane, toate fiind provocate şi
întreţinute ca urmare a receptării valorilor estetice [Apud 148].
Gustul estetic este capacitatea de a reacţiona spontan, printr-un sentiment de satisfacţie sau
insatisfacţie faţă de obiectul estetic. Este o reacţie individuală ce se manifestă în momentul contactului cu valorile estetice şi se manifestă sub forma unei dispoziţii sau trăiri subiective. Datorită
acestui fapt, se află în strânsă legătură cu structura personalităţii, depinzând în mod nemijlocit de
experienţa acumulată, de situaţia şi momentul în care se produce şi de valoarea estetică care o
provoacă. Reacţia de gust aparţine sensibilităţii şi imaginaţiei, fapt pentru care nu poate fi totdeau51

na argumentată din punct de vedere teoretic, deşi, implicit, se bazează pe anumite criterii, uneori
imposibil a fi explicate logic. De aceea gusturile se caracterizează prin marea lor varietate, diferite
de la un individ la altul, condiţiile sociale punându-şi însă amprenta asupra apariţiei şi formării lor
[Ibidem, p.248-249].
Judecata estetică presupune capacitatea de a aprecia valorile estetice pe baza unor criterii de
evaluare prin intervenţia gândirii, spre deosebire de gustul estetic, în care predominante sunt imaginaţia şi sensibilitatea.
Spre deosebire de gust, judecata estetică se exprimă pe plan logic sub forma unei propoziţii
ce condensează impresii argumentate şi întemeiate pe criterii de apreciere a frumosului. Judecata
răspunde la întrebarea de ce îmi place sau mă impresionează o anumită valoare estetică. Judecata
estetică este, din punct de vedere educativ, un rezultat firesc al întrepătrunderii dintre cultura estetică a individului şi experienţa lui estetică [Ibidem, p. 249].
Idealul estetic cuprinde un sistem de principii şi norme teoretice care orientează atitudinile
estetice ale oamenilor, precum şi creaţiile artistice din diferite domenii.
Idealul estetic, ca şi cel educaţional, diferă de la o etapă istorică la alta, de la o societate la alta,
îmbrăcând adesea şi nuanţări individuale (în funcţie de trăsăturile temperamentale şi caracteriale,
de cultura generală şi cea artistică etc.). Idealul estetic având deci istoriceşte diferite fundamentări,
se repercutează cu aceste atribute şi asupra educaţiei estetice.
Între idealul estetic, gustul estetic şi judecata estetică se produc relaţii complexe de interdependenţă. Idealul orientează gustul şi judecata estetică, iar acestea îl alimentează, fiind rezultatul
conştientizării şi generalizării lor la nivel social. Idealul estetic este puţin accesibil preşcolarilor
şi şcolarilor mici, dar este mereu prezent în mintea educatorilor, ajutându-i să stabilească corect
sarcinile, conţinutul şi metodica educării pentru frumos şi prin frumos [144].
Convingerile estetice sunt reprezentări şi idei despre frumos care au devenit mobiluri interne
ce determină atitudinea şi comportarea estetică a omului, grija de a înfrumuseţa mediul ambiant,
modul său de viaţă, precum şi străduinţa creatorilor de a oferi semenilor capodopere nemuritoare
[I. Nicola 148, p. 250].
Pe treptele incipiente ale învăţământului, convingerile estetice constituie mai curând perspectiva educativă de viitor, decât o realitate. Formarea lor şi la această vârstă trebuie să constituie însă
o preocupare constantă a activităţii instructiv-educative.
Finalitatea principală a educaţiei estetice este capacitatea fiecărui tânăr de a adopta o conduită
estetică în toate împrejurările, să facă din frumos un element necesar al cotidianului.
Cea de-a doua grupă de obiective vizează dezvoltarea creativităţii artistic-estetice. Creativitatea este un obiectiv fundamental al întregului învăţământ, al întregului proces educaţional din
şcoală şi din afara acesteia, fiind nu numai posibilă, dar şi necesară în toate domeniile: ştiinţă, tehnică, producţie etc. Dar creativitatea este, cu deosebire, condiţia de bază a artei, a atitudinii estetice
şi, în consecinţă, o finalitate majoră a educaţiei estetice.
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Atitudinea estetică se înscrie la un nivel mai înalt în categoria obiectivelor, deoarece ea nu
poate fi realizată adecvat decât atunci când au fost formate celelalte componente ale EAE. Atitudinea estetică poate fi constatată la două niveluri: nivelul la care omul conservă, apără şi valorifică
esteticul în propria viaţă şi nivelul cel mai înalt, cel al creaţiei.
În concluzie: natura metodologiei abordării artei rezidă în natura operei de artă şi în particularităţile receptării artistice a elevilor.
Deoarece opera de artă reprezintă un sistem estetic de cunoaştere în imagini, în care existenţa
fizică nu este obiect de cunoaştere, ci pretext pentru a transcende în metafizic, în lumea suprasensibilului, iar receptarea artistică este un proces personalizat de apropriere a mesajului operei de
către elevul receptor, metodologiile EAE sunt activităţi standardizate de decodare a elementelor
limbajului artistic.
În acest proces, sistemul de cunoaştere al receptorului interacţionează cu cel al operei, însăşi
cunoaşterea artistic-estetică, deci şi EAE, fiind prin definiţie o acţiune interacţională.
Prin urmare, a stabili condiţiile pedagogice de interacţiune a metodologiilor ELA-metodologiilor EM înseamnă a aborda operele literare-operele muzicale în procesul pedagogic ca obiecte
ale cunoaşterii artistice, iar elevul receptor – ca pe un subiect re-creator al acestora şi al propriei
culturi artistic-estetice.
2.2. Conceptele-cheie ale interacţiunii metodologiilor ELA – metodologiilor EM
Didactica artelor. Pedagogia artei îşi deduce principiile, teleologia, conţinuturile şi
metodologiile din specificul cunoaşterii artistice şi din propriile paradigme [L. Bârlogeanu, 12;
Ş. Bârsănescu, G. Văideanu, 13; C. Bârzea, 15; M. Breazu, 22; T. Chiriac, C. Rusnac, I. Gagim, 34;
I. Gagim, 94, 98; T. Gînju, Vl. Pâslaru, 111, 112; Vl. Pâslaru, 161-164; C. Şchiopu, 182].
Conceptul de didactică a artelor, ca parte componentă principală a pedagogiei artei
[L. Bârlogeanu, 12], preocupă de mai mult timp minţile specialiştilor în domeniul educaţiei artisticestetice. În occident, a doua jum. a sec. al XX-lea s-a remarcat prin mai multe studii în domeniul
esteticii, educaţiei estetice, didacticii lecturii şi muzicii [R. Barthes, 14; J. Bialostocki, 16; M.
Corti, 47, 48; M. Dessoir, E. Utitz, E. Pahofsky, 236; M. Dufrenne, 76, 77; U. Eco, 81-83; P.
Fontanier, 90; M. C. Gertsen, 235; K. Gilbert, H. Kuhn, 103; J. Guyau, 116; M. Heidegger, 117;
H.-R. Jauss, 122; J. Mukarovsky, 146; M. H. Rakotomena, 233; P. Servien, 177; R. Steiner, 186;
D. Townsend, 199 ş. a.], acestea fiind preluate/complementate de autori din URSS/Rusia [Iu. Aliev,
1; V. Bîcikov, 17; D. Kabalevsky, 124; L. Vîgotsky, 224; E. B. Аbdulin, 219; O. Аpraxina, 221;
A. I. Astahov, 222; V. P. Beleanin, 223; I. O. Gruzdova, 225; B. Lihaciov, 227; L.P. Peciko, 228;
E. B. Sporîşeva, 229; S. Fadeeva, 230; R. Şerbakov, 232].
Cele mai importante rezultate obţinute în această perioadă sunt:
•

conceptul despre complementarea didacticii generale cu principii ale didacticii artelor
(deşi aceasta încă nu era nici definită, nici acreditată ca ramură a ştiinţei pedagogice);
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•

conceptul de lectură literară drept activitate didactică principală;

•

conceptul de predare a muzicii ca „artă vie”.

Dezvoltări valoroase conceptelor indicate în această perioadă au realizat autorii din România
[G. Bălan, 10; L. Bârlogeanu, 12; C. Bârzea, 15; M. Breazu, 22; G. Breazul, 23, 24; A. Cîrlan,
39; L. Comes, 40; E. Comişel, 41; P. Cornea, 43; G. Corniţă, 45; O. Costea, 49; J. Gherghescu,
L. Gherghescu, E.-M. Paşca, 101; C. Parfene, 153, 154; E.-M. Paşca, 157; D. Truţă, 200; G. Văidanu,
209, 210 ş.a.]
În Rep. Moldova contribuţii semnificative la constituirea conceptului de didactică a artei au
realizat Vl. Pâslaru [159, 162, 164], conceptul său [164] fiind validat pe plan mondial; I. Gagim
[94-98, 187], M. Morari [139-141, 143, 144] şi C. Şchiopu [178-182].
Idei valoroase în sprijinul conceptului de didactică a artei au formulat Vl. Babii [7, 8];
V. Ciobanu [38]; T. Bularga [27]; M. Cosumov [50]; V. Crişciuc [54]; V. Goraş-Postică [113];
M. Marin [132]; M. Ţaulean, 202; M. Tetelea [195, 196]; M. Morari [139]; M. Vacarciuc [205,
206] ş.a.
Definitori didacticii artelor sunt:
•

originea principiilor didacticii artelor în principiile cunoaşterii artistic-estetice;

•

complementarea/interacţiunea cu principiile didacticii generale;

•

absenţa unei delimitări nete între instruirea artistică şi educaţia artistică, respectiv, între
principiile învăţării artelor şi principiile educaţiei artistice;

•

teleologie, conţinuturi şi metodologii specifice, bazate pe re-crearea obiectului cunoaşterii
(opera de artă) şi pe autoformarea receptorului de artă;

•

preponderenţa implicită a metodelor active-participative-creative în metodologia EAE;

•

caracterul dinamic implicit al metodologiei EAE la nivelul ambilor subiecţi ai educaţiei,
profesorului şi elevului: metodologia EAE include şi activitatea subiectului educat, nu
doar pe cea a cadrului didactic [Cf.: 164].

Interacţiunea, conform DEX, este o formă de legătură a obiectelor, a fenomenelor etc., manifestată printr-o influenţare, condiţionare sau acţiune cauzată, reciprocă [238].
Nu orice raport între lucruri şi fenomene este şi o interacţiune, atenţionează Vl. Pâslaru, ci
doar raporturile care atrag esenţele acestora, identitatea lor [Cf.: 165].
Interacţiunea este forma cea mai generală de legătură a obiectelor şi fenomenelor, ea reprezentând Legea conexiunii universale.
Valorificarea interacţiunilor în educaţie este unica cale de formare a reprezentărilor şi viziunilor despre unitatea în diversitate a lumii şi a tabloului artistic al acesteia.
Interacţiunea artelor este esenţială cunoaşterii, educaţiei şi culturii artistice.
Fiind omul esenţialmente o fiinţă artistic-estetică – arta este esenţială fiinţei [Ş. Lupaşcu, 128],
pierderea acestei calităţi ar însemna şi pierderea identităţii sale umane, fapt imposibil, deşi ipoteze cu
privire la deznodământul fatal al unor realizări umane sau/şi consecinţe ale acestora (armele nucleară,
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chimică şi biologică, catastrofa ecologică etc.) s-au făcut nu puţine. Vom persevera deci în acţiunea
de desăvârşire a fiinţei umane, astfel îndepărtându-ne de perspectivele sumbre ale umanităţii, cea mai
semnificativă şi mai eficientă formă de desăvârşire a acesteia fiind educaţia artistic-estetică.
Problema interacţiunii artelor rămâne a fi una din problemele de bază ale esteticii. Ea a fost
abordată în lucrări importante ale lui Pitagora, Voltaire, Goethe, care subliniau că în natură toate
lucrurile există într-o anumită ordine şi corelare armonioasă. O mare descoperire a lui Pitagora este
legătura muzicii cu matematica, iar pitagorienii menţionau că tot ce există în domeniul esteticului
constituie o armonie, o interacţiune permanentă. Aristotel, ca şi predecesorii săi, plasa în centrul
tratatelor sale filosofice ideea corelării şi interacţiunii frumosului [6].
Astfel Legea conexiunii universale şi Principiul universal al interdisciplinarităţii au devenit
adevăruri comune, atestate de importante dicţionare şi enciclopedii.
Interacţiunea artelor este, concomitent, fenomen, legitate, principiu general artistic şi metodă
de educaţie artistic-estetică; decurge din sincretismul artelor şi se manifestă în raporturile definitorii ale genurilor şi operelor artistice, prin legături genetice, analogii tipologice şi contacte de
creaţie, la nivel de formă-mesaj şi operă-receptor [Vl. Pâslaru, 164](evid. n.-T.G.).
Sugestii cu privire la interacţiunea artelor şi explorarea lor pedagogică se regăsesc la mai mulţi
autori contemporani.
În anii ‘60 ai sec. trecut, G. Văideanu propunea regândirea programelor pentru stabilirea corelaţiilor dintre arte, precum şi cercuri artistice cu profil mixt: literar-muzicale, plastice-muzicale,
argumentând că comunicarea cu arta face gândirea individului mai profundă [209].
D. Grigorescu menţionează că interacţiunea artelor are o influenţă educativă benefică începând
cu vârsta preşcolară, când copilul nu ştie de literă: el numeşte ceea ce vede desenat (arici, ac, aţă,
avion, acvariu etc.) şi doar după asta îşi dă seama că sună unul şi acelaşi sunet, mai apoi găseşte
forma grafică a acestui sunet [114].
D. Salade defineşte cultura estetică drept parte a culturii generale, care cuprinde ansamblul
ideilor, priceperilor şi deprinderilor pe baza cărora omul este capabil să perceapă, să înţeleagă şi să
aprecieze frumosul în toate manifestările sale [173].
S. Cristea afirmă că interdisciplinaritatea pedagogică reprezintă ansamblul relaţiilor şi interacţiunii lor: dintre diferitele conţinuturi şi mesaje angajate la nivelul unui demers didactic/educativ
cu finalitate relevantă în planul formării-dezvoltării personalităţii elevului, studentului etc. [53].
E. Joiţa consideră că integrarea din perspectiva educaţiei pentru ştiinţe şi viitor trebuie abordată şi ca produs al activităţii cognitive, dar şi ca proces mental de relaţionare între mecanismele
acestuia şi mediul real [123].
O dinamică a resurselor conceptuale, mai mult sau mai puţin aferente obiectului cercetării
noastre, este urmărită de A. Ardelean şi O. Mândruţ, care constată, că după o perioadă istorică
îndelungată de menţinere a didacticii în albia conţinuturilor, pe la jumătatea sec. al XX-lea ia
amploare didactica atingerii obiectivelor [5, p. 11], adică a convertirii valorilor proiectate ale
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educaţiei în finalităţi ale acesteia – „valori personalizate”, conform lui Vl. Pâslaru [158], astfel făcându-şi intrare în spaţiul educaţional naţional conceptul centrat pe educaţia schimbării, libertăţii
şi democraţiei [5, p. 13].
Referenţialul modernizat este întemeiat pe/include principiile:
•

Principiul psihogenetic al stimulării şi accelerării dezvoltării stadiale a inteligenţei
[V. Preda, 170, p. 66; A. Ardelean, O. Mândruţ, 5, p. 13-14];

•

Principiul învăţării prin acţiune [V. Preda, 170, p. 70];

•

Principiul construcţiei componenţiale şi ierarhice a structurilor intelectuale [Ibidem, p.74];

•

Principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei cognitive [Ibidem, p. 77];

•

Principiul introdeschiderii artistice [Vl. Babii, 8, p. 49];

•

Principiul unităţii triadice a valorilor literar-artistice naţionale, regionale, universale
[Vl. Pâslaru, 164].

Tipuri de interacţiune a literaturii şi artelor. În noul concept educaţional – învăţământul formativ-productiv, centrat esenţialmente pe elev, prioritară este şi interacţiunea pedagog-elev. Astfel,
Legea conexiunii universale se manifestă cu o forţă dublă chiar la prima vedere prin integralizarea
celor două tipuri de interacţiune: a celor două genuri de artă, literară şi muzicală, şi a celor doi
subiecţi ai educaţiei, pedagog-elev, menţionează Vl. Pâslaru [164].
Conform lui R. Steiner, care se referă la raportul operă – receptor, reprezintă coexistenţa interiorului şi exteriorului (receptorului) [186].
I. Gagim, referindu-se la caracterul retroactiv al receptării muzicale, afirmă despre „percepţia exterioară (din exterior spre interior) şi percepţia interioară (din interior spre exterior)” [187, p. 102].
În literatura de specialitate s-au stabilit trei tipuri fundamentale de interacţiuni, care antrenează
literatura şi artele:
legăturile genetice – relaţiile între două fenomene artistice, care mărturisesc despre originea comună;
analogiile tipologice – conform unor surse, în literatură şi artă există nu mai mult de 12
motive; conform altor surse, şi mai puţine; prin urmare, orice operă literară/de artă poate fi
asociată unui motiv universal: dragostea, dreptatea-nedreptatea, adevărul, cinstea, morala, desăvârşirea, moartea ş.a.;
contactele de creaţie – relaţiile directe între autorii de opere literare şi de alte genuri artistice îi determină să exploreze aceleaşi motive, să împărtăşească aceleaşi viziuni etc. (de ex.,
M. Eminescu – I. Creangă) [Cf.: 165].
Menţinerea conceptului educaţional clasic monodisciplinar amplifică problema separatismului
didactic şi a achiziţiilor şcolare nesistematizate, lasă nerezolvată problema selectării şi structurării
materiilor de învăţământ în conformitate cu capacităţile de însuşire a acestora de către elevi. De
aceea, statuează Vl. Pâslaru, interacţiunea literaturii şi artelor trebuie să angajeze toate componentele curriculare:
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–

epistemologia disciplinelor şcolare să integreze principiile cunoaşterii artistic-estetice cu
principiile cunoaşterii ştiinţifice şi celei empirice, menţinând prioritatea pentru cunoaşterea artistic-estetică;

–

teleologia disciplinelor şcolare să structureze obiectivele educaţionale (adică finalităţile
proiectate) din perspectiva idealului şi scopului educaţiei artistic-estetice, dar şi din perspectiva educaţiei morale şi a celei spirituale;

–

conţinuturile disciplinelor şcolare să integreze materii din disciplinele artistic-estetice,
umaniste, tehnologice, menţinând prioritatea materiilor disciplinei date;

–

metodologiile aplicate în cadrul disciplinelor şcolare, drept căi de cunoaştere a adevărului,
să construiască strategii de recreare a obiectului cunoaşterii prin receptarea operelor de
literatură şi muzică [144, 164].

F. Frumos, citat de A. Ardelean şi O. Mândruţ, propune organizarea interdisciplinară şi integrată a tuturor formelor de organizare a conţinuturilor educaţionale – logică, genetică, concentrică, după puterea explicativă a cunoştinţelor, ramificată, interdisciplinară, modulată şi integrată
[5, p. 144].
În cadrul metodologiilor de interacţiune a artelor se disting:
•

interacţiunea activităţilor didactic-estetice, drept cea de-a doua componentă definitorie a
strategiilor educaţiei artistic-estetice, posibil a fi valorificată, proiectată şi promovată în
cadrul învăţământului formativ, trebuie să ofere şcolii mai multe deschideri pentru dezvoltarea percepţiei, imaginaţiei, gândirii şi creaţiei artistice, dar şi pentru dezvoltarea culturii
generale a elevilor [144];

•

evaluarea EAE, care urmează a fi centrată pe identificarea şi aprecierea achiziţiilor specifice ale elevilor: nivelul de dezvoltare a receptării, imaginaţiei, gândirii şi creaţiei artistice;
calitatea receptării-comprehensiunii-comentării/interpretării-re-creării operelor literare şi
muzicale; valorile emoţiilor, trăirilor şi sentimentelor estetice, ale aprecierilor, convingerilor şi viziunilor estetice [Vl. Pâslaru, 164, p. 30].

Interacţiunile pedagogice sunt raporturi fundamentale stabilite în mod obiectiv-subiectiv între componentele materiilor de învăţământ (ştiinţe, arte, tehnologii), care au o anumită autonomie
în raport cu sistemul educaţional, pe de o parte, şi între componentele definitorii ale sistemului
educaţional, pe de alta. Tratând despre două tipuri generale de interacţiuni pedagogice – a două şi
mai multe discipline şcolare şi a pedagogului şi elevului, Vl. Pâslaru introduce termenii univers intim şi univers exterior [158, 161-165] (corespondentele în rusă fiind внутренний мир – внешний
мир человека).
În cadrul primului tip de interacţiune, literatură-muzică, se produce o interacţiune la nivel
de opere: sistemul de valori spirituale ale scriitorului/muzicianului, prin operele create de aceştia,
interacţionează cu sistemul de valori spirituale ale elevului receptor, în rezultat producându-se/recreându-se atât opera de artă cât şi o nouă valoare a elevului receptor de artă. Elevul, fiind o fiinţă
57

reală, operează cu situaţii, „mişcări” artistice, fapt care îl face să se transpună în rolul artistic al
celuilalt subiect, codificat în mesajul literar, muzical etc. [144].
În cadrul celui de al doilea tip de interacţiune, pedagog-elev, se produce un tip special de
comunicare – medierea actului de receptare-comprehensiune-comentare-creare a operei de artă de
către elev, pe care o desemnăm cu termenul comunicare didactic-estetică.
Absenţa termenului artistic din cadrul acestei sintagme este argumentată de prevalarea în cadrul activităţii de mediere a instruirii-educaţiei literare şi muzicale a cunoaşterii ştiinţifice, pentru
care operează termenii didactic şi estetic, dar care conţin implicit şi noţiunea de artistic.
Al doilea argument în favoarea unei astfel de formule terminologice pentru activitatea de
mediere a educaţiei artistic-estetice este de domeniul unor raţiuni lingvistice, care invită la laconism şi supleţe în stilul ştiinţific, şi nu numai. Tocmai pentru a sesiza limbajul propriu al picturii,
trebuie să-l cunoaştem şi pe cel al literaturii sau al muzicii. Deşi există suficiente repere teoretice,
elaborate începând cu antichitatea şi până-n zilele noastre, în ştiinţa şi practica pedagogică s-a
creat o situaţie contradictorie, când, pe de o parte, activităţile educativ-didactice se realizează sub
mai multe aspecte, iar pe de alta, problema interacţiunii activităţilor rămâne cercetată insuficient,
nefiind corelată cu dezvoltarea şi formarea personalităţii elevului.
Interacţiunea literaturii şi muzicii în procesul pedagogic. Dacă în procesul cunoaşterii empirice şi celei ştiinţifice predomină un raport reglementat raţional între subiectul şi obiectul cunoaşterii, în cunoaşterea artistic-estetică între subiectul şi obiectul cunoaşterii predomină un raport profund atitudinal – afectiv-dezirabil-volitiv-evaluativ-conceptual [Vl. Pâslaru, 162], care este creativ
prin definiţie, deoarece subiectul cunoscător nu descoperă doar adevăruri obiective, ci creează el
însuşi adevăruri, re-creând obiectul cunoaşterii (opera de artă), sau, în formula lui M. Heidegger,
„adevereşte opera de artă” [117]. De aceea, didactica artelor este fundamental şi implicit construită
pe un sistem de interacţiuni: a două şi mai multe arte, a formei-mesajului, a operei şi receptorului,
a elevului şi pedagogului etc.
Principiul relaţiilor interdisciplinare şi al interacţiunii literaturii cu artele [165] pe cât este de
complicat pe atât este şi de important, dezvăluind un potenţial de educaţie literar-artistică şi estetică
a elevilor, valoarea căruia necesită investigaţii teoretice şi aplicative serioase. Interacţiunea literaturii
cu artele formează tipul principal de relaţii interdisciplinare al disciplinelor Limba şi literatura română şi Educaţia muzicală. Nici o altă disciplină şcolară nu este în stare să realizeze funcţia cognitiv-estetică şi educativ-estetică ce le revine activităţilor verbal-artistice şi muzical-artistice, cuvântul
reprezentând începutul omenirii iar ritmul – al universului [Cf.: W. von Humboldt, 226; G. Bălan, 10;
L. Blaga, 18; M. Eliade, 86, 87; I. Gagim, 94, 98; Vl. Pâslaru, 164, 165], elevii înşişi fiind participanţi
activi ai propriei formări artistic-estetice în mod implicit, ca fiinţe ce creează şi se creează.
Metodologii interacţionale de ELA-EM. Legea conexiunii universale şi principiul interdisciplinarităţii în cunoaştere, precum şi sincretismul artelor şi interacţiunea artelor, ca şi principiul
unităţii sistemului educativ, preconizează că orice metodă-procedeu/tehnică-formă-mijloc nu poa58

te exista separat, ci doar în relaţie cu alte entităţi din aceeaşi clasă, precum şi cu entităţi din clase
diferite. Pentru formarea integrată a culturii artistic-estetice folosim deci termenul metodologii interacţionale, care denotează o entitate de o generalitate superioară – sisteme de metode-procedee/
tehnici-forme-mijloace, nu doar anumite metode.
Primul enunţ pentru o astfel de metodologie este că dubla origine a metodologiei artistice în
cunoaşterea artistică şi în cea pedagogică este ea însăşi o interacţiune, care se concretizează în interacţiunea operă – elev receptor, profesor – elev şi a componentelor principale ale curriculumului
(epistemologia, teleologia, conţinuturile, metodologia).
Vl. Pâslaru menţionează că de fapt cultura artistic-estetică nu se obţine doar prin influenţa
conţinuturilor educaţionale asupra educabilului (a operelor literare şi muzicale, a elementelor de
teorie literară şi muzicologie). CAE presupune un efort de modificare a obiectului cunoaşterii şi,
în legătură cu această activitate, modificarea şi subiectului de acţiune culturală, iată de ce acţiunea
de cultivare este însoţită de declanşarea mecanismului trebuinţelor şi necesităţilor: educabilul nu
poate să se cultive eficient artistic-estetic în lipsa trebuinţei pentru acest tip de cultură, iar ultima
nu poate să se formeze şi să se dezvolte decât din necesitatea (trebuinţa conştientizată) de a desfăşura într-un anume mod, deci printr-o metodologie, activitatea de cultivare [144].
Aşa cum am menţionat şi în Cap. 1, preocuparea dintotdeauna a cadrelor didactice şi a cercetătorilor gravitează în jurul metodologiilor instruirii-educaţiei, şi nu întâmplător, ci datorită faptului
că metodologiile sunt unica componentă a curriculumului care realizează o legătură practică între
toate componentele sale, pe de o parte, precum şi datorită rolului central care revine cadrului didactic în realizarea efectivă a procesului instructiv-educativ hic et nunc (aici şi acum) şi cu elevi
concreţi, fiinţe vii, pe de alta. Acestui fapt se datorează şi funcţia de factor metodologic pe care şi-a
câştigat-o învăţătorul pe parcursul mileniilor.
În R. Moldova în ultimele decenii au fost realizate cercetări teoretico-aplicative privind definirea, clasificarea şi optimizarea metodologiilor pedagogice generale, a metodelor şi tehnicilor
didactice interactive [D. Patraşcu, 167; Vl. Pâslaru, 115], competenţele generale ce definesc măiestria pedagogică [R. Dumbrăveanu, Vl. Pâslaru, V. Cabac, 78], centrarea educaţiei pe personalitatea
educabilului [S. Sârbu, 175] ş.a.
Predării artei muzicale i-au consacrat lucrări I. Gagim [94, 187], Vl. Babii [7], M. Morari
[140-142, 144], M. Tetelea [195, 196] ş.a. Deşi s-au obţinut rezultate semnificative, totuşi unele
aspecte metodologice cer şi în continuare o abordare minuţioasă, printre acestea sunt reperele
metodologiei EM, conceptualizarea metodologiei de comunicare muzicală, metodologia predăriiînvăţării-evaluării din perspectiva interacţiunii profesor – elev, elev – opera de artă ş.a.
În domeniul educaţiei literar-artistice sfera metodologiilor din ultimele decenii este reprezentată de Vl. Pâslaru [115, 162, 163, 164, 165], C. Şchiopu [178-182], S. Cemortan [32, 33],
V. Goraş-Postică [113], R. Burdujan [28, 29], N. Baraliuc [11], V. Ciobanu [38], T. Gînju [104,
106, 111] ş.a.
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Metode tradiţionale – metode moderne. În ultimele două decenii, din perspectiva învăţământului formativ, centrat pe persoana celui educat, se acordă o atenţie deosebită metodelor interactive
de predare-învăţare-evaluare, inclusiv a literaturii şi muzicii. Şi dacă acest demers este parţial
îndreptăţit pentru disciplinele din ariile curriculare comunicativ-lingvistică, a ştiinţelor exacte şi
ale naturii, tehnologic-praxiologică – pentru disciplinele legate direct sau indirect de literatură şi
arte metodele active-interactive-creative nu prezintă o soluţie de modernizare a învăţământului,
ci chiar esenţa metodologică a educaţiei artistic-estetice, deoarece prin însăşi natura lor (principiile creaţiei-receptării artistice) literatura şi artele nu pot fi abordate altfel decât prin metode
active-interactive-creative, căci cunoaşterea artistică este prin definiţie o cunoaştere de re-creare
a obiectului cercetării şi de formare-dezvoltare concomitentă a subiectului cercetării. Or, în cazul
literaturii şi a muzicii este corect să afirmăm despre definirea-structurarea metodologiilor specifice
literaturii şi artelor – parte a didacticii artelor şi nu o reorientare a acestor discipline către metodele
interactive.
Pe de altă parte, însăşi chestiunea metodelor active-interactive-creative este una discutabilă
din momentul în care ne întrebăm asupra naturii/originii/esenţei acestora: metodele de cunoaştere/
instruire-educaţie, în general, şi tipul metodelor active-interactive-creative, în special, există în
mod autonom, parţial autonom sau chiar în funcţie de natura obiectului de cercetare şi personalitatea subiectul cercetării?
D. Patraşcu, de ex., apreciază paradigma comunicativă în contextul metodologiilor didactice
drept proces de instruire reciprocă profesor – elev [167, p. 56], ceea ce, în raport cu teoria generală a comunicării, este adevărat: destinatarul mesajelor nu este un recipient de informaţie, ci un
subiect al acesteia, calitatea informaţiei modificându-se, mai mult sau mai puţin, în funcţie şi de
calitatea personalităţii destinatarului, nu doar a calităţii emitentului şi a canalului de comunicare.
Dar această specificare n-ar trebui avansată până a atribui elevului calitatea de învăţător al învăţătorului. În procesul instructiv-educativ rolurile şi funcţiile sunt clar stabilite istoric, aşa încât,
în fluxul comunicativ-educativ general, învăţătorul întotdeauna rămâne a fi emitent, indiferent de
tipul metodelor aplicate, iar elevul – destinatar, receptor, chiar dacă pe anumite secvenţe ale procesului instructiv-educativ rolurile se pot schimba temporar.
Or, definirea tipurilor de cunoaştere demonstrează că metodele de cunoaştere:
•

în cunoaşterea ştiinţifică a domeniilor Ştiinţe exacte şi Ştiinţe ale naturii, obiectul cercetării menţinându-se în general neschimbat în urma acţiunii de cunoaştere, metodele se
stabilesc preponderent în funcţie de caracteristicile obiectului de cercetare;

•

în cunoaşterea ştiinţifică umanistică şi în cunoaşterea empirică, obiectul de cercetare se
modifică parţial (de ex., „istoria este scrisă de învingători”), metodele se stabilesc atât în
funcţie de natura obiectului de cunoaştere cât şi în funcţie de caracteristicile subiectului
cunoscător, prevalând caracteristicile obiectului de cercetare;
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•

în cunoaşterea mitic-religioasă şi în cunoaşterea artistic-estetică, deoarece obiectul cunoaşterii este re-creat în procesul cunoaşterii, metodele de cunoaştere/instructiv-educative
se stabilesc în funcţie de caracteristicile obiectului de cunoaştere (opera de artă) şi ale
subiectului cunoaşterii (receptorului), iar aceste caracteristici sunt preponderent de natură
activă-interactivă-creativă, deci şi metodele de cunoaştere/instructiv-educative nu pot fi
decât preponderent active-interactive-creative [Cf.: Vl. Pâslaru, 158, 162, 164].

În toate tipurile de cunoaştere, menţionează autorul, metodele reproductive sunt iminente, căci
fără colectarea-sistematizarea informaţiei despre obiectul şi subiectul cercetării nu este posibilă
avansarea cunoaşterii/instruirii-educaţiei la stadiul activ-participativ-creativ [Ibidem] (evid. n.T.G.). Altfel spus, conchidem noi împreună cu autorul, nu centrarea în sine pe un anumit tip de
metode conduce implicit la succesul cunoaşterii/instruirii-educaţiei, ci stabilirea-structurarea pentru fiecare disciplină/situaţie de învăţare/educativă a unor metodologii specifice – care decurg din
natura obiectului de cunoaştere şi caracteristicile personalităţii subiectului cunoaşterii.
Referindu-se la instrumentarea metodologică a procesului educaţional, C. Cucoş defineşte
metoda (didactică.-T.G.) ca fiind o cale de realizare a obiectivelor educaţionale [60] – o definiţie
corectă, dar incompletă, iar S. Cristea stabileşte 7 categorii de metode, integrate întregului sistem
educaţional, deci afirmând indirect că acestea pot fi aplicate în cadrul oricărei discipline şcolare:
1. de comunicare orală: a) expozitive: expunerea, descrierea, naraţiunea, explicaţia, prelegerea; b) conversative: conversaţia, discuţia didactică, problematizarea, comunicarea
rotativă, discuţia panel;
2. de comunicare scrisă: lectura sau munca liberă sau dirijată cu manualul;
3. oral-vizuale: instruirea prin radio, TV, cu ajutorul filmelor, tehnici video;
4. comunicarea interioară: comunicare intra-personală;
5. de explorare: a) directă: observaţia didactică, ancheta, studiul de caz, metoda cubului; b)
indirecte demonstrative: demonstraţia grafică, demonstraţia imaginilor, modelarea;
6. de acţiune: a) reală: b) simulată: jocuri didactice, jocul de rol, mozaicul;
7. metode de raţionalizare: instruirea programată, instruirea asistată de calculator [53].
Examinându-le din perspectiva didacticii artelor, constatăm însă că doar expunerea, descrierea, naraţiunea, conversaţia, problematizarea şi explorarea sunt aplicabile şi în ELA-EM, dar
nici una – ca metode de bază în cadrul activităţilor specifice educaţiei artistic-estetice: receptarea
– comprehensiunea – comentarea/interpretarea – creaţia.
De asemenea, relevantă disciplinelor şcolare având la bază cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea empirică (specifică disciplinelor tehnologice), comparaţia devenită deja „clasică” a metodelor
tradiţionale – metodelor moderne (active – interactive – creative), este irelevantă disciplinelor care
au la bază cunoaşterea mitic-religioasă (Educaţia moral-spirituală, Religia) şi cunoaşterea artistic-estetică (literatura şi artele, unele tehnologii), deoarece nu se referă nici la una din activităţile
definitorii ale EAE, nici la finalităţile acesteia.
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Tabelul 2.3. Orientările metodologice tradiţională şi modernă în predarea artei muzicale
Criterii
Rolul
elevului:

Orientarea tradiţională
– urmăreşte prelegerea, expunerea,
explicaţia profesorului;
– încearcă să memorizeze şi să
reproducă ideile auzite;
– acceptă în mod pasiv ideile
transmise; lucrează izolat.

Rolul
profesorului:

– expune, ţine prelegeri;
– impune puncte de vedere;
– se consideră şi se manifestă în
permanenţă ca un părinte.
– predominant prin memorare şi
reproducere de cunoştinţe, prin
apel doar la exemple „clasice”,
validate;
– competiţie între elevi cu scopul
de ierarhizare.
– măsurarea şi aprecierea
cunoştinţelor (ce ştie elevul);
– accentul se pune pe aspectul
cantitativ;
– vizează clasificarea „statică” a
elevilor.

Modalitatea
de realizare a
învăţării:

Evaluarea:

Orientarea modernă
– exprima puncte de vedere proprii;
– argumentează, pune şi îşi pune
întrebări cu scopul de a înţelege, de
a realiza unele idei;
– cooperează în rezolvarea
problemelor înaintate de profesor
sau de elevi.
– facilitează şi moderează învăţarea;
– ajuta elevii să înţeleagă şi să explice
punctele de vedere proprii;
– este partener de învăţare.
– predominant prin formare de
competenţe şi deprinderi practice.

– măsurarea şi aprecierea
competenţelor (ce poate să facă
elevul);
– accentul se pune pe elementele de
ordin calitativ;
– vizează progresul de învăţare la
elevi.

În concluzie: metodologiile interacţionale au valoare de strategii educaţionale, deoarece sintetizează demersuri metodologice specifice pentru două şi mai multe discipline şcolare/cursuri
universitare. Componenţa lor însă se constituie din raporturi interacţionale ale literaturii şi artelor
– legături genetice, analogii tipologice şi contacte de creaţie, din metode-procedee/tehnici-formemijloace specifice ambelor discipline artistice care interacţionează, precum şi, după necesitate, din
entităţi metodologice specifice ştiinţelor aferente EAE:
a) lectura analitică;
b)

analiza literară/muzicologică;

c)

comentariul literar/muzicologic;

d)

judecata estetică ş.a.
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2.3. Interacţiunea metodologiilor ELA – metodologiilor EM
Aşa cum s-a menţionat mai sus, metodologia interacţională a ELA-EM sau interacţiunea metodologiilor ELA-EM, prezintă ea însăşi o entitate, care, în termenii metodologieii educaţiei, este
o strategie specifică formării elevilor a culturii artistic-estetice.
Ca strategie, aceasta include:
•

principiile interacţiunii literaturii-muzicii în formarea elevilor a culturii artistic-estetice;

•

un scop specific – formarea elementelor culturii artistic-estetice;

•

competente specifice (în funcţie de normativitatea disciplinei şi vârsta elevilor) asupra sincretismului şi interacţiunii literaturii-muzicii-ştiinţelor aferente-altor arte şi ştiinţe, înţelegerea adecvată a valorilor interacţiunilor literatură-muzică aplicarea creativă a valorilor
interacţiunii literaturii-muzicii;

•

conţinuturi educaţionale specifice, aferente interacţiunilor literaturii-muzicii – legăturile
genetice, analogiile tipologice şi contactele de creaţie; elemente ale limbajelor artistice
ale literaturii-muzicii; componentele principale ale comunicării muzicale – comunicării
literare (audierea, comprehensiunea, comentarea/interpretarea, creaţia);

•

metodologii specifice de receptare-comprehensiune-comentare/interpretare-creaţie în interacţiune a literaturii-muzicii: asemenea metodologii nu pot fi altele decât strategiile metodologice specifice, formulate pentru o anumită macro secvenţă a procesului instructiveducativ de formare elevilor a elementelor culturii artistic-estetice;

•

finalităţile principale ale acţiunii pedagogice, desfăşurată prin interacţiunea metodologiilor ELA-EM: elemente ale culturii artistic-estetice, manifeste la nivelul personalităţii elevului receptor – competenţe, trăsături, comportamente, reprezentări, abilităţi şi aptitudini
artistic-estetice. Această macrostructură a interacţiunii metodologiilor ELA-EM poate fi
reprezentată grafic, de ex., printr-o sferă secţionată imaginar în patru părţi (Fig. 2.1).

Fig. 2.1. Componentele-cheie ale interacţiunii ELA-EM la nivel de macrosistem
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Examinarea istoriei şi cadrului teoretic al problemei ne-a condus la formularea unui sistem de
principii pentru proiectarea-reglementarea interacţiunii metodologiilor ELA – metodologiilor EM.
Acestea exprimă relaţiile esenţiale generale în cadrul procesului de formare elevilor a elementelor
culturii artistic-estetice şi acţionează în următoarea structură ierarhică:
1. Principiul conexiunii universale [W. von Humboldt, 226; M. Ralea, 172; L. Blaga, 18;
M. Flonta, 89; B. Nicolescu, 150; Vl. Pâslaru, 158, 161-165]: Orice există, există doar în
relaţii, directe sau indirecte, cu celelalte lucruri şi fiinţe din lume (lumea, afirmă filosofia,
fiind alcătuită din lucruri şi fiinţe). Literatura şi muzica există în relaţii directe datorită
apartenenţei la acelaşi tip de cunoaştere – artistic-estetică.
2. Principiul interdisciplinarităţii generale în cunoaştere [J. Dewey, 69, 70; Al. Surdu, 189;
Ş. Milcu, V. Stancovici, 134; C. Balaceanu-Stolnici, 9; B. T. Lihaciov, 227; I. Toboşaru, 197;
Vl. Pâslaru, 164, 165; I. Drăgan, V. Tonoiu, I. Bădescu, 73; E. Botezatu, 21; D. Apetrei, 3;
M. Tasi, 192; A. Ardelean, 4, ş.a.]: Conexiunea universală a lucrurilor şi fiinţelor determină
caracterul interdisciplinar al cunoaşterii.
3. Principiul unităţii şi diversităţii tipurilor de cunoaştere umană [M. Eliade, 86, 87; M. Breazu,
22; Vl. Pâslaru, 164] este determinat de principiul unităţii şi diversităţii lumii (lumea nu
poate exista altfel decât în unitatea diversităţii sale), precum şi de primele două principii.
4. Principiul sincretismului şi interacţiunii artelor [Aristotel, 6; T. Vianu, 212, 213;
R. Steiner, 186; G. Călinescu, 31; M. Dufrenne, 76, 77; G. Văideanu, 210; P. Servien, 177;
K. Gilbert, H. Kuhn, 103; V. Donose, 72; V. Bîcikov, 17; J. Bialostocki, 16; Vl. Pâslaru,
164; O. Boc, 19; S. Borhan Chiscop, D. Zaharia, 20; D. Grigorescu, 114; J. Guyau,
116; M. Mitrea, 136; D. Townsend, 199 ş.a.]: Artele au caracter sincretic (fiecare gen
de artă include şi elemente ale altor genuri de artă), de aceea artele interacţionează la
nivelul creaţiei şi receptării. Artele cu cel mai înalt nivel de sincretism sunt Teatrul şi
Cinematografia, iar prin universalitatea limbajului artistic – Literatura.
5. Principiul integralizării procesului instructiv-educativ pe temei interdisciplinarinteracţional la nivelul tuturor componentelor sale sistemice [V. Isac, 121; R. Tomescu,
198; I. Moraru, 145; M. Lozba, M. Mureşanu-Ionescu, 127; E. Joiţa, 123; Vl. Pâslaru,
158, 164; M. Negrici, 147; D. Zimblinschi, 217; E.B. Sporîşeva, 229; S. Fadeeva, 230;
J. Gherghescu, L. Gherghescu, E.-M. Paşca, 101; M. Vacarciuc, 206; G. Ciursina, 231;
C. Şchiopu, 182; M. Ţaulean, 202; M. Morari, 137; T. Gînju, 108, 110]: Procesul instructiveducativ nu se poate realiza altfel decât prin interacţiunea tuturor componentelor sale
sistemice (principii-obiective-conţinuturi-metodologii-etape-activităţi-operaţii).
6. Principiul orientării metodologiilor interacţionale la valorificarea preponderentă a limbajelor artistice ale literaturii şi muzicii [P. Fontanier, 90; A. Oişteanu, 151; C. Radu, 171;
Vl. Pâslaru, 160, 162-165; I. Gagim, 94, 98; Vl. Babii, 8; R. Burdujan, 29; M. Morari, 144;
T. Gînju, 104, 107, 109]: Deoarece obiectele cunoaşterii ne sunt date prin forma lor, este
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raţional ca limbajele artistice, ca definitorii formei artistice, să constituie obiectul principal al cunoaşterii artistic-estetice.
7. Principiul orientării metodologiilor interacţionale la valorificarea-formarea-dezvoltarea
personalităţii artistic-estetice a elevului receptor [M. Cuclin, 58; M. C. Gertsen, 235;
M. H. Rakotomena, 233; C. Cucoş, 60; Vl. Pâslaru, 165; I. Gagim, 94, 98; Vl. Babii, 8;
M. Tetelea, 194, 195; O. Dandara, 67; M. Marin, 132; M. Morari, Vl. Pâslaru, L. Alexeeva,
144; T. Gînju, 104, 107]: Estetica sec. al XX-lea recunoaşte receptorului de artă statutul
de cel de al doilea subiect (re-creator) al operei de artă [U. Eco, 81-83; M. Heidegger,
117; H.-R. Jauss, 122; J. Mukarovsky, 146 ş.a.]. Deci o astfel de orientare este motivată
epistemic.
8. Principiul comunicativităţii literare-muzicale [M. Corti, 47, 48; Vl. Pâslaru, 165; I. Gagim,
94; Vl. Babii, 8; T. Gînju, 108]: Comunicativitatea este condiţia generală a existenţei umane.
În cunoaşterea artistic-estetică comunicativitatea este definitorie faţă de celelalte tipuri de
cunoaştere, deoarece autorul comunică cu obiectul pe care-l creează şi chiar cu receptorul
(destinatarul operei), iar receptorul, re-creând opera artistică, de asemenea comunică cu ea.
9. Principiul unităţii normativităţii disciplinei şcolare şi aplicării interacţiunii metodologiilor ELA-EM [Vl. Pâslaru, 164]: Disciplina şcolară este o entitate pedagogică. În această
calitate, ea este condiţionată de normativitate. Dar nici o entitate nu se poate dezvolta,
dacă nu acceptă inserţii creatoare, precum sunt, în cazul nostru, interacţiunile metodologiilor ELA-EM.
10. Principiul deschiderii dinamice pentru interacţiunea cu alte sisteme didactice (discipline, cursuri) [Ş. Lupaşcu, 128; M. Cristea, 52; D. Hopkins, M. Ainscow, M. West, 119;
Vl. Pâslaru, 165; L. Burza, M. Rus, 30; V. Crişciuc, 54; T. Gînju, 104 ş.a.]: Toate entităţile
pedagogice sunt relativ stabile şi relativ dinamice. Dinamismul le asigură atât dezvoltarea, cât şi consolidarea calităţii de entitate, de aceea sistemele didactice sunt deschise în
mod firesc către alte sisteme didactice, în cazul nostru, monodisciplinaritatea este deschisă
inter- şi transdisciplinarităţii, deschiderea producându-se prin aplicarea unor metodologii
interacţionale.
Metode. La proiectarea-aplicarea metodologiilor ELA-EM conform principiilor de mai sus
sunt examinate nu oarecare metode noi, specifice interacţiunii literaturii şi muzicii, ci combinaţii
ale metodelor cunoscute (metodologii), tradiţionale şi moderne, sau chiar strategii educativ-didactice – de predare-învăţare interacţională a literaturii şi muzicii.
Deoarece lucrurile sunt date cunoaşterii umane prin forma lor [I. Kant, 125; M. Flonta, 89],
interacţiunile literatură – muzică în procesul educaţional trebuie centrate pe pregătirea elevilor
pentru a cunoaşte, a înţelege, a aplica şi a integra elementele limbajului muzical – limbajului literar-artistic. Proiectarea realizării acestui obiectiv revendică aplicarea unei strategii axate pe sistemul de acţiuni comunicative (căci literatura şi arta sunt comunicare artistic-estetică), precum:
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•

componenta strategică teleologie-metodologie: corelarea obiectivelor de formare a competenţei de comunicare muzicală şi literară cu metodele şi procedeele/tehnicile comunicative generale şi specifice activităţilor muzical-artistice şi literar-artistice;

•

componenta proces educaţional: stabilirea etapelor de aplicare a metodelor de comunicare
muzicală – literar-artistică;

•

componenta evaluare şcolară: validarea indicatorilor eficienţei reperelor metodologiei de
comunicare muzicală – literar-artistică în procesul ELA-EM.

În acest travaliu vor prevala metodele active-interactive-creative, însă nu cele generale şi nu ca
răspuns la „moda didactică” de a-i separa pe elevi în grupuri şi a aplica neapărat astfel de metode,
ci pornind de la:
•

competenţe specifice;

•

conţinuturile antrenate (specificul structurii operei literare-operei muzicale);

•

particularităţile subiectului receptor (a şcolarilor mici);

•

personalitatea subiectului educator (învăţătorului);

•

mijloacele de învăţare de care dispune învăţătorul;

•

de alte condiţii pedagogice (mediul social, mediul educaţional, timpul de afară etc.)
[Vl. Pâslaru, 162, 165].

Dinspre educaţia literar-artistică, interacţiunii pedagogice se pretează metode structurate de:
G. Corniţă, 45 – Exerciţiul structural, Lectura, Expunerea, Prelegerea-dezbatere, Simularea,
Studiu de caz, Reflecţia personală, Braistorming-ul, Sinectica, Comentariul literar (Analiza literară), Selectarea citatelor, Jocul didactic, Conversaţia, Demonstraţia, Exerciţiul, Algoritmizarea,
Problematizarea, Învăţarea prin acţiune şi descoperire, Explicaţia;
C. Parfene, 153, 154 – Comunicarea, Conversaţia (euristică şi catihetică), Analiza lingvistică, Învăţarea prin descoperire, Problematizarea, Demonstraţia, Învăţarea prin exerciţii, Instruirea
programată, Lucrul cu manualul, Analiza literară, Expunerea, Prelegerea şcolară, Povestirea, Braistorming-ul, Exerciţiul;
Vl. Pâslaru, 115, 160, 162, 163, 165 – Semiotice, Hermeneutice, Praxiologice; C. Şchiopu
– Semiotice, Hermeneutice, Praxiologice, Analiza lingvistică, Învăţarea prin descoperire, Problematizarea, Demonstraţia, Jocul instructiv pe roluri, Comentariul literar, Simularea întâlnirii cu
personajele operei;
D. Truţă, 200 – Citirea expresivă şi artistică a fragmentelor literare, Povestirea, Descrierea;
O. Costea, 49 – Descrierea, Lectura metodică a textelor literare, Exerciţiul, Reconstrucţia
hermeneutică;
S. Cemortan, 33; N. Baraliuc, 11 – Jocul, Înscenarea, Dramatizarea;
V. Goraş-Postică, 113 – Sinteza, Comentariul literar, Recenzia, Cronica dramatică;
T. Gînju, 104, 106 – Lectura textului literar, povestirea, expunerea, conversaţia, de comunicare orală: a) expozitive (expunerea, descrierea, naraţiunea, explicaţia, prelegerea); b) conversative
66

(conversaţia, discuţia didactică, problematizarea, comunicarea rotativă, discuţia panel); de comunicare scrisă: lectura sau munca liberă sau dirijată cu manualul; de explorare: a) directă (observaţia
didactică, ancheta, studiul de caz, metoda cubului) şi b) indirecte demonstrative (demonstraţia grafică, demonstraţia imaginilor, modelarea); interpretarea hermeneutică (verbală) a operei muzicale,
Audiţia şi explicarea verbală a muzicii.
Educaţia muzicală participă la formarea elementelor culturii artistic-estetice a elevilor prin
metodele examinate de:
I. Şerfezi, 183 – Demonstrarea (prin cântare, gesturi, scriere şi combinare), Explicarea, Exerciţiul, Metoda convorbirii sau a conversării;
M. Ursu, 204 – Metoda exerciţiului ritmic, Jocul muzical, Exerciţiul melodic, Exerciţiul ritmico-melodic, Frazarea muzicală: Fonomimia;
Iu. Aliev, 1 – Metoda retrospectivă, Metoda actiunii emoţionale, Improvizaţia, Metoda verbală,
Metoda asemănării şi contrastului;
V. Vasile, 207 –Exerciţiul, Demonstrarea, Explicarea sau explicaţia, Conversaţia, Convorbirea,
Dialogul, Algoritmizarea, Jocul didactic muzical, Metoda euristică, Munca cu manualul;
A. Stici, I. Gagim, 187 – Demonstrarea, Exerciţiul, Lucrul în grup, Explicarea, Povestirea,
Observarea independentă, Învăţarea prin descoperire, Braistorming-ul, Metoda acţiunii emoţionale, Metoda dramaturgiei emoţionale, Metoda stimulării imaginaţiei, Metoda modelării artistice
a muzicii, Metoda caracterizării poetice a muzicii, Metoda asemănării şi contrastului, Metoda
anticipării şi revenirii;
M. Tetelea, V. Crişciuc, 196 – Metoda stimulării, Metoda modelării, Jocul de rol, Strategii
emoţional-afective (Metoda dramaturgiei emoţionale – I. Gagim, Metoda meditaţiei asupra muzicii- E. Abdulin, Metoda perspectivei şi retrospectivei – D. Kabalevsky, Metoda trăirii muzicii
– N. Vetlughina, Metoda perceperii intonaţional-stilistice a muzicii şi modelării procesului creativartistic- L. Şcolear), Metodologia valorificării strategiilor analogice prin metode care favorizează
imaginaţia şi creativitatea: Sinectica, Explozia stelară, Metodologia valorificării strategiilor mixte:
Metoda Lotus, Metoda piramidei;
M. Vacarciuc, 206 – Observaţia, Metoda exerciţiului, Metoda însărcinărilor, Improvizarea, Jocul muzical, Metoda Vox Mentis Melogestica, Comunicarea prin cânt, Demonstrarea, Explicarea,
Conversaţia, Povestirea, Problematizarea, Cadranul, Ciorchinele, Cvintetul, Mozaicul, Pălăriile
gânditoare, Braistorming-ul, Explozia stelară, Turul galeriei, Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat, Diagrama Venn, Bulgărele de zăpadă;
Vl. Babii, 8 – Interpretarea vocal-corală/instrumentală, Muzicierea, Improvizarea/ Compunerea, Jocurile muzicale, Mişcările ritmice, Demonstraţia, Sistematizarea, Descrierea, Învăţarea prin
cercetare;
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O. Bucşan, 26 – Audiţia muzicii, Scrisul muzical, Jocul muzical, Creaţia muzicală, Analiza muzical-auditivă, Însuşirea cunoştinţelor muzicale şi despre muzică, Dicteul ritmic, Dramatizarea;
T. Chiriac, C. Rusnac, I. Gagim, 34 – Metoda acţiunii emoţionale, Metoda dramaturgiei emoţionale, Metoda stimulării imaginaţiei, Metoda „reinterpretării” artistice a muzicii, Metoda caracterizării poetice a muzicii, Metoda euristică, Metoda asemănării şi contrastului, Jocul muzical;
Curriculum EM, 64-66 – Audiţia/receptarea muzicii, Interpretarea vocală/ corală /instrumentală, Caracterizarea muzicii, Creaţia elementară muzicală, Convorbirea, Jocul muzical-didactic,
Exerciţiul, Lucrul cu manualul, Compararea;
P. Delion, 68 – Exerciţiul muzical, Jocul muzical, Demonstrarea, Explicarea, Exerciţiul, Convorbirea, Povestirea;
M. Morari, 137, 140, 141, 144 – Metode obiectiv-directe (chestionarea, interviul, discuţia, extemporalul, lucrare de control) Metode intuitiv-indirecte (observaţia, investigaţia, proiectul, portofoliul) Compunere, Improvizaţie, Muziciere, Interpretarea, Reflecţia, Creaţia, Caracterizarea verbală,
Audiţia muzicii, Activităţi muzical ritmice, Jocul, Citit-scrisul muzical, Solfegierea, Dramatizarea;
L. Martea, 133 – Graficul conceptual, Mozaic, Metoda Grafitti, Conversaţia de tip Socrate,
Diagrama Venn, Tehnica de lucru Clustering, Gândeşte-Perechi-Prezintă;
T. Gînju, 104, 106 – Audierea muzicală, prezentarea, vocalizarea, interpretarea artistică şi interpretarea hermeneutică (verbală) a operei muzicale, Audiţia şi explicarea verbală a muzicii.
Sintetizarea acestora ne-a condus spre următoarea clasificare a metodelor ELA-EM:
Tabelul 2.4. Clasificarea metodelor ELA-EM
Metode generale (MG)
Metode interdisciplinare (MI)
• Portofoliul;
• Discuţia/Dialogarea;
• Descrierea;
• Cvintetul: MI-MS.
• Brainstorming-ul: MG-MS;
• Sistematizarea: MG-MI;
• Constatarea: MG-MI.

Metode specifice (MS)
• Dezvoltarea dramaturgică a
discursului artistic;
• Evaluarea: MG-MI-MS;
• Anticiparea: MS-MI;
• Cadranele: MI-MS.

Dintre acestea, doar dezvoltarea dramaturgică a discursului artistic este o metodă specifică
educaţiei artistic-estetice, celelalte putând fi aplicate aleatoriu, pe anumite secvenţe ale procesului
instructiv-educativ, în funcţie de obiectivele operaţionale concrete.
În literatura de specialitate nu sunt delimitate concepte metodologice de predare-învăţareevaluare ca act de comunicare axată pe interacţiunea profesor – elev. Faptul ne-a determinat să
identificăm argumentele care să certifice necesitatea predării limbajului muzical nu doar ca parte
componentă a operei muzicale, ci şi drept componentă implicită comunicării didactic-muzicale.
Cele mai eficiente în predarea muzicii sunt tehnologiile (procedeele) bazate pe comunicare,
reprezentate de metodele active de predare. Accentul s-a deplasat de pe potenţialul de transformare
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pe activitatea reală, devenind evidente tot felul de modificări ale limbajului muzical şi uzual-verbal (interpersonal), care se produc destul de frecvent. Astfel, cele mai multe expresii ale elevilor
conţin metafore şi alte figuri de stil, iar acestea, ca imagini artistice, sunt uşor modificabile, motiv
pentru care sunt supuse analizei muzicologice şi artistice.
Finalităţile principale ale aplicării interacţionale a metodologiilor ELA-EM sunt şi componente ale culturii artistic-estetice a elevilor:
•

competenţele de receptare, comprehensiune, comentare-interpretare şi creaţie adecvată a
operelor literare şi muzicale;

•

trăsături caracteriale specifice receptorului de artă: de ex., obişnuinţa-trebuinţa de a citi
– a asculta muzică de valoare;

•

comportamente artistic-estetice: de ex., atitudine pozitivă faţă de arte, discriminarea artei
de kitsch-ul artistic;

•

reprezentări elementare despre unitatea artelor: de ex., comunitatea tematică, orientarea
pozitivă, similaritatea elementelor limbajului artistic etc.

•

aptitudini artistic-estetice dezvoltate în conformitate cu vârsta [Cf.: 144].

Printre trăsăturile de personalitate mai frecvente, posibil a fi formate-dezvoltate prin aplicarea
interacţională a metodologiilor ELA-EM, sunt:
•

capacitatea de empatizare artistică: a te pune în situaţia altora sau personajelor artistice;

•

toleranţa spirituală: îngăduinţă, răbdare sau/şi compătimire faţă de celălalt; acceptarea şi
înţelegerea celuilalt;

•

obiectivitate în evaluare: a aprecia obiectiv succesele personale şi ale altora;

•

deschidere interioară: a fi deschis în gândire şi în comportament;

•

justificare a acţiunilor: a stabili motivele care stau în spatele fiecărei acţiuni [G. Văideanu,
209; M. Zlate, 218; Vl. Pâslaru, 158, 160, 162; C. Şchiopu, 182; M. Marin, 132;
M. Morari, 137, 140, 142; S. Sârbu, 174, 175; S. Secară-Cemortan, 176; M. Ţaulean,
202; L. Peciko, 228].

În concluzie: problema interacţiunii metodologiilor ELA – metodologiilor EM în formarea
elementelor culturii artistic-estetice a şcolarilor mici este anticipată de epistema metodei şi de conceptele de metode generale şi particulare/specifice, de metode pasive/reproductive şi de metode
active – participative – creative.
Deoarece „metoda este calea spre adevăr” (Goethe), epistema metodei şi tipurile de metode se
conturează prin discriminarea tipurilor de cunoaştere umană, care demonstrează, că:
•

metode sui generis nu există şi nu pot exista, orice metodă fiind produs al unui anumit tip
de cunoaştere;

•

discriminarea metodelor în pasive-reproductive şi active – participative – creative nu poate avea impact asupra tuturor tipurilor de educaţie decât parţial, căci fiecare tip de educaţie îşi are originea în tipurile de cunoaştere umană, deci calitatea metodelor rezidă nu în
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măiestria învăţătorului de a selecta anumite metode, ci în capacitatea sa profesională de a
identifica şi a combina metodele specifice disciplinei şcolare, în conformitate cu tipul de
cunoaştere pe care este întemeiată respectiva disciplină;
•

pentru educaţia literar-artistică şi educaţia muzicală este recomandabil a valorifica potenţialul
metodelor specifice didacticii artelor – acelor care corespund activităţilor definitorii ale educaţiei artistic-estetice: receptarea – comprehensiunea – comentarea/interpretarea – creaţia;

•

deoarece activităţile specifice cunoaşterii artistice reprezintă în sine o decodare conştientă
a elementelor limbajului artistic al operelor de artă şi interacţiunea metodologiilor ELA
– metodologiilor EM este corect epistemic şi teoretic să se facă la nivelul elementelor
limbajelor artistice specifice ale celor două genuri ale artei.

Interacţiunea metodologiilor ELA-EM în formarea culturii artistic-estetice a elevilor, cognitiv
– este o epistemă, deoarece deţine toate caracteristicile unei entităţi de cunoaştere; pedagogic –
este o strategie acreditat epistemic şi teoretic.
2.4. Concluzii la Capitolul 2
Fundamentarea epistemologică a conceptului de formare interacţională elevilor a CAE confirmă actualitatea problemei de cercetare şi oferă deschideri către soluţionarea ei pe temeiuri ştiinţifice. Rezumând ideile, conceptele şi principiile examinate în capitolul 2, conchidem:
1. Cunoaşterea reprezintă o categorie filosofică care ţine de perfecţionarea continuă a fiinţei
umane, ea este o activitate care stă la baza formării experienţelor de acumulare şi valorificare a tezaurului material şi spiritual al umanităţii şi indivizilor. Cunoaşterea este activitatea principală a omului, deoarece constituie cheia existenţei prin faptul de a fi şi a şti.
2. Cunoaşterea artistică sau artistic-estetică:
•

este una din componentele definitorii, alături de relaţia cu divinitatea şi gândirea, ale
celei de a doua existenţe umane – metafizică; e starea suprasensibilă a existenţei şi
cunoaşterii;

•

în această dimensiune, reprezintă al treilea tip, din cele patru tipuri fundamentale de
cunoaştere: empirică, mitic-religioasă, artistic-estetică, ştiinţifică;

•

se realizează prin imagini artistice, respectiv, cunoaşterea literar-artistică – prin imagini poetice, iar cunoaşterea muzicală – prin imagini muzicale;

•

este concret-senzorială, afectivă şi raţională în acelaşi timp;

•

este unicală şi universală ca produs cultural şi ca destinaţie, adresându-se fiecărui individ uman în parte şi existând prin actul receptării individuale, şi cuprinde întreaga
lume exterioară şi universul intim al receptorilor de artă;

•

foloseşte un limbaj specific (artistic), individualizat pe genuri artistice, autori şi opere;

•

genurile artistice interacţionează în baza legii unităţii şi conexiunii universale, concretizate în principiile interacţiunii şi sincretismului artei.
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3. Produsele artistice şi capacităţile receptorilor de artă formează elementele definitorii ale
culturii artistice. Ca parte a culturii artistice a receptorului sunt idealul artistic, viziunile şi
reprezentările artistice, sintetizate de gustul estetic, trăsăturile caracteriale specifice receptorului de artă (literare-lectorale, muzicale), sensibilitatea artistic-estetică – capacitatea de
a trăi estetic opera de artă, aptitudinile artistice, talentul.
4. Pornind de la principiile literaturii şi artei, una dintre căile importante de formare elevilor
claselor primare a elementelor de cultură artistic-estetică o constituie o metodologie specială, concepută pe interacţiunea educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale. O astfel
de metodologie este validată de:
•

principiile artei, în special de principiile interacţiunii şi sincretismului artelor,

•

statutul receptorului de artă de al doilea subiect re-creator al operei – ceea ce întemeiază caracterul preponderent interactiv al receptării artistice,

•

caracterul sincretic al cunoaşterii elevilor de vârstă şcolară mică,

•

spaţiul extins pe care-l ocupă cunoaşterea artistică a elevilor de această vârstă printre
celelalte tipuri de cunoaştere.

5. Structural, metodologia formării culturii artistic-estetice include:
•

coordonatele macro- şi micro-structurale: teleologia formării elementelor culturii artistic-estetice (obiective, finalităţi), factorii pedagogici şi psihologici, cultura receptării şi cultura gândirii;

•

specificarea conţinuturilor ELA-EM care se pretează interacţiunii la nivelul receptării-comprehensiunii-comentării-interpretării elevilor din clasele primare;

•

un ansamblu specific de metode-procedee/tehnici-forme-mijloace de ELA-EM;

•

un sistem specific de activitate literar-artistică şi muzicală;

•

principii şi criterii specifice de evaluare a rezultatelor şcolare: literare-lectorale şi muzicale, principii generale şi metodologice specifice.
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3. FORMAREA CULTURII ARTISTIC-ESTETICE
LA ELEVII CLASELOR PRIMARE
3.1. Studiul preexperimental al culturii artistic-estetice a elevilor
3.1.1. Designul experimentului pedagogic
Scopul experimentului a fost validarea conceptului de interacţiune a metodologiilor ELA-EM
în formarea elevilor claselor primare a culturii artistic-estetice, conform ipotezei de lucru: Întemeiate pe interacţiunile principale ale pedagogiei artei, metodologiile ELA-EM pot produce elevilor
din clasele primare un nivel avansat de cultură artistic-estetică.
Desfăşurarea. Experimentul de formare s-a desfăşurat printr-un sistem de activităţi proiectate
de Modelul FCAE (Fig. 3.4, Fig. 3.5), în condiţii naturale, determinate de cauzele obiectiv-subiective ale procesului educativ.
Activităţile experimentale au demarat prin stabilirea grupurilor experimental şi de control,
pentru care valoarea alternativei independente este zero.
Ambele eşantioane, experimental şi de control, au fost reprezentative, grupurile de subiecţi
fiind constituite aleatoriu, din elevi ai claselor primare comparabile, rurale şi urbane, îndrumate de
învăţători cu competenţe şi vechime în muncă similară. În calcul au fost luate doar datele mediilor.
Am operat cu patru grupe corelate de elevi.
Finalitate. În cadrul experimentului de constatare au fost stabilite nivelurile de formare a elementelor CAE a elevilor din clasa I în baza:
a) acţiunilor cu caracter artistic sincretic;
b) competenţelor de comunicare profesor – elev, elev – elev, elev – opere de artă;
c) capacităţilor de apreciere/evaluare a elementelor valorilor artistice;
d) competenţelor de creare/compunere a creaţiilor literar-artistice/muzicale.
Metodologie. Activităţile din cadrul experimentului au avut caracter activ-reflexiv, prin care
am căutat să descoperim fapte în lumina presupoziţiilor noastre teoretice.
Permanent am ţinut în vizor verificarea experimentală a relaţiei presupuse dintre fenomenele
ce au loc în cadrul educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale, prin provocarea şi controlul soluţionării situaţiilor de către cercetător.
Etapele experimentului:
I.

Alegerea variabilelor (alternativelor) exploratorii în funcţie de presupunerile formulate
(model ipotetic).

II. Stabilirea situaţiei (model empiric).
III. Selectarea (stabilirea) subiecţilor în grupele experimentale şi martor (de control).
IV. Prelucrarea statistică a datelor experimentale.
V. Formularea concluziilor şi interpretarea datelor cercetării experimentale.
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În experimentul de constatare au fost angajate următoarele tipuri de variabile:
S – situaţia-stimul; C – conţinutul; Pe – personalitatea elevului; Rf – răspunsul la stimul/reflexia; Pf – performanţa.
Exigenţele înaintate programei experimentului:
•

Gradul de validitate. Conţinuturile variabilelor experimentale au fost selectate cu consideraţia capabilităţii de a măsura diferenţele cu un grad de precizie necesar.

•

Accesibilitatea. Designul experimental a fost unul cât se poate de simplu în comparaţie cu
obiectivele experimentului.

•

Excluderea erorilor sistemice. S-a urmărit ca variabilele experimentale operate de experimentator să nu difere de variabilele care nu erau operate la moment.

•

Valabilitatea concluziilor. Respectarea gradualităţii în timp şi spaţiu a programei experimentale a asigurat dinamizarea validităţii concluziilor la experiment şi eliminarea potenţialelor erori. Subiecţii antrenaţi în experiment au fost elevi din clasele primare (cl. I-II),
Gimnaziul din s. Bilicenii-Vechi şi Liceul Teoretic George Coşbuc din mun. Bălţi cât şi
cadrele didactice de la clasele primare.

Fig. 3.1. Datele statistice ale eşantionului cercetării
Au participat subiecţi:

115 – 100%

În clasele experimentale: 47 – 40,87%
În clasele de control:

46 – 40%

Au participat învăţători:

22 – 19,13%

Deşi s-a lucrat cu clase concrete de elevi, pe parcursul experimentului nu a fost urmărită formarea CAE anume a acestor elevi, ci a unui elev virtual din clasele primare: s-a făcut media nu
atât a caracteristicilor receptării (în general) a fiecărui elev, ci media tuturor caracteristicilor receptării ale tuturor elevilor, astfel obţinându-se tabloul CAE a unui elev virtual. Această abordare
este conformă principiilor receptării artistice, care iau în consideraţie întâi de toate experienţele de
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viaţă şi cele estetice ale receptorului (H.-R. Jauss). Or, acestea, plus particularităţile psihologice şi
de vârstă, influenţează semnificativ calitatea receptării fiecărui subiect receptor concret, fapt care
face ca aducerea elevilor chiar şi dintr-o clasă la un numitor comun al caracteristicilor receptării
artistice nu poate fi decât o acţiune mult prea relativă, căci activitatea artistică, în cazul nostru,
receptarea-comprehensiunea-comentarea/interpretarea-creaţia, nicidecum nu poate fi supusă experimentului de laborator.
Un elev care azi a dat răspunsuri bune despre opera literară/muzicală, de ex., a doua zi, fiind
frustrat de o problemă oarecare, ar putea să respingă în general orice activitate artistic-estetică.
Acest fapt însă nu ne îndreptăţeşte să-i apreciem dezvoltarea CAE ca nesatisfăcătoare. Dimpotrivă, s-ar putea ca elevul să fi devenit nereceptiv a doua zi faţă de opera studiată tocmai datorită
faptului că activitatea artistic-estetică anterioară i-a sporit sensibilitatea la problemele vieţii, iar
nevoia soluţionării uneia dintre ele îl poate îndepărta, temporar desigur, de domeniul artistic-estetic, care i-a creat instrumentele necesare soluţionării unei probleme de viaţă: observare minuţioasă
a detaliilor, imaginarea faptei/întâmplării, comentarea/interpretarea (gândirea) acesteia, elaborarea
soluţiei (creaţia).
Concluziile la toate datele experimentului s-au făcut deci din perspectiva unui elev receptor virtual din clasele primare şi nu din perspectiva elevilor concreţi, participanţi la experiment. Aceştia au
avut rolul doar de subiecţi de la care au fost prelevate date concrete ale activităţii artistic-estetice.
O altă caracteristică specifică experimentului didactic-educativ în cadrul disciplinelor artisticestetice este lipsa unei linii clare de demarcare experiment de constatare–experiment de formare,
căci, oricât de standardizate ar fi probele din cadrul experimentului de constatare, acestea, datorită
influenţei operei literare, care se adresează direct şi în mod individual fiecărui elev, îşi depăşesc
calitatea de probe standardizate, producând nu numai informaţie despre nivelul de formare a elementelor CAE a elevilor, dar neapărat influenţează şi dezvoltarea acesteia. Deci experimentul de
constatare în EAE este şi experiment de formare într-o măsură semnificativă. De aceea, pentru a
contura personalitatea receptorului virtual de literatură şi muzică – elev în clasele primare, am luat
în consideraţie caracteristicile acestuia, manifestate în cadrul ambelor experimente.
În experimentul de constatare a predominat totuşi activitatea de identificare a elementelor
CAE în condiţiile neaplicării interacţiunii metodologiilor ELA-EM, pe când în experimentul de
formare a predominat tendinţa de a îmbogăţi şi a dezvolta elementele CAE a elevilor în condiţiile
aplicării interacţionale a metodologiilor ELA-EM.
O a treia caracteristică a experimentului a fost faptul – amplu caracterizat în partea teoretică
a tezei, slabei cunoaşteri a metodologiilor specifice ELA/EM şi, respectiv, aplicării arbitrare a
acestora, deseori confundându-le cu tehnicile specifice cunoaşterii empirice şi ştiinţifice. De aceea
însuşi faptul punerii chestiunii specificităţii metodologiilor ELA/EM, precum şi, cu atât mai mult,
a aplicării interacţionale a acestora, au influenţat indirect cadrele didactice antrenate în experiment
încă la etapa constatativă a acestuia.
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A fost respectată însă invariabila necesară desfăşurării oricărui experiment: principiul unităţii
timp-spaţiu-acţiune-subiecţi. Astfel, pentru a urmări dinamica formativă pe parcursul tuturor etapelor experimentului, acesta s-a desfăşurat longitudinal, pe o perioadă de 4 ani (2011-2015), cu
aceleaşi grupe de elevi şi profesori.
3.1.2.

Valori ale demersului cadrelor didactice în formarea la elevii claselor primare a
culturii artistic-estetice

În cadrul experimentului de constatare au fost testaţi 22 de profesori şcolari de la clasele primare din Gimnaziul Bilicenii-Vechi, r-nul Sângerei, şi mun. Bălţi, la subiectele:
•

definirea educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale;

•

stabilirea specificului competenţelor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale;

•

argumentarea legăturilor posibile dintre metodologia educaţiei literar-artistice şi metodologia educaţiei muzicale.

Scop şi obiective. Evaluarea cadrelor didactice a urmărit:
•

măsura în care învăţătorii percep importanţa, locul şi rolul formativ-educativ al disciplinelor şcolare Limba şi literatura română şi Muzica;

•

modul în care apreciază practicienii potenţialul educativ al fiecărei discipline;

•

prezenţa/absenţa viziunii integrative asupra disciplinelor artistice;

•

evidenţierea soluţiilor propuse de către învăţători pentru integrarea metodologică a ELA şi
EM: metode, procedee, forme, mijloace etc.;

•

stabilirea specificului componentelor de conţinut, de organizare şi ghidare a procesului de
formare a culturii artistic-estetice a şcolarilor mici;

•

inventarierea competenţelor învăţătorilor de stabilire a posibilelor interacţiuni ELA-EM.

Datele din Tabelul 3.1 mărturisesc despre aspectele pozitive şi neajunsurile din practica educaţională, pe secvenţa obiectului nostru de cercetare:
•

o parte semnificativă a cadrelor didactice (15) conştientizează rolul şi valoarea educativă
a disciplinelor Limba şi literatura română şi Educaţie muzicală, se expun cu responsabilitate asupra descriptorilor acestui item, 1.1 (Disciplină de bază) – 2.4 (formează cultura
artistic-estetică a elevului mic);

•

învăţătorii, în proporţie de 61,36%, sunt nehotărâţi în aprecierea necesităţii formării competenţelor specifice ELA-EM, răspunsurile lor lăsând să se înţeleagă că aceste unităţi didactice definitorii formării-dezvoltării în profesie nu reprezintă o preocupare constantă şi
sistemică în activitatea lor profesională;

•

itemul Argumentarea legăturilor posibile dintre metodologia ELA şi metodologia EM a
demonstrat că, atât cursurile de la facultate, cât şi cele de perfecţionare, abordează insuficient sau deloc problematica interacţiunii metodologiilor disciplinelor artistice.
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Descriptori

Notă: AT – Acord total; AP – Acord parţial.

1.1. Disciplină de bază
1. Definirea educaţiei
1.2. Asigură succesul artistic/şcolar
1.3. Asigură integrarea socială a elevului mic
literar-artistice
1.4. Este o posibilă disciplină pentru integrarea artelor
2.1. Cultivă interesul pentru muzică
Definirea
2.2. Formează competenţa de a percepe şi înţelege muzica
2.3.
Dezvoltă abilitatea de interpretare muzicală
educaţiei muzicale
2.4. Formează CAE a elevului mic
Media:
1.1 – 2.4
3.1. Receptarea mesajului oral şi aplicarea în comunicare
3.2. Receptarea mesajului citit/audiat adecvat universului artistic-estetic al
Stabilirea specificului
elevului
3.3.Utilizarea scrisului, respectarea normelor ortografice/sintactice în
competenţelor ELA
expunerea gândurilor
3.4.Manifestarea interesului pentru arta literară
4.1. Identificarea auditivă a celor trei mari sfere ale muzicii
4.Stabilirea specificului
4.2. Înţelegerea şi aprecierea valorilor muzicii naţionale şi universale
4.3. Interpretarea artistică a muzicii
competenţelor EM
4.4. Crearea/improvizarea elementară a muzicii
Media:
3.1 – 4.4
5. Argumentarea legăturilor 5.1. Utilizarea doar a metodelor şi tehnicilor specifice
posibile dintre metodologia 5.2. Specificarea principiilor interdisciplinare
5.3.Integrarea temelor curriculare comune ELA şi EM
ELA şi metodologia EM
Media:
5.1 – 5.3

Itemi compet.
profesionale

faţă de subiectele cercetate

36,36-63,63
40,90-59,09
31,81-68,18
50,0-50,0
40,90-59,09
31,81-68,18
36,36-63,63
40,90%-59,09%
45,45-54,54
22,72-77,27
31,81-68,18
31,81-68,18

8-14
9-13
7-15
11-11
9-13
7-15
8-14
9-13
10-12
5-17
7-15
7-15

Valori absolute Valori relative (%)
AT-AP
AT-AP
15-7
68,18-31,81
18-4
81,81-18,18
14-8
63,63-36,36
12-10
54,54-45,45
17-5
77,27-22,72
15-7
68,18-31,81
14-8
63,63-36,36
12-10
54,54-45,45
15-7
68,18-31,81
9-13
40,90-59,09

Tabelul 3.1. Fişa experimentului de constatare a atitudinii învăţătorilor

Identificarea nivelului de abordare de către învăţători a subiectelor referitoare la problema
cercetării. S-a recurs la studiul următoarelor componente ale portofoliului învăţătorilor, în termeni
cantitativi şi calitativi propuse în tabelul 3.2.
Tabelul 3.2. Fişa de examinare a portofoliului învăţătorilor

Componentele
portofoliului

Activităţi proiectate de învăţători

1. Proiectele de
activitate didactică,
completate cu elemente
adecvate subiectelor
supuse cercetării

1.1. Exerciţii de recunoaştere a
formelor de comunicare literară/
formelor muzicale
1.2. Jocuri teatralizate/ muzicale
1.3.Iniţierea elevilor în cunoaşterea
elementelor de limbaj literar/muzical
2.Caracteristicile
2.1.Caracterizarea calităţilor de
personalitate
elevilor din registrele
2.2.Caracterizarea succeselor la
de evidenţă a reuşitei
şcolare la clasă/în afara învăţătură
2.3.Reliefarea intereselor,
clasei
competenţelor, abilităţilor artistice
3.1. Elaborarea proiectelor didactice
3. Fişele/ rapoartele
desfăşurate
de monitorizare a
3.2. Elaborarea situaţiilor didactice
activităţii didactice
instrumentate specific-metodologic
3.3. Evidenţierea modalităţilor de
integrare ELA-EM
4.Fişele/rapoartele
4.1. Autoevaluare cu reflectarea tuturor
de autoevaluare
realizărilor didactice
şi autoapreciere a
4.2. Autoapreciere autocritică/ sub
prestaţiei didactice
estimativă (feed-back negativ)
4.3.Autoapreciere supra estimativă
(feed-back pozitiv)
5.Rapoartele
5.1. Învăţătorul descrie în amănunte
descriptive/explicative căile de realizare a obiectivelor
şi argumentative
5.2. Învăţătorul descrie procesul şi
întocmite de învăţător argumentează tehnicile necesare
5.3. Învăţătorul descrie procesul cu
fraze formale, distanţate de subiect
Total media:
1.1 – 5.3
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Indicatori
calitate
Scorul în %
activităţi (Bine / Suficient /
proiectate
Insuficient)
(B / S / I)
12 / 5 / 5 54,54/22,72/22,72

7 / 8 / 7 31,81/36,36/31,81
10 / 6 / 6 45,45/27,27/27,27
14 / 4 /4 63,63/18,18/18,18
17 / 4 / 1

77,27/18,18/4,54

4 / 6 / 12 18,18/27,27/54,54
3 / 5 / 14 13,63/22,72/63,63
5 / 6 / 11

22,72/27,27/50,0

0 / 4 / 18

00,0/18,18/81,81

14 / 5 / 3 63,63/22,72/13,63
4 / 5 / 13 18,18/22,72/59,09
9 / 12 / 1

40,90/54,54/4,54

5 / 7 / 10 22,72/31,81/45,45
4/ 5 / 13 18,18/22,72/59,09
13 / 5 / 4 59,09/22,72/18,18
8/ 6/ 8

36,36/27,27/36,36

Pentru I compartiment al portofoliului am scos în evidenţă prestaţia învăţătorului vizavi de:
1. „utilizarea exerciţiilor de recunoaştere a formelor de comunicare literară/muzicală”, unde
au fost înregistrate următoarele scoruri:
•

utilizare bună

– 54,54%;

•

utilizare suficientă

– 22,72%;

•

utilizare insuficientă – 22,72%;

2. „utilizarea jocurilor teatralizate/muzicale”, atestând următoarele scoruri:
•

utilizare bună

– 31,81%;

•

utilizare suficientă

– 36,36%;

•

utilizare insuficientă – 31,81%;

3. „iniţierea elevilor în cunoaşterea elementelor de limbaj artistic (literar/muzical)”, de
unde am obţinut următoarele date:
•

iniţiere bună

– 45,45%,

•

iniţiere suficientă

– 27,27%,

•

iniţiere insuficientă

– 27,27%.

Generalizând datele a trei activităţi ale primului compartiment din portofoliul învăţătorului,
conchidem că aprecierea cu indicii S şi I în toate trei activităţi demonstrează o stare de egalitate
relativă: 22,72% – 22,72%; 36,36% – 31,81%; 27,27% – 27,27%.
Este de menţionat drept pozitiv faptul că învăţătorii conştientizează, în proporţie de – 54,54%
şi 45,45% – deci e un indice bun, necesitatea utilizării exerciţiilor de comunicare şi a elementelor
de limbaje artistice. Însă îngrijorează scorul utilizării jocurilor teatralizate/muzicale, a factorilor
non-artistici pentru formarea culturii artistic-estetice a elevilor de vârstă mică.
În compartimentul II al portofoliului învăţătorului sunt evidenţiate activitatea Caracterizarea
reuşitei elevilor şi indicele Calităţile de personalitate, care au fost evaluate cu un scor de, respectiv, 77,27% şi 63,63%, în timp ce Reflectarea intereselor, competenţelor, abilităţilor artistice au
fost apreciate cu un scor de doar 18,18%.
Rezultate asemănătoare înregistrăm şi la celelalte compartimente şi activităţi formative ale
învăţătorilor, fapt care ne-a condus la concluzia că este necesar a organiza cu ei un sistem de
traininguri orientate la ameliorarea situaţiei constatate din perspectiva eficientizării procesului de
formare elevilor mici a culturii artistic-estetice ca deziderat educaţional integrator.
Valorile înregistrate în Tabelul 3.2 arată că conţinuturile compartimentelor Portofoliului învăţătorului claselor primare vădeşte o anumită cultura organizaţională şi gradul la care factorul educativ-decizional (practicianul) instrumentează metodologic activităţile formative proiectate pentru
a fi realizate sistemic cu elevii.
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Tabelul 3.3. Autoevaluarea de către învăţătorii claselor primare a activităţilor prestate (Anexa 1)
Nr. crt.
1
2
3
4
Indici
D
N
I
E
P
I
F
B
S
In
D
N
I
Învăţători: 22 4
12
6
12
7
3
5
10
6
1
13
7
2
18,18 54,54 27,27 54,54 31,81 13,63 22,72 45,45 27,27 4,54 59,09 31,81 9,09
Scor%
Nr. crt.
Indici
Învăţători:22
Scor%

P
16
72,72

5
N
2
9,09

I
4
18,18

M
8
36,36

6
P
12
54,54

M
2
9,09

D
16
72,72

7
N
2
9,09

I
4
18,18

Notă: D – „da”; N – „nu”;
I – indecis;
E – experienţă;
P – proiect (didactic);
F – foarte bun; B – bun; S – suficient; In – insuficient;
Poz – Pozitiv, Neg – negativ;
M – într-o mare măsură; P – într-o măsură potrivită; m – într-o măsură mică.
Pentru a determina dacă cadrele didactice pot identifica diverse asemănări între disciplinele
artistice a fost aplicat un chestionar (Anexa 2). Datele cantitative sunt reflectate în Tabelul 3.4.
Tabelul 3.4. Identificarea de către învăţători a asemănărilor dintre disciplinele artistice
Indici
Învăţ: 22
Scor %

Întrebarea 1
Întrebarea 2
a1
b1
c1
d1
e1
f1
a2
b2
c2
d2
e2
5
3
2
2
6
4
5
7
2
4
4
22,72 13,63 9,09 9,09 27,27 18,18 22,72 31,81 9,09 18,18 18,18

Indici
a3
Învăţători: 22
5
Scor %
22,72

Întrebarea 3
b3
c3
d3
1
1
0
4,54
4,54
0

e3
15
68,18

Întrebarea 4
da
nu
4
18
18,18 81,81

f2
0
0

Întrebarea 5
da
nu
2
20
9,09
90,90

Învăţătorii recunosc că aspectele care se referă la modernizarea, valorificarea, integrarea metodologiilor disciplinelor artistice n-au devenit, deocamdată, acţiuni primordiale atât în activităţile
prestate de ei (18,18%), nici abordarea subiectelor înaintate spre cercetare în cadrul studiilor la
facultate, la cursurile de perfecţionare (90,90% au afirmat că n-au studiat acest subiect).
În concluzie: răspunsurile învăţătorilor au confirmat supoziţia că problematica cercetării
noastre este destul de actuală.
Învăţătorii, în majoritate, dau dovadă de o cunoaştere suficientă a ELA şi EM, dar argumentarea de către ei a necesităţii de integrare a metodologiilor ELA-EM este slabă în aspectele practic
şi teoretic.
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3.1.3. Valori preexperimentale ale culturii artistic-estetice a elevilor din clasele primare
Pentru a oferi experimentului de constatare o orientare integrativă a metodologiilor ELA
şi EM, elevii au fost implicaţi în mai multe activităţi artistice. La această etapă, experimentul de
constatare s-a desfăşurat în trei subetape:
Etapa I a fost consacrată identificării nivelului manifestării de către elevi a competenţei de
comunicare, intermediate de subiectele-temele literare-muzicale, gradului de manifestare a emotivităţii artistic-estetice (sensibilizării la frumos); a gustului estetic (exprimarea stărilor de bucurie
provocate de creaţiile artistice, de evenimentele frumosului).
Etapa a II-a a fost consacrată identificării nivelului perceptiv-evaluativ (comentarea celor audiate, lecturate) şi aprecierii valorice (exprimarea viziunilor artistice proprii);
Etapa a III-a a inclus identificarea nivelului de manifestare la elevi:
•

a spiritului productiv-creativ (crearea elementară a noilor creaţii artistice literare/ muzicale);

•

a capacităţii de aplicare a cunoştinţelor literar-artistice şi muzicale în condiţii comportamentale noi (formulare de noi opţiuni, gânduri, idei, proiecte artistice).

Au fost înaintate următoarele obiective:
•

a identifica nivelul de formare a competenţelor de comunicare artistică orală a elevilor;

•

a sesiza nivelul comprehensiunii valorilor cognitive literare şi muzicale;

•

a stabili nivelul de formare a capacităţilor de apreciere independentă a elementelor culturii
artistic-estetice.

Obiectivele cercetării au sintetizat principalele direcţii ale procesului instructiv-educativ experimental – determinarea la elevi a competenţelor de:
a) reacţionare (reflexie) emoţională la evenimentele estetice (literar-artistice/muzicale);
b) apreciere valorică a creaţiilor artistice (audiate/lecturate);
c) crearea noilor produse elementare de artă (literară/muzicală).
Pentru început am realizat un sondaj cu privire la preferinţele artistice ale elevilor (Anexa 3.).
Rezultatele cantitative cu privire la preferinţele artistice ale elevilor claselor primare sunt reflectate
în Tabelul 3.5.
În urma examinării datelor din Tabelul 3.5 s-a conturat o ierarhie a preferinţelor elevilor. Aceştia au ales, în medie: acţiunile cu caracter interpretativ – 28,12% respondenţi; acţiunile cu caracter
reproductiv – 30,34%; acţiunile cu caracter productive – 19,98%; acţiunile creative – 19,24%; alte
acţiuni – 2,22%.
Din datele colectate se poate vedea, că preferinţele elevilor sunt mult mai înalte decât posibilităţile acestora de a-şi realiza potenţialul individual, fapt care confirmă actualitatea şi necesitatea integrării disciplinelor artistice atât la clasă cât şi în afara clasei, precum şi în activitatea
extraşcolară, care să ofere noi posibilităţi şi opţiuni de formare a competenţelor artistic-estetice
– elemente definitorii ale CAE.
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Tabelul 3.5. Autoevaluarea de către elevi a preferinţelor artistice
Întrebări
Elevi 135
100%
Întrebări
Elevi 135
100%

1.1
Aint
11
8,14

1.2
Aint
9
6,66

1.10
Apr
5
3,70

1.11
Apr
4
2,96

Preferinţele artistice ale elevilor mici
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Aint
Aint
Ar
Ar
Ar
10
8
9
12
9
7,4
5,92
6,66
8,88
6,66
Preferinţele artistice ale elevilor mici
1.12
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
Apr
Ar
Ar
Acr
Acr
1
7
4
7
9
0,74
5,18
2,96
5,18
6,66

1.8
Apr
11
8,14

1.9.
Apr
6
4,44

1.17.
Acr
10
7,40

1.18.
Ad
3
2,22

Notă: Aint – acţiuni de interpretare;
Ar –acţiuni de receptare;
Apr – acţiuni productive;
Acr – acţiuni creative;
Ad – acţiuni diverse.
O probă realizată în cadrul experimentului de constatare cu elevii a fost aplicarea unui chestionar (Anexa 4) care a avut ca scop determinarea capacităţii de a identifica asemănări şi deosebiri
între diferite genuri de artă. Rezultatele cantitative sunt reflectate în Tabelul 3.6.
Tabelul 3.6. Capacitatea elevilor de a identifica asemănări între diferite genuri de artă
Indici
Nr. elevi
93 elevi
100%

A
5
5,37

B
6
6,45

Numărul identificărilor de asemănări
C
D
E
F
G
27
19
16
12
9
29,03 20,43 17,20 12,90 9,67

H
8
8,60

I
3
3,22

Rezultatele demonstrează că cel mai mare număr de elevi îl formează acel eşantion care are
capacitatea de a observa 3 (29,03%) şi 4 (20,43%) asemănări între domeniile artei, numărul elevilor de a observa mai mult de 4 şi mai puţin de 3 asemănări se află în descreştere, respectiv: de la
20,43% la 3,22% şi de la 29,03% la 5,37%.
Astfel se stabileşte, că şcolarii mici trebuie antrenaţi în formarea capacităţilor de apreciere/
evaluare a valorilor artistice nu numai în format diferenţiat, ci şi în format de interacţiune a artelor
şi limbajelor acestora.
La Etapa I identificarea nivelului manifestării de către elevi a competenţei de comunicare,
intermediate de subiectele-temele literare-muzicale, gradului de manifestare a emotivităţii artistic-estetice (sensibilizării la frumos); a gustului estetic (exprimarea stărilor de bucurie provocate
de creaţiile artistice, de evenimentele frumosului) au fost realizate acţiuni de identificare a:
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1. nivelului manifestării de către elevi a competenţei de comunicare,
2. acţiuni intermediate de subiectele-temele literare-muzicale,
3. gradului de manifestare a emoţionalităţii artistic-estetice (sensibilităţii la frumos),
4. gustului estetic – exprimarea stărilor de bucurie, provocate de creaţiile artistice şi fenomenele frumosului.
Elevilor li s-au înaintat următoarele sarcini de lucru:
1. Care din creaţiile muzicale audiate recent, după părerea ta, s-ar potrivi mai mult operei
de artă pe care am lecturat-o/audiat-o la lecţia de azi (pentru audiţie sunt propuse două
fragmente muzical-literare)?
2. Numeşte personajele din creaţia literară, identificându-le şi în creaţia muzicală audiată.
3. Care sunt personajele comune în cele două creaţii, literară şi muzicală?
4. Identifică şi expune imaginile muzicale sesizate de tine în opera literară citită.
Elevii au citit povestirile Un prieten credincios şi Crăiasa Zăpezilor de H. C. Andersen.
După lectura povestirilor, învăţătorul creează situaţia-stimul.
Învăţătorul: Elevi, ambele povestioare ne-au transferat imaginar în miraculosul anotimp al iernii, al gerului şi zăpezilor, care ne îndeamnă la joacă, la patinaj, la meditare. Care sunt personajele
artistice în prima povestire?
Un elev: Tata şi Ciprian.
Înv.: Dar în a doua povestire?
Un elev: Crăiasa Zăpezilor şi Karl.
Înv.: Vă propun spre audiţie două creaţii muzicale: F. Schubert Vals, C-dur, melodie cantilenă,
scrisă în caracter de vals (valsant), cu mişcarea la trei timpi şi A. Sochireanschi Fulg de nea, F-dur,
melodie cantabilă în caracter de glumă.
Gândiţi-vă şi spuneţi, care din creaţiile muzicale se potriveşte mai mult unei sau altei creaţii
literare?
Un elev: Cred că pentru povestirea Un prieten credincios se potriveşte piesa Fulg de nea.
Înv.: De ce?
Un alt elev: Fiindcă piesa Fulg de nea redă tabloul viu al ninsorii, prin muzică noi vedem cum
cerul cerne mii de steluţe.
Înv.: Dar care melodie se potriveşte povestirii Crăiasa Zăpezilor?
Un elev: Cel mai bine pentru Crăiasa Zăpezilor se potriveşte Valsul, care redă imaginea sărutului gingaş al Crăiesei Zăpezilor dat lui Karl.
Înv.: Până aici am căutat să găsim asemănări între personajele artistice şi caracterul melodiilor
muzicale audiate. În continuare să prelungim comunicarea în perechi şi rotativ (de la elev la elev)
pe subiectele (imaginile) sugerate de tablourile/personajele povestirilor literare şi de imaginile
creaţiilor muzicale audiate.
Învăţătorul dă tonul comunicării-dialogării dintre învăţător-elev, elev-elev.
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Spre exemplu, învăţătorul începe cu fraza: Peste tot e iarnă, ger cumplit şi vijelie.
Un elev continuă dialogarea: Zăpada albă sclipeşte în jocul razelor de soare.
Un alt elev preia dialogul: Ciprian este un băiat harnic.
Valorile exprimate de elevi sunt prezentate în Tabelul 3.7 şi Fig. 3.2 şi 3.3.
Tabelul 3.7. Indicii competenţei de comunicare intermediată de subiectele literar-muzicale
Nr. elevi
Indici cantitativi
EE: 20 elevi-100%
EE: 27 elevi-100%
Ec: 24 elevi-100%
Ec: 22 elevi-100%
Media (EE):
Media (Ec):

Manifestare
Manifestare
Manifestare
emotiv-afectivă emoţional-raţională
senzitiv-valorică
(acţ. reproductivă) (acţiune productivă) (acţ. productiv-creativă)
12-60%
6-30%
2 – 10%
14-51,85%
9-33,33%
4-14,81%
13-54,16%
8-33,32%
3-12,5%
12- 54,54%
8-36,36%
2-9,09%
55,92%
31,66%
12,40%
54,35%
34,84%
10,79%

Notă: EE – Eşantion experimental; Ec – Eşantion de control.

Fig. 3.2. Niveluri de formare a competenţei comunicativ-apreciativ-creative
intermediate de stimuli artistici (EE, eşantion experimental)

Fig. 3.3. Niveluri de formare a competenţei comunicativ-apreciativ-creative
intermediate de stimuli artistici (Ec, eşantion de control)

83

Astfel, elevii, fiind ghidaţi de învăţătorul-experimentator, continuă dialogul pe marginea tematicii propuse iniţial. În interpretarea răspunsurilor elevilor sunt luate în considerare nivelul formării competenţelor comunicativ-artistice (expresie emoţională, interes pentru frumos, tendinţa de
a aplica creativ subiectele receptate în acţiunea de comunicare artistică, folosirea elementelor de
limbaj artistic literar-muzical).
Nivelul reproductiv-descriptiv al valorilor competenţelor de comunicare ale elevilor clasei I
(EE şi Ec), intermediate de subiectele-teme literar-artistice-muzicale, se prezintă astfel:
Cristina G.

Afară e iarnă şi e destul Eleva foloseşte un vocabular descriptiv: e iarnă, în jur
de frumos.
este frumos, păsările se dau la dos, e frig, drumurile şi
lacul sunt înzăpezite.

Vlad N.

Pământul e acoperit de Elevul caută cuvinte care să caracterizeze cât mai bine
zăpadă, ninge.
iarna, însă comunicarea lui se reduce la un vocabular
îngust: totul e acoperit cu zăpadă, copacii sunt goi, unde
şi unde se vede câte o păsărică.

Elena B.

Din depărtare se aud
săniile cu zurgălăi.

Elena manifestă unele elemente de imaginaţie artistică,
deşi destul de modest: zurgălăii i-am auzit în creaţia
muzicală „Fulg de nea”, fără sanie nu-mi închipui iarna.

Mihai G.

Pentru acest anotimp

Mihai, deopotrivă cu alţi colegi ai săi, a sesizat unele
imagini muzicale, care redau iarna: în melodiile audiate
am văzut fulgii de nea, am auzit scârţiitul zăpezii sub
săniile de la săniuş. Totuşi vocabularul elevilor este
modest.

se potrivesc melodiile
vesele.

Au fost identificate, în special, abilităţile elevilor de a reproduce şi a descrie imaginile artistice sugerate de creaţiile literare/muzicale percepute la auz, prin care s-a demonstrat prezenţa unor
valori caracteristice tuturor tipurilor de activităţi principale, specifice abordării operelor literare şi
de artă în procesul pedagogic (vezi în continuare valorile generalizate ale I etape).
Nivelul productiv-analitic al valorilor competenţelor de comunicare, intermediate de subiectele literar-muzicale (clasele I, EE/Ec):
Mădălina O. Iarna zilele sunt scurte, Eleva caracterizează anotimpul iarna de pe poziţii
iar nopţile lungi.
terestre: iarna nopţile sunt lungi, iar zilele-scurte,
animalele domestice sunt adăpostite în grajduri calde,
animalele sălbatice se ascund în vizuini, păsările
călătoare pleacă în ţările calde.
Andrian C.

Iarna este cel mai rece Elevul caracterizează iarna ca cel mai rece anotimp al
anotimp al anului.
anului: peste tot bântuie frigul, îngheaţă ferestrele, lacul;
gerul nu ne permite să ieşim la joacă pe mult timp.
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Daniela D.

Iarna aduce cu sine
greutăţi omului şi
animalelor.

Constatarea Danielei este raţionalist-depresivă: iarna
totul parcă se opreşte, animalele domestice stau acasă,
oamenii poartă îmbrăcăminte caldă, păsările care nu au
plecat se ascund în cuiburi, peste tot e ger şi zăpadă.

Dorin C.

Dacă iarna este cu
multă zăpadă, atunci
trebuie să aşteptăm un
an roditor.

Dorin analizează iarna drept un prevestitor al anului roditor:
din textul literar am sesizat un an cu belşug, melodiile
muzicale la fel ne acordă spre o vară frumoasă şi blândă,
iarna ne face să iubim şi mai mult anotimpul vara.

În relief sunt scoase abilităţile elevilor de a manifesta un comportament comunicativ cu elemente productiv-analitice în identificarea imaginilor artistice sugerate de creaţiile audiate.
Nivelul productiv-creativ al valorilor competenţelor de comunicare (clasele I, EE/Ec), manifestate prin identificarea-aproprierea imaginilor artistice din creaţiile literare şi muzicale audiate:
Cristian C.

Iarna este un anotimp
al farmecului,
al poveştilor şi
sărbătorilor frumoase.

Impresionat de poezia Iarna şi creaţiile muzicale audiate,
elevul se exprimă în versuri originale: Iarna bate-n uşă iar,
Hai deschide, gospodar,
Am venit noi, urătorii,
Chiar în toiul sărbătorii.
Cristian s-a evidenţiat şi prin compunerea unei melodii
pe versurile sale despre iarnă.

Renata P.

Pentru mine iarna este
un timp al frumuseţii
naturii, totul în jur este
frumos şi amuzant.

Renata, inspirată fiind de textul literar-artistic Iarna şi
imaginile creaţiilor muzicale Vals şi Fulg de nea, îşi
comentează propria stare estetică într-o manieră artistică:
Eu mă rotesc în compania valsului ca fulgii în bătaia
vântului, sunt îmbrăcată în alb ca să nu mă deosebesc de
zăpada albă-albă ca-n poveşti...

Gheorghe Ş. Iarna ne face mai căliţi Elevul este încântat de feeria iernii şi improvizează:
în sănătate, ne cuprinde Sănătate, bucurie,
cu farmec şi ne face să Iarna îmi aduce mie.
creăm.
Eu împart totul cu voi,
Alte ierni să vină pe la noi.
Paula Ş.

În toiul iernii ne
ridicăm mai sus
pe scările visurilor
noastre.

Paula a fost destul de atentă la conţinutul literar-artistic,
cât şi la conţinutul creaţiilor muzicale, relatând: Melodiile
audiate, „Valsul” şi „Fulg de nea”, m-au transferat
într-o poveste despre o fată care a înţeles rostul muncii şi
dulceaţa fericirii, prieteniei şi ajutorului reciproc.
85

S-au manifestat comportamente comunicative cu elemente productiv-creative în comentareainterpretarea imaginilor artistice sugerate de creaţiile audiate şi crearea de noi creaţii literar-artistice (poezii, melodii, ritmuri caracteristice).
Generalizate, valorile competenţelor de comunicare artistic-estetică (literar-muzicală) ale
elevilor receptori din clasele I se prezintă la finele I etape a experimentului de constatare astfel:
Receptare:

– stare de lectură, stare de cânt (în care predomină emoţiile şi
sentimentele estetice, dorinţele şi năzuinţele);
– imaginarea unor elemente spaţio-temporale, afectiv-raţionale din
operele citite/audiate.

Comprehensiune:

– vocabular specific relativ dezvoltat, dar încă modest;
– structuri sintactice şi stilistice culte, dar comune.

Comentare şi
Interpretare:

– aprecieri şi judecăţi de valoare;
– capacitate incipientă, manifestată accidental, de recunoaştere a
similitudinilor formei-mesajului în creaţii literare – creaţii muzicale.

Creaţie artistică
elementară:

– capacitatea de re-creare a imaginilor vizuale, dinamice şi auditive;
– capacitate incipientă de creare a unor imagini proprii, care însă s-a
manifestat la un număr mic de subiecţi;
– imaginile create, deşi poetice şi proprii, sunt accidentale, prezentând
compilaţii din creaţia populară orală.

Etapa a II-a a experimentului de constatare a fost consacrată identificării nivelului perceptiv-evaluativ (comentarea operelor lecturate/audiate) şi aprecierii valorice (exprimării viziunilor
artistice proprii).
Pentru această etapă au fost selectate două creaţii muzicale cu program – piese muzicale cu
melodii scrise pe versuri literare: Frunza şi soarele, muzica de E. Doga, versurile de Gr. Vieru,
Căţeluşul cel fricos, muzica de A. Matcovschi, versurile de Gr. Vieru.
Frunza şi soarele

Căţeluşul cel fricos

Galbenă, galbenă,
Frunza-n pom se leagănă,
Zice soarele frumos:
– Să nu cazi cumva pe jos!
Ei şi ce, ei şi ce?
Toţi cădem, chiar soarele!
– Ah, frunziţo, ce ştii, tu?
Eu apun, eu nu cad, nu!

Am un căţeluş frumos,
Ham, ham, ham; ham, ham, ham;
Dar nespus e de fricos.
Ham, ham, ham; ham, ham, ham.
– Ce ruşine, măi căţel,
Vai, vai, vai; vai, vai, vai!
Te temi şi de-un gândăcel.
Vai, vai, vai; vai, vai, vai!
– Da, mă tem şi-n pace-l las,
Fiindcă mă pişcă de nas.
Ham, ham, ham; ham, ham, ham.
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Elevilor le-au fost înaintate următoarele sarcini:
•

a recepta şi a evalua (a comenta creaţiile muzicale/literar-artistice audiate, lecturate), a
aprecia valoric (prin exprimarea viziunilor artistice proprii);

•

a identifica particularităţile comune (înrudite) imaginilor artistice sugerate de textele literare şi sonorităţile muzicale;

•

a folosi elementele artistice (literare-muzicale) sesizate în acţiunile de comunicare/dialogare.

Nivelul receptiv-creativ al elevilor (clasele I, EE/Ec) s-a manifestat în următoarele valori ale
competenţei apreciativ-evaluative:
Anatol D.

Frunza şi soarele este o
piesă frumoasă;
Căţeluşul cel fricos este
un cântec de glumă.

Elevul demonstrează anumite cunoştinţe (ciclul de
schimbare care are loc în natură):
primăvara copacii se acoperă cu frunze verzi, cu
sosirea toamnei frunzele se îngălbenesc şi cad jos.
Melodia cântecului „Căţeluşul cel fricos” ne comunică
despre micul căţeluş care este timid şi fricos.

Daniela F.

Am audiat două cântece
care descriu destul
de frumos tablouri
muzical- literare.

Eleva utilizează cuvinte sesizate din textele literare ale
cântecelor:
frunza galbenă, soarele îi zice să nu cadă pe jos;
căţeluşul e fricos şi speriat, se teme de un gândac.

Vasile G.

Cântecele audiate miau plăcut pentru că
au melodii şi versuri
frumoase.

Vasile caută să argumenteze de ce cântecele audiate sunt
preferate: melodiile sunt plăcute, uşor de memorizat şi
de cântat; versurile redau tablouri de glumă.

Aliona M.

Aceste cântece redau

Aliona apreciază realitatea creaţiilor audiate:
cântecele audiate redau tablouri reale din viaţa copiilor.

destul de bine viaţa
noastră de toate zilele.

Repartizate pe tipurile principale de activitate artistic-estetică a elevilor receptori de artă în
procesul pedagogic, acestea se prezintă astfel. Elevii:
Receptare:

– identifică imaginile artistice narative, descriptive, dinamic-verbale
şi dinamic-muzicale;
– obţin şi trăiesc firesc starea estetică complexă starea de lecturăstarea de cânt;

Comprehensiune:

– înţeleg corect cântecele – adecvând structura propriei receptări la
structura acestora;
– conştientizează, la nivel elementar, caracterul sincretic al formeimesajului cântecelor audiate;
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Comentare/
Interpretare:

– consideră operele de literatură şi artă drept tablouri reflexive ale
vieţii reale;
– constată şi argumentează plăcerea din timpul audiţiei prin categorii
generale (sunt frumoase; descrie frumos);
– argumentează comportamentele personajelor;
– argumentează unele elemente ale formei artistice;
– exprimă atitudini faţă de opere şi personaje;

Creaţie elementară:

– re-creează unele imagini ale operelor.

Valorile exprimate de elevii claselor I:
•

deşi în mod inegal şi superficial, acoperă toate cele patru tipuri de activitate artistic-estetică, desfăşurate în procesul pedagogic;

•

certifică prezenţa la elevi a unor cunoştinţe specifice din domeniul artistic şi faptul că elevii le pot folosi în evaluarea creaţiilor literar-muzicale, dar vocabularul şi figurile de stil
(epitete, metafore etc.) utilizate sunt modeste şi compilative;

•

certifică capacitatea elevilor de a percepe şi înţelege – fără să comenteze, caracterul sincretic al cântecelor;

•

mărturisesc despre înţelegerea preponderent determinativă a operelor de artă – ca tablouri
ale vieţii reale;

•

sunt suficiente dezvoltării în valori mai complexe şi mai profunde prin aplicarea unui concept metodologic integrativ.

Etapa a III-a a fost consacrată examinării nivelului de manifestare la elevi a spiritului productiv-creativ (crearea elementară a noilor creaţii artistice literare/muzicale) şi a capacităţii de
aplicare a cunoştinţelor literar-artistice şi muzicale în condiţii comportamentale noi (formulare
de noi opţiuni, gânduri, idei, proiecte artistice).
Însă până a trece la testarea nemijlocită, elevii au fost angajaţi într-un exerciţiu de pregătire
pentru utilizarea elementelor de creaţie artistic-estetică.
Atât la orele de limba română, cât şi la cele de muzică, elevilor clasei I li s-au înaintat sarcini
care să stimuleze procesul de dezvoltare a imaginaţiei artistice prin:
•

observarea modalităţilor de prezentare a intonaţiilor muzicale, diverse după caracter: emoţional-expresive, descriptive, de gen (cantabile, dansante etc.), ritmice, timbrale;

•

observarea modalităţilor de construire/alcătuire a strofelor în diverse poezii pentru copii,
felul de rimare a strofelor, precum:
Mama pâine albă coace,

Vai, ce nume gingaş are!

Tata fluiere ne face,

Nu vă fie de mirare;

Pentru pace, Pentru pace,

E plantă otrăvitoare,

Mulţumim frumos (Gr. Vieru).

Dar foarte folositoare (C. Dragomir).
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De asemenea, elevilor le-au fost propuse exerciţii cu terminaţii ale strofelor posibile, pe care
ei (de la elev la elev) să le complinească cu conţinutul respectiv:
a)

_______________ frumos,
_______________ mânios;

b)

_______________ pădure,
_______________ mure;

c)

_______________ citesc,
_______________ povestesc.

Pe versurile compuse de elevi au fost improvizate, tot de către ei, melodii, care redau caracterul, imaginea strofei literare.
În acest context, elevii au fost antrenaţi într-un exerciţiu individual şi colectiv de improvizare propriu-zisă a intonaţiilor: ritmice (ritmizarea onomatopeelor, numelor de oameni, denumirilor de sate şi
oraşe), melodice (compunerea melodiei pe versurile poeţilor semnate de poeţi sau pe versuri proprii).
După etapa de pregătire a elevilor pentru creaţie literar-artistică şi muzicală, în faţa elevilor
(EE şi Ec) au fost înaintate următoarele obiective:
a) a continua melodia începută de profesor, adică a improviza „răspunsul muzical” la „întrebarea muzicală” a profesorului; acelaşi procedeu este continuat rotativ (de la elev la elev), un
elev propune o frază melodică sau un ritm, iar alt elev prelungeşte fraza muzicală începută;
b) a compune strofe simple în formă de dialog dintre două personaje pe subiecte din poveşti,
jocuri distractive pentru copii, de exemplu:
1) Gâşte, gâşte!
Ga! Ga! Ga!
Vreţi mâncare?
Da! Da! Da! – ş.a.m.d.
2) – Moş Stejare, moş Stejare,
Câţi ani ai matale, oare?
– Sunt, băiete... Cum te cheamă?
Cu străbunii tăi de-o seamă – ş.a.m.d., pe care elevii compun melodii în caracter respectiv.
Exemplu: Strofa compusă de Cristina M., eleva cl. I, L.T. „George Coşbuc”, fiind îndrumată
de învăţătoare:
Sus o pasăre cânta:
Cip-cirip-cirip- cirip!
Jos motanul îngâna:
Meau-meau-meau!
În continuare au fost create diferite situaţii-stimul: exclamări emoţionale de bucurie, improvizarea unei stări de dor, însoţite de melodii sau ritmuri caracteristice.
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Valori ale creaţiei artistic-estetice elementare (experienţe perceptiv-muzicale-literare), elaborate de elevi în condiţii/situaţii de improvizare/compunere:
Ion C.

Încerc să compun
poezii pe teme simple,
luate din viaţă.

Ion caută situaţii de dialog în poveşti, zicători, fabule,
dar rezultatele sunt destul de modeste.

Daniela D.

Improvizările ritmice Daniela ritmizează strofele unei poezii, denumirilor de
sunt mai uşoare pentru oameni, onomatopeelor, dar este puţin expresivă.
mine.

Damian S.

Pentru mine este
interesant să compun
melodii pe versuri.

Încercările sale nu au succes întotdeauna, dar dorinţa de
a crea valori literare şi muzicale este apreciabilă.

Xenia F.

Îmi place mult să
compun şi versuri, şi
melodii, şi ritmuri.

Plăcerea o determină să persevereze în improvizările
muzicale şi compunerile literare.

Se constată astfel că, chiar şi nedirijaţi, elevii clasei I manifestă valori, precum plăcerea, dorinţa, interesul/preocuparea pentru activitatea de creaţie literară şi muzicală, care au ca obiect
anumite specii artistice (poezii, melodii), abordate preponderent la nivelul formei/limbajului artistic (dialogul, ritmul, rima, nume de personaje).
De menţionat însă că valorile indicate se produc mai mult în sfera dezirabilului decât în cea a
comportamentelor artistic-estetice, căci la vârsta lor experienţele de viaţă, literare şi estetice sunt foarte modeste – comparabil cu ale adulţilor, dar deseori mai intensive în plan afectiv decât ale acestora.
Dar, chiar şi aşa, valorile manifestate de subiecţii cercetării reprezintă un temei experienţialcognitiv suficient pentru a fi angajaţi într-o activitate mai mult sau mai puţin complexă de formare
a elementelor culturii artistic-estetice.
Concluzii cu privire la datele experimentului de constatare. Experimentul de constatare a
constituit un reper mult necesar pentru actul de verificare pe teren, în condiţii reale ale învăţământului primar, a presupoziţiilor noastre despre necesitatea studiului teoretic şi verificarea în practică
a conceptului de integrare/interacţiune a metodologiilor ELA şi EM din perspectiva formării/dezvoltării la şcolarii mici a culturii artistic-estetice ca finalitate educaţională.
Mersul experimentului şi datele obţinute ne-au condus la concluziile:
1. Învăţătorii claselor primare definesc ELA şi EM drept domenii ale educaţiei de importanţă majoră, dar cunoştinţele lor despre specificul metodologiilor interacţionale de
formare elevilor a competenţelor artistic-estetice interdisciplinare – elemente definitorii
ale culturii lor artistic-estetice, înregistrează mai multe rezerve cu caracter teoretic şi
praxiologic.
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2. Preferinţele elevilor din clasele primare pentru formarea elementelor culturii artistic-estetice sunt mult mai avansate decât posibilităţile oferite de şcoală pentru ca acestea să poată
fi realizate. Elevii din clasele primare:
•

au capacitatea de a observa/identifica 3-4 asemănări între cele două genuri de artă,
literatură şi muzică, aceştia fiind în număr mai mare decât cei care pot identifica mai
puţine asemănări;

•

deţin abilităţi de reproducere şi descriere a imaginilor artistice literare/muzicale, percepute la auz;

•

pot continua, îndrumaţi de învăţător, dialogarea pe marginea tematicii literare-muzicale, propuse inţial;

•

chiar şi nedirijaţi, elevii clasei I manifestă valori, precum plăcerea, dorinţa, interesul/
preocuparea pentru activitatea de creaţie literară şi muzicală, care au ca obiect anumite specii artistice (poezii, melodii), abordate preponderent la nivelul formei/limbajului
artistic (dialogul, ritmul, rima, nume de personaje);

•

în sistemul lor de valori artistic-estetice predomină opţiunile şi comportamentele pentru comunicarea artistic-estetică, care se manifestă în expresie emoţională, interes
pentru frumos, tendinţa de a aplica creativ subiectele receptate în acţiunea de comunicare artistică, folosirea elementelor de limbaj artistic literar/muzical;

•

demonstrează elemente productiv-analitice şi productiv-creative în identificarea, reproducerea şi crearea imaginilor artistice (poezii, melodii, ritmuri caracteristice);

•

execută comentarii elementare ale fenomenelor artistice, inclusiv ale propriei activităţi literare/muzicale;

•

formulează atitudini simple despre personajele literare, mesajul şi limbajul operelor
literare/muzicale.

3. Valorile exprimate de elevii claselor I:
•

deşi în mod inegal şi superficial – acoperă toate cele patru tipuri de activitate artisticestetică, desfăşurate în procesul pedagogic: receptarea-comprehensiunea-comentarea/interpretarea-creaţia;

•

domeniul cognitiv al culturii lor artistic-estetice antrenează suficiente opere, anumite
cunoştinţe despre operele artistice şi propria activitate de cunoaştere artistic-estetică,
inclusiv de apreciere a operelor şi fenomenelor artistice;

•

percep şi înţeleg – fără să comenteze, caracterul sincretic al cântecelor.

4. În acelaşi timp:
•

înţeleg preponderent în mod determinativ operele de artă – ca tablouri ale vieţii reale;

•

comentariile lor literare/muzicale au tendinţa de a degrada în opinii despre anumite
aspecte ale vieţii;

•

vocabularul şi figurile de stil utilizate (epitete, metafore etc.) sunt modeste şi compilative;
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•

valorile indicate în concluziile 1-4 se produc mai mult în sfera dezirabilului decât
în cea a comportamentelor artistic-estetice, căci la vârsta lor experienţele de viaţă,
literare şi estetice sunt foarte modeste – comparabil cu ale adulţilor, dar deseori mai
intensive în plan afectiv decât ale acestora; au acordat prioritate:
–

acţiunilor cu caracter reproductiv:

30,34% respondenţi;

–

acţiunilor cu caracter interpretativ:

28,12%;

–

acţiunilor cu caracter productiv:

19,98%.

Scorul preferinţelor pentru acţiunile creative este de

19,24%.

Dar, chiar şi aşa, valorile manifestate de subiecţii cercetării reprezintă un temei experienţialcognitiv suficient pentru a fi angajaţi într-o activitate mai mult sau mai puţin complexă de formare
a elementelor culturii artistic-estetice.
Datele experimentului de constatare au demonstrat de asemenea, că obiectivele întregului experiment au fost stabilite corect, ele fiind axate pe realitatea perceptivă a elevilor şi pe nivelul de
formare metodologică în domeniul EAE a cadrelor didactice.
3.2. Modelizarea teoretică şi aplicarea experimentală a interacţiunii metodologice în
formarea la elevi a culturii artistic-estetice
Istoria problemei (Capitolul 1), conceptul cercetării (Capitolul 2), studiul praxiologic (Experimentul de constatare, 3.1) sunt activităţile principale care au premers experimentului de formare.
Însă acesta nu putea fi desfăşurat înainte de a fi conceptualizat în forma unui model teoretic. Deşi
este unul din compartimentele teoretice ale disertaţiei, l-am plasat abia după descrierea experimentului de constatare, deoarece considerăm că acţiunea de modelizare teoretică a experimentului formativ trebuie să se bazeze pe toate datele cercetării – istorice, teoretice şi praxiologice. Prezentăm
deci în acest compartiment Modelul de formare a culturii artistic-estetice (MFCAE).
Modelul pedagogic propus are menirea de a reflecta valoarea interacţiunii metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale în formarea la elevii claselor primare a elementelor
culturii artistic-estetice. Este constituit din cinci componente importante: I. Baza conceptuală; II.
Subiecţii cercetării; III. Calitatea preexperimentală a elevului; IV. Acţiunea educativă; V. Finalitatea urmărită.
Pentru comoditate şi laconism, vom utiliza o denumire mai scurtă a denumirii acestuia, deoarece în compartimentele anterioare ale tezei s-a explicat că termenii-cheie din denumirea modelului au în vedere, respectiv: formarea – formarea elevilor din clasele primare a elementelor culturii
artistic-estetice prin aplicarea interacţională a metodologiilor ELA-EM.
Anticipăm deci desfăşurarea experimentului de formare cu elaborarea unui Model teoretic de
formare a culturii artistic-estetice a elevilor din clasele primare (Figura 3.4).
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V. FINALITATEA PRINCIPALĂ: CAE avansată a ELEVULUI

S-2. EDUCABILUL – elevul claselor I-IV

2. Scop, obiective de atins
prin MI ELA-EM

Activitatea artistic-estetică a elevului

3. Conţinuturi aferente
MI ELA-EM

1. Receptarea

ACŢIUNEA EDUCATIVĂ
Metodologii de interacţiune a ELA - EM

II. SUBIECŢII CERCETĂRII

4. Metode-procedee/
tehnici-formemijloace de formare
interacţională a CAE

2. Comprehensiune

3. Comentarea/
Interpretarea

4. Creaţia
(elementară)

1. Principii metodologice

III. CALITATEA PREEXPERIMENTALĂ A ELEVULUI

S-1. ÎNVĂŢĂTORUL (+părinţii, alte CD, bibliotecar etc.)

I. BAZA CONCEPTUALĂ (idei, concepte, principii): A,B,C,D,E
Fig. 3.4. Modelul teoretic al formării culturii artistic-estetice la elevii claselor primare
prin aplicarea interacţiunii metodologiilor ELA-EM
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Modelul FCAE (Fig. 3.4) reprezintă un sistem cognitiv-aplicativ. În această calitate, prima
componentă a modelului nostru este un sistem de principii:
A. universal-existenţiale:
–

Legea conexiunii universale.

B. universal-cognitive:
–

Principiul interdisciplinarităţii.

C. specific-cognitive:
–

Principiul sincretismului şi interacţiunii artelor.

D. regulative, ale literaturii şi artelor:
–

Principiul unităţii fond-formă a operei de artă.

–

Principiul pătrunderii mesajului operei de artă prin decodarea (descifrarea) elementelor formei/limbajului artistic al operei.

–

Principiul caracterului semnificativ al formei/limbajului artistic.

–

Principiul întemeierii (EAE) pe experienţele de viaţă şi cele estetice ale elevilor.

–

Principiul adecvării structurii receptării elevilor la structura operei de artă.

–

Principiul comunicativ-artistic.

–

Principiul unităţii tipurilor specifice de activitate artistic-estetică (receptării – comprehensiunii – comentării/interpretării – creaţiei).

–

Principiul similitudinii metodologiilor EAE.

–

Conceptul metodologic de interacţiune a literaturilor în educaţia etic-estetică a elevilor.

Se rezumă că în actul educativ-artistic funcţionează un număr mult mai mare de principii –
generale, ale didacticii artei şi ale educaţiei artistic-estetice. Noi însă le-am evidenţiat în modelul
nostru doar pe acelea care reglementează direct aplicarea interacţională a metodologiilor ELA –
metodologiilor EM în formarea la elevi a elementelor culturii artistic-estetice.
Subiecţii cercetării (componenta a II-a) sunt educatorul (învăţătorul claselor primare), educabilii (elevii claselor primare), părinţii, alte cadre didactice (eventual, din instituţiile de învăţământ
non-formal).
Calitatea artistic-estetică a subiectului educabil (componenta a III-a): elementele CAE manifestate de elevi în perioada preexperimentală – acestea sunt reprezentate de concluziile la experimentul de constatare.
Acţiunea educativă (componenta a IV-a) a modelului este însăşi calea de la nivelul preexperimental al culturii artistic-estetice a educabilului către finalitatea experimentului de formare: interacţiunea metodologiilor ELA – metodologiilor EM. În cercetarea noastră, acţiunea educativă este
realizată de învăţător prin aplicarea metodologiilor de interacţiune a ELA-EM (metode-procedee/
tehnici-forme-mijloace, elaborate/structurate în conformitate cu specificul conţinuturilor aferente
MI ELA-EM, având menirea să atingă un anume scop şi anumite obiective prin MI ELA-EM,
toate acestea fiind întemeiate pe anumite principii metodologice). Acţiunea educativă astfel gân94

dită (concepută şi proiectată) este orientată asupra elevului, determinându-l să realizeze o anumită
activitate artistic-estetică, care se compune din receptare-comprehensiune-comentare/interpretarecreaţie. Acestea, la rândul lor, sunt decompozabile în acţiuni şi operaţii specifice EAE.
Finalitatea urmărită (componenta a V-a) este obţinută prin experimentul de formare şi reprezintă elementele CAE ale elevului virtual din clasele primare – al II-lea subiect al educaţiei:
competenţe – trăsături caracteriale – comportamente – aptitudini – reprezentări despre literatură
şi muzică. Fireşte, în cazul elevilor din clasele primare este vorba despre nivelurile elementare de
dezvoltare a sus-numitelor componente ale culturii artistic-estetice. Astfel, competenţa artisticestetică este reprezentată de anumite cunoştinţe-capacităţi-atitudini literare şi muzicale; trăsăturile
caracteriale încă nu vor fi formate în clasele primare, dar se vor contura anumite caracteristici ale
acestora, precum preocuparea pentru lectură/audiţii muzicale, voinţa de a rezista unor repetiţii de
durată în pregătirea unui spectacol dramatic/unui concert etc. Elevii vor realiza mai multe şi mai
bine gestionate comportamente specifice activităţii literare-lectorale şi auditiv-muzicale. Cei care
au aptitudini artistice le vor dezvolta şi toţi elevii îşi vor forma reprezentări adecvate (principiilor
artistic-estetice) despre literatură şi muzică, şi nu numai.
Precum se poate observa, sfera finalităţii în formarea CAE elevilor din clasele primare (ca
şi a oricăror alţi subiecţi) este foarte amplă. Deci ne-am propus să provocăm/urmărim doar două
aspecte de bază ale acesteia: identificarea/aplicarea/crearea elementelor limbajului artistic (literar
şi muzical) şi formarea/realizarea comunicării artistic-estetice.
Factorii integratori ai Modelului FCAE sunt reprezentaţi de:
•

caracterul implicit sincretic al operelor de literatură şi artă;

•

similitudinile la nivel de formă/limbaj-mesaj ale operelor de literatură şi artă de diverse
genuri şi specii;

•

capacitatea elevilor de vârstă şcolară mică de a recepta a înţelege a comenta/interpreta,
inclusiv creativ, operele de literatură şi artă;

•

prezenţa la elevi a competenţelor elementare de comunicare artistică (literară, muzicală);

•

prezenţa la elevi a competenţelor hermeneutice elementare (de interpretare/apreciere a
operelor şi fenomenelor artistice);

•

existenţa (produsă prin educaţie) a unor principii şi metodologii interacţionale de EAE;

•

pregătirea profesională a cadrelor didactice pentru realizarea unei educaţii artistic-estetice
prin aplicarea interacţiunilor literaturii şi muzicii.

În subcapitolul 1.1. am sistematizat ideile, conceptele, expunerile autorilor consacraţi, care, activând în domeniile filosofiei şi pedagogiei, au făcut referinţe la tratarea noţiunilor de estetic şi artistic.
Demersurile şi abordările teoretice ale termenilor vizaţi nu constituie decât nişte premise de siguranţă
strategică pentru elaborarea şi promovarea pe scară largă a modelului de formare la elevii mici a
culturii artistic-estetice ca factor educaţional integrator. Accentuăm asupra termenului integrator din
considerente conceptuale de a pune în valoare teoretico-aplicativă tandemul disciplinelor Limba şi
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literatura română şi Educaţia muzicală din perspectiva asigurării şi stimulării unei interacţiuni productive dintre metodologiile specifice şi cele comune, aplicate în cadrul celor două discipline şcolare,
deosebit de important pentru formarea elevului în primii ani de şcolaritate.
Noţiunea integrare provine din limba latină – integer, ceea ce înseamnă întreg, pur; adică a
face complet, a desăvârşi, a introduce o parte într-un întreg, integralitatea constituind finalitatea,
capacitatea de a fi integru.
Integrarea are ca finalitate un produs superior simplei operaţii de adunare. Astfel, integrarea
metodologiilor educaţiei literar-artistice şi metodologiilor educaţiei muzicale ne dă mai mult decât
rezultanta (suma) părţilor integrate; ELA+EM=CAE (cultură artistic-estetică) – un produs sincretic universal. Cultura în general, în special cultura artistic-estetică, prin natura sa, constituie un
indicator al organizării, ordonării conştiinţei şi comportamentului uman în toată plinătatea fenomenelor de receptare-comprehensiune-creare a frumosului.
Din cele mai îndepărtate vremuri ale constituirii civilizaţiei umane opiniile despre artă s-au
divizat în două concepte estetice: primul se referă la creatorul operei de artă, adică la artist; iar
cel de al doilea – la contemplatorul, receptorul frumosului artistic. Dacă aspectul apropierii,
„înfrăţirii” dintre artist şi contemplator (spectator) a fost şi rămâne a fi piatra de încercare a teoreticienilor, atunci cu atât mai mult actul integrării culturii artistice şi estetice trebuie să devină
o preocupare nemijlocită a educaţiei. Or, în cazul cercetării noastre prin cooperarea intensivă
dintre domeniile literar-artistic şi muzical asistăm la un exerciţiu cu efect praxiologic durabil şi
ireversibil.
Conceptele vizate au o existenţă bipolară, aflându-se permanent în relaţii de interacţiune, de
complinire şi îmbogăţire reciproc avantajoasă. Dacă artistul are rolul de a crea opera de artă, de a-i
insufla viaţă, atunci de la spectator depinde durata de timp a existenţei şi avantajele creaţiei artistice concrete sau a unui stil, unei epoci culturale. În acest sens, elevul contemporan trebuie educat
din considerentele centrării lui valorice, adică din primii ani de şcolarizare el să conştientizeze în
permanenţă că anume el este acel promotor activ, de care depinde funcţionarea conceptului estetic
şi promovarea în viaţa socială a frumosului adevărat şi nu a produselor kitsch.
Pentru aceasta este nevoie de un elev-receptor cultivat, cu un gust artistic rafinat, penetrant,
care ar avea abilitatea şi voinţa de a deschide uşa spre valoarea operei de artă pentru sine şi
pentru alţii. Pentru a determina funcţionalitatea conceptului artistic-estetic, vom trece în revistă
principalele categorii ale educaţiei estetice: idealul estetic, spre care tinde să-l cultive şi să-l
finalizeze un artist (compozitor, poet, scriitor, pictor etc.); stilul estetic, care ţine de capacitatea
elevului-receptor de a percepe, de a trăi frumosul; gustul estetic, care se referă la capacitatea
spectatorului de a iubi şi a aprecia frumosul; spiritul creativ favorizează capacitatea de a imagina şi crea frumosul.
Modelul FCAE (Fig. 3.4) este unul teoretic general. Pentru a da aplicabilitate conceptului
cercetării noastre a fost nevoie de a-l concretiza într-un model preponderant aplicativ de interacţi96

une a metodologiilor specifice educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale în vederea formării
elevilor a elementelor culturii artistic-estetice (Figura 3.5). Acesta întregeşte procesul funcţionării
eficiente a paradigmei de interacţiune a metodologiilor specifice educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale.
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Fig. 3.5. Modelul aplicativ de interacţionare a metodologiilor ELA-EM
în formarea elevilor a elementelor culturii artistic-estetice
Drept factori educaţionali integratori ai conceptului de formare a culturii artistic-estetice la
elevii mici am evidenţiat două direcţii strategice, care rezidă în:
a) formarea la elevi a capacităţii de a recepta, a însuşi şi utiliza eficient valorile artistic-estetice în diverse împrejurări;
b) dezvoltarea la elevi a capacităţii de a crea noi creaţii estetice (nivel elementar).
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Direcţiile indicate sunt instrumentate tehnologic după cum urmează:
Tabelul 3.8. Direcţiile startegice integratorii ELA-EM
Formarea la elevi a capacităţii de
receptare estetică
* Cultivarea sensibilităţii faţă de fenomenele
estetice şi pregătirea pentru înţelegerea
limbajelor, paradigmelor prin care se
manifestă produsele estetice.

Dezvoltarea la elevi a capacităţii de creaţie
elementară
* Monitorizarea pedagogică a procesului de
identificare a aptitudinilor individuale speciale
(literar-artistice şi muzicale) şi dezvoltarea lor
graduală şi sistemică.

** Formarea gustului estetic, întemeiat pe
standarde de valori contemplate în rezultatul
trăirilor şi sensibilităţilor proprii, capacităţii
de a discrimina, analiza şi compara impresiile
produse de operele de artă (literare, muzicale).

** Asigurarea continuităţii în formarea
deprinderilor şi abilităţilor formate sistematic de
la o creaţie artistică la alta, de la genuri şi forme
artistice cu conţinuturi simple la cele ample.

*** Formarea intelectului artistic, manifestat *** Dezvoltarea imaginaţiei integrate în raport
prin reacţionarea expresă în timpul receptării cu opera de artă receptată la moment, în baza
artistice şi luarea de atitudini, decizii proprii. conştientului şi inconştientului integrat.
**** Cultivarea capacităţilor atitudinalestetice şi artistice faţă de subiectul/
personajul literar.
***** Melodia şi ritmul – elemente
determinante ale expresivităţii muzicale.

**** Stimularea necesităţii de frumos, sublim,
valoric.
***** Stimularea dorinţei de a comunica altora
trăirea estetică proprie, tendinţei şi efortului de a
empatiza.

****** Cuvântul şi propoziţia – elemente de ***** Lectura textelor narative şi în versuri;
abilitatea receptării textului literar integrat şi valobază ale comunicării.
rificării vocabularului textual; identificarea trăsăturilor distinctive ale marşului, cântecului, dansului.
Formarea abilităţilor de a aplica experienţele estetice în viaţa cotidiană:
• conversaţii de rezumare a mesajului creaţiilor de artă (literară/muzicală);
• exerciţii vocale/verbale pentru obţinerea expresivităţii interpretării textului muzical/literar şi
de compunere muzicală elementară /construire a propoziţiilor (poetic, narativ);
• descrierea conţinutului literar în creaţiile muzical-vocale;
• capacitatea de integrare a genurilor muzicale/literare.
În strânsă legătură cu cultura perceperii (CP) se prezintă cultura gândirii (CG) cu rolul de stocare, generalizare, păstrare şi reproducere la momentul oportun, în termini logici, a informaţiilor
obţinute experienţial pe parcurs. O gândire cultivată nu numai că poartă răspundere nu numai de
perceperea şi reproducerea logică a fenomenelor artistice, ci mai are şi funcţia de a gestiona senzaţiile şi stările emoţional-afective, căci sfera afectivă, conform lui I. Gagim, este în relaţie direct
cu conştiinţe: „a fi conştient înseamnă a avea senzaţii” [93, p. 96]. Mai mult chiar, gândirea relaţi98

onează şi cu inconştientul: „acolo, în adâncuri, nevăzut şi neînţeles încă bine, apare primul impuls
al oricărui gând, proiect, oricărei idei, implicit ideea unei opere artistice” [Ibidem, p. 101].
Prezentăm în continuare rampa scenariului de integrare a capacităţilor şi abilităţilor artisticestetice ale elevilor din perspectiva funcţionării interactive a domeniilor literar-artistic şi muzical
în contextul elaborării şi implementării conceptului de formare la elevi a culturii artistic-estetice în
cadrul învăţământului artistic primar.
Tabelul 3.9. Strategii de promovare a culturii gândirii la elevii claselor primare
Strategii de promovare a culturii gândirii la elevii claselor primare
Acţiunile elevului

Acţiunile învăţătorului

– exprimă puncte de vedere şi opinii proprii;
– polemizează, realizează schimb de idei cu
membrii de echipă, colegii, învăţătorul;
– caută să argumenteze expunerile proprii;
– pune întrebări pentru a înţelege un anume
eveniment artistic;
– este indulgent faţă de opiniile altora,
cooperează în realizarea sarcinilor cognitive.

– organizează şi monitorizează procesul de învăţare;
– stimulează şi evaluează obiectiv activitatea elevilor;
– angajează în proces diverse metode şi procedee
pentru a înţelege în esenţă materia;
– acceptă şi încurajează exprimarea opiniilor şi a
unor puncte de vedere diferite;
– respectă etica parteneriatului în învăţare şi
creativitate.

Gândirea, conform DEX, constituie o facultate superioară a creierului omenesc, care reflectă
în mod generalizat realitatea obiectivă prin noţiuni, judecăţi, teorii etc. [238].
Acţiunile elevului şi acţiunile învăţătorului se află la baza instrumentării metodologice a modelului de formare a culturii artistic-estetice la elevi.
O altă, nu puţin importantă componentă a Modelului FCAE, se prezintă drept strategie de
evaluare a operei de artă şi comunicării artistice.
Tabelul 3.10. Direcţiile startegice integratorii ELA-EM
Strategii de evaluare a operei de artă şi comunicare
Evaluarea operelor de artă are loc prin angajarea:
• efortului intelectual ridicat, bazat pe cunoştinţele acumulate din domeniile artistice;
• unei experienţe estetice, manifestate prin:
– imaginaţia artistică;
– intelectul şi tendinţa de a interpreta lucrurile;
– capacitatea perceperii mijloacelor de expresie diferenţiat şi integrat;
– inspiraţia şi contemplarea influenţelor venite din interior/exterior;
– abilitatea de a crea noi situaţii artistice (verbale/muzicale);
• exprimării atitudinii personale faţă de mesajele artistice percepute;
• sesizării viziunilor artistice ale autorului reflectate în opera de artă;
• expunerii propriilor senzaţii, emoţii, opinii, conştientizate/trăite în procesul receptării operei de artă.
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Comunicarea artistică
Comunicarea artistică include:
• ascultarea;
• înţelegerea sensului/sensurilor a celor receptate;
• vorbirea artistică/intonarea vocal-expresivă;
• generalizarea expunerilor comunicative;
• asocierea/compararea subiectelor receptate actualmente cu cele receptate anterior.
Factorii indicaţi cuprind întregul spectru de integrare, deoarece înglobează aspectele principale ale procesului formativ: începând cu conţinuturile interdisciplinare, competenţele, metodele
specifice şi terminând cu finalităţile educaţiei cultural-spirituale. Funcţionalitatea acestor factori
constituie sistematica planului experimental de realizare a obiectivelor cercetării, reflectate în tabelele ce urmează.
Evaluarea şi comunicarea nu pot fi rupte una de alta, fiindcă aceste două fenomene se completează reciproc, producând un efect al integrării tuturor proceselor psihice: gândire, conştiinţă,
afectivitate, sensibilizare etc. Dacă evaluarea ţine de procedeele/tehnicile intelectual-analitice ale
conştientului, atunci comunicarea ţine de cuvânt, de sonorităţile muzicale. Copilul are nevoie să
comunice, să împărtăşească celor din jur senzaţiile, simţirile, sentimentele, trăirile sale estetice şi
totodată – a evalua cele văzute/auzite. I. Gagim confirmă acest adevăr: „Imaginile sonore percepute capătă întotdeauna o anumită semnificaţie, un anumit sens, conţin un mesaj” [Ibidem, p. 161].
A vorbi încă nu înseamnă a comunica, deoarece, în viziunea mai multor autori, în nenumărate
rânduri a fost specificat că a spune nu este identic cu a comunica. Acelaşi lucru are loc şi în dihotomia a auzi şi a asculta. E. Ţurcan, în acest sens, tratează poezia lui M. Eminescu astfel: „poezia
eminesciană este o artă a auzului mai mult decât una a văzului (...) efecte mari scoate muzica din
sufletul lui Eminescu în rimă” [203, p. 36.].
Atunci când elevul/învăţătorul spune ceva, el relatează o informaţie în aşa mod cum a preluat-o de la alţii, adică de la alte surse, în timp ce comunicarea presupune transferul de informaţie în
ambele direcţii/sensuri, conform principiului retroacţiunii (feed-back).
Drept concretizare pentru aplicare practică a tezelor examinate şi pornind de la conceptul lui
Vl. Babii, am stabilit condiţiile pedagogice organizării eficiente a audiţiei şi formării receptoruluievaluator – parte componentă a Modelului FCAE:
a) pregătirea copiilor pentru activitate;
b) prezentarea artistică a creaţiei muzicale prin: acţiunea pedagogului mediator – interpret
vocal, comentator, translator al expresivităţii, trăirilor, gândurilor şi imaginilor zămislite
de autor; comentarea verbală a pedagogului mediator; mijloacele audio-video, calitatea
înregistrărilor fiind conformă standardelor acustice;
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c) intervenţia adnotărilor verbale;
d) cooptarea materialelor-stimuli din alte genuri de artă.
Noţiunea comunicare provine din latinescul comunis, comunico, cu sensul de a uni, a împărtăşi. Anume ultimul înţeles al cuvântului a împărtăşi rămâne a fi destul de caracteristic pentru
elevii mici – arhidornici de a împărtăşi altora sentimentele, gândurile, ideile proprii. A avea ceva
în interior (trăire, vis, gând, informaţie etc.) încă nu este mărturie a stării de comunicare.
Comunicarea propriu-zisă reprezintă un act/stare de interacţiune socială, relaţie interumană,
adică ceea ce trăim împreună cu altul. De aceea, când intenţionăm asupra comunicării artistice,
avem în vedere cheia cu ajutorul căreia are loc deschiderea „introdeschiderea” elevului spre valorile frumosului, spre „socialul-spiritual”. Asemenea paradigmă stimulează procesul „cunoaşterii
de sine” şi „cunoaşterii altuia/altora” [8, p. 52].
Comunicarea artistică are specificul său, deoarece permite a comunica fără cuvinte, adică a comunica la nivel senzorial. Postulatul este conformat de I. Gagim astfel: „Dacă vorbirea ţine, după
cum se ştie, de al doilea sistem de semnalizare (adică de semnalul semnului, care este cuvântul),
atunci muzica acţionează şi la nivelul primului sistem – comunică cu omul la nivel de corp, de
senzorial-biologic-fiziologic” [93, p. 99].
Un alt aspect al comunicării artistice în clasele primare este valoarea imanentă a operei, care
poate avea influenţe diferite asupra elevilor. Comunicarea fiind mediată, de ex., de jocul pe roluri,
unde un elev se prezintă în rolul personajului pozitiv, iar alt elev – în rolul personajului negativ,
fapt care poate lăsa o amprentă negativă asupra celui de al doilea elev. De aceea actorii rolurilor
trebuie permanent schimbaţi cu locurile.
Comunicarea reprezintă o modalitate indispensabilă în asigurarea unei interacţiuni viabile dintre oricare discipline şcolare, dar mai cu seamă dintre metodologiile ELA şi EM, datorită producerii unei confruntări de idei, opinii şi explicaţii, argumente – toate creând situaţii didactice centrate
pe dorinţa elevului de a participa la acţiunile comune ale unei echipe, unui grup.
În Figura 3.6 expunem al treilea model – Modelul metodologic al formării CAE, în care accentul principal se pune pe modalităţile de acţionare a cadrului didactic: cum şi în ce mod trebuie
să acţioneze fiecare actor al procesului educaţional.
Componente metodologice principale ale procesului educativ-didactic sunt poziţionate relaţional astfel încât să evidenţieze modul/calea de atingere a unei finalităţi integraţionale durabile – un
sistem de elemente ale CAE a elevilor.
În primul compartiment s-au situat: metodele şi procedeele/tehnicile specifice (cu toate componentele constituente ale acestora) de formare la şcolarii mici a culturii artistic-estetice; în compartimentul al II-lea este evidenţiată arta (măiestria) pedagogică a învăţătorului cu componentele
decisive: măiestrie pedagogică, aplicarea diferenţiată a tehnologiilor specifice, modelizarea acţiunii elevului – toate fiind orientate spre măiestria stimulării la elevi a aspectelor: cognitiv, semantic, comportamental-volitiv-afectiv.
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Fig. 3.6. Modelul metodologic al formării CAE
Conştiinţa artistic-estetică constituie finalitatea principală a educaţiei estetice, ea sintetizând
competenţe, trăsături caracteriale, aptitudini/talente şi comportamente estetice. Modelul metodologic al formării CAE a fost conceput pentru aplicare la nivel instrumental în procesul instructiv-educativ, deci pentru a putea fi preluat integral de către învăţători. Aplicat efectiv în cadrul
experimentului desfăşurat de noi, acest al treilea model a reprezentat şi metodologia propriu-zisă
a activităţilor de formare elevilor a elementelor culturii artistic-estetice. Aplicarea lui s-a produs
conform schemei reprezentate de Fig. 3.7 scoate în evidenţă modalităţile de stimulare la elevi a
dinamicii de formare a CAE prin însuşirea graduală a cunoştinţelor teoretice şi practice din cele
două domenii ale artei.
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Fig. 3.7. Schema aplicării practice a Modelului metodologic de FCAE
Relaţionarea celor două tipuri de metodologii este reprezentată de Fig. 3.8.
Finalităţi ale ELA/Finalităţi ale EM (elemente ale culturii CAE):

Metode ELA/Metode EM:
• Procedee (tehnici) ELA/Procedee EM
• Forme de ELA/Forme de EM
• Mijloace ELA/Mijloace EM

Conţinuturi ELA-EM:
• Valori imanente ale culturii literare-lectorale/ale culturii muzicale
• Valori ale cititorului/auditorului de muzică

Teleologia ELA-EM:
• Competenţe specifice
• Subcompetenţe
• Obiective operaţionale
Epistemologia metodologiilor interacţionale ale ELA-EM
Fig. 3.8. Componentele interacţionale ale metodologiilor ELA-EM
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METODOLOGIA EM

M E T O D O L O G I A E LA

– Cunoştinţe literare-lectorale/Cunoştinţe muzicale
– Capacităţi literare-lectorale/Capacităţi muzicale
– Atitudini literare-lectorale/Atitudini muzicale
• Competenţe literare-lectorale/Competenţe muzicale
• Trăsături de personalitate specifice: literare-lectorale şi muzicale
• Comportamente literare-lectorale şi muzicale
• Reprezentări literare/muzicale

Fiecare componentă reflectă designul de integrare a metodologiilor ELA şi EM, astfel tabelul
redă întregul spectru de integrare, deoarece înglobează aspectele principale ale procesului instructiv-formativ: începând cu teleologia şi terminând cu finalităţile (valori ale CAE). Funcţionalitatea
acestor factori constituie sistematica planului experimental de realizare a obiectivelor cercetării,
pe care le comentăm în continuare.
Metode interdisciplinare:
Metoda influenţei criptogene, este caracteristică pentru educaţia literară şi muzicală, presupune scoaterea în evidenţă a elementelor esenţiale pentru auzul, senzaţiile, conştiinţa receptorului
(ex., structurile metroritmice: optimea cu punct şi şaisprezecimea, sesizate ca două optimi egale
sau trioletul, sesizat ca două şaisprezecimi şi o optime; trei optimi egale în măsura ⅜, sesizate
ca triolet sau ca figuraţii melodice; elementele de structură: pauze, fermato, cadenţe. Sesizarea
deosebirii dintre cuvânt şi propoziţie; sesizarea cuvântului şi propoziţiei ca elemente esenţiale;
perceperea semnelor convenţionale: vocală, consoană în analiza sonoră a cuvântului etc.).
Metoda perceperii asociate presupune re-actualizarea experienţelor individuale centrate pe
imaginea literar/muzical-artistică percepută la moment. Concomitent şi în interacţiune cu produsele audiţiei sau în urma receptării creaţiei, atenţia elevului este orientată spre imaginile artistice
similare: teatrale, plastice, coregrafice etc.
Metoda sistematizării presupune cunoaşterea aprofundată a operei de artă prin acţiunile de
evaluare, descompunere pe verticală şi pe orizontală, re-compunere, grupare, clasificare, transformare (ex., vals → cântec → marş; sonet →povestire → poezie etc.), modelizare (intonaţională/
verbală, ritmică/structurală, dramaturgică literară/muzicală etc.).
Metoda comparaţiei presupune transferul tehnicilor artistice din genul de artă în cel al muzicii. Ex.: frază literară → frază muzicală, culoare picturală → timbru muzical (vocal, instrumental),
rimă poetică → ritmizare muzicală, consonanţă verbală → consonanţă muzicală, interval literar →
interval de tip muzical, motiv intonaţional-literar → motiv muzical.
Metode specifice:
Metode de comunicare:
a) expozitive:
–

povestirea didactic – artistică (secvenţe din istoria literaturii/muzicii, biografii, eseuri);

–

descrierea evenimentelor/naturii în forme literare/ muzicale;

–

explicarea fenomenelor artistice (imaginilor artistice, dialogării dintre personaje);

b) dialogale (profesor – elev, elev – elev):
–

conversaţia pe anumită temă literară/muzicală;

–

comunicarea rotativă (de la elev la elev, concluziile treptat îmbogăţindu-se);

–

dezbaterea (elevii dezbat tema propusă de către învăţător);

c) de explorare şi descoperire:
–

compunere (poeziilor, eseurilor/povestirilor; ritmurilor, melodiilor pe versuri literare);

–

improvizare (vocală/instrumentală).
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Competenţele nominalizate redau competenţele integrate ale sistemului educaţional-muzical,
definite de M. Morari drept experienţa muzicală (aspectul calitativ-formativ) şi competenţa muzicală (aspectul cantitativ-informativ) [143] şi au fost aplicate, integral sau parţial, în cadrul activităţilor experimentului de formare.
Prezentarea creaţilor muzicale a fost preconizată a fi desfăşurată prin:
–

comentariile profesorului, care constituie un stimul pentru dialogarea imaginară, la care
participă compozitorul, poetul, copiii şi profesorul (ultimul fiind cu funcţie de moderator);

–

dialogare şi conversaţie, care constituie un „efect primar” puternic, similar efectului retroacţiunii, rezultativitatea căruia, de regulă, este momentană, şi care realizează transferurile în:
cuvânt/frază → semantică artistică; imaginaţie; cuvânt → semantică logică/frază.

Dialogarea se centrează pe:
a) melodie, b) textul poeziei, c) imaginea-temă, d) imaginea-caracter; e) alte mijloace de expresie muzicală (tonalitate, mod, ritm).
Cu scopul activizării imaginaţiei cognitiv-apreciative, de empatizare, artistice, au fost folosite
mijloace-stimuli gen: imagini plastice (picturi, desene, modele iconice), instrumente muzicale,
fotografii, eseuri, descrieri ale personajelor din poveşti, poezii, fabule, legende, poeme, zicători,
cimilituri, alegorii.
Pentru crearea imaginii artistice a melodiei, în plan praxiologic, am recurs la utilizarea metodei comparaţiei, cu aplicarea formulelor verbale gen: melodia creşte, melodia se revarsă, melodia
curge lin ca apa râului, melodia este întinsă ca o câmpie etc.
Deoarece muzica compusă de compozitori, de autori populari sau de autorii anonimi ai folclorului copiilor include, prin crearea unui orizont de aşteptare (U. Eco), şi destinatarul, inclusiv elevul receptor de muzică, acesta devine ca atare în cazul în care activitatea de receptare îi satisface
aşteptările cultural-spirituale, motivându-i eforturile individuale învestite în proces.
Una din condiţiile pedagogice este calitatea repertoriului lectoral/muzical, acesta trebuind să
fie: variat, completat, reluat, reorientat, organizat, structurat, prelucrat, centrat valoric, stimulat.
În timpul lecţiilor de educaţie muzicală mai cu seamă în timpul audiţiei creaţiilor instrumentale
atenţia ascultătorului este orientată spre caracterul intonaţiilor muzicale (de marş, de dans, cantabile, cu caracter vioi, lirice, de glumă, de protest, de leagăn etc.), spre particularităţile timbrului
instrumentelor muzicale (catifelat, zgomotos, ţipător, strident, zângănitor, bubuitor, sticlos, străveziu, lemnos, vărsător).
Receptarea muzicii s-a desfăşurat conform strategiilor:
a) iniţierii copiilor în creaţii muzicale accesibile vârstei şi competenţelor individuale;
b) stimulării imaginaţiei artistice şi trăirilor emotive prin decodarea elementelor limbajelor
literar-artistic, muzical, limbajelor altor opere antrenate în procesul instructiv-educativ;
c) formării interesului pentru muzica audiată prin apelul la experienţele individuale, exemplele pedagogilor performanţi şi a oamenilor de artă.
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În procesul receptării muzicii de către elevii claselor I-IV-a a fost preconizată evidenţa şi depăşirea aşa-numitelor bariere de comunicare, precum:
•

barierele în trimiterea mesajului care apar doar la nivelul emiţătorului; acestea sunt concretizate în transmiterea unor mesaje neconştientizate, în unele informaţii inadecvate mesajului şi în prejudecăţile receptorului;

•

barierele la nivelul receptării aparţin, în egală măsură, celui care primeşte mesajul: atitudini, valori, credinţe, opinii, prejudecăţi;

•

barierele acceptării acţionează asupra tuturor celor implicaţi în comunicare;

•

barierele integrării, care se constituie atât la nivelul emiţătorului (unde se regăsesc memoria şi nivelul acceptării), cât şi la cel al receptorului (memoria şi atenţia, nivelul de acceptare flexibilitatea pentru schimbarea atitudinii, comportamentului etc.) [Cf.: G. Breazul,
24, p. 142]. Au fost luate în consideraţie, în special, barierele comunicării emotive.

Inventarierea acestor blocaje a condus la concluzia că impactul cunoaşterii insuficiente a limbajului muzical-artistic în comunicare conduce la ineficineţă acţională.
Fenomenul comunicării reprezintă deci un proces complex, o activitate intelectuală superioară ce poate stabili sau desfiinţa noi şi noi raporturi între emiţător şi receptor. De vreme ce scopul
emiţătorului este de a transmite un mesaj, exprimarea trebuie să fie inteligibilă şi, în acest sens,
cuvintele sunt alese în funcţie de raporturile artistice.
Or, cunoaşterea elementelor limbajului muzical-artistic este foarte importantă în dezvoltarea
vocabularului elevilor (emiţători şi receptori), a limbajului expresiv, verbal şi muzical. Altfel spus,
receptarea este un proces de însuşire a limbajului perceptiv-artistic, care implică înţelegerea şi
interpretarea simbolurilor limbajului expresiv.
Calitatea cunoaşterii unei arte este confirmată de patru deprinderi comunicative: de audiere,
vorbire, scriere şi citire.
Receptarea şi vorbirea sunt procese interactive care se afectează reciproc. Vorbirea este o
deprindere. Scrierea este, de asemenea, o calificare a limbajului muzical-expresiv, în care autorul (scriitorul, compozitorul, pictorul) foloseşte simboluri pentru a comunica în scris, în timp ce
lectura (perceperea auditivă a muzicii) este o deprindere a limbajului receptiv, care implică interpretarea acestor simboluri. Actualmente, receptarea şi vorbirea, precum şi citirea şi scrierea, sunt
considerate interactive şi ca făcând parte din procesul de îmbunătăţire a comunicării, inclusiv prin
intermediul limbajului muzical-artistic.
Metodologia specifică ELA şi EM se întemeiază (Fig. 3.8) pe epistemologia acesteia, deci pe
anumite concepte, principii, teorii etc., după cum urmează:
Principii pedagogice generale şi specifice artei:
a) pedagogice generale:
–

principiul psihogenetic al stimulării inteligenţei;

–

principiul învăţării prin acţiune;
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–

principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei cognitive;

b) specifice artei:
–

principiul pasionării şi cointeresării;

–

principiul acţiunii valorilor subiective;

–

principiul trecerii de la structură la ritm;

–

principiul holografic;

–

principiul introdeschiderii artistice;

–

principiul creativităţii şi principiul succesului artistic.
Tabelul 3.11. Competenţele specifice educaţiei ELA şi EM în clasele primare

Educaţia literar-artistică
Educaţia muzicală
Drept bază a competenţelor artistice integrate specificăm:
• stăpânirea cunoştinţelor specifice (C+informaţii, C+aplicative, C+atitudini);
• auto stimularea dezvoltării abilităţilor acţional-practice;
• rezolvarea situaţiilor formativ-creative;
• modelizarea contextuală a noilor situaţii în baza cunoştinţelor şi propriei experienţe.
*Cunoaşterea componenţilor structurali ai *Cunoaşterea şi identificarea celor trei mari sfere ale
tipurilor de comunicare.
expresivităţii muzicale (cântecul, marşul, dansul).
*Înţelegerea după auz şi vorbirea.
*Înţelegerea şi remarcarea aspectelor descriptive şi
a posibilităţilor comunicative ale lucrării muzicale.
** Comunicarea orală:
** Comunicarea orală:
– descrierea fenomenelor muzicale (caracter,
– povestirea materiei receptate la auz/
dramaturgie, imagini etc.);
lecturate;
– explicarea relaţiilor „conţinut – formă”, „genul
– descrierea evenimentelor dintr-o
operă literară;
muzical – viaţa omului”, „intonaţia muzicală –
– explicarea fenomenelor de loc, de
conţinutul literar”;
timp şi spaţiu.
– povestirea despre biografia compozitorilor,
interpreţilor, evenimentelor istorico-muzicale.
Pentru fiecare tip de competenţă în experiment au fost aplicate probe, metode, tehnici/tehnologii, modalităţi pedagogice specifice, situaţii care să stimuleze acţiunile reproductiv-receptive,
productiv – creative şi creativ – inovative ale elevului.
Prin descifrarea componentelor modelului FCAE am intenţionat să argumentăm nivelul tehnologic/tehnic al metodologiei care constă în utilizarea unui ansamblu de metode, tehnici, procedee
specifice elementelor de artă pedagogică, instrumente cu ajutorul cărora este posibilă pătrunderea
în esenţa fenomenelor pedagogice supuse cercetării experimentale. Astfel, pe parcursul a mai multor decenii atât educaţia literar-artistică, cât şi cea muzicală, utilizând activ metodele cu funcţie
transdisciplinară, elaborate şi sistematizate în pedagogia generală, permanent au fost în căutarea
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şi implementarea metodelor specifice domeniilor artistice, care să reflecte din interior caracterul
inedit al proceselor de receptare, înţelegere, interpretare şi evaluare a operelor de artă. Asemenea
metode facilitează procesul de întregire, integrare a metodologiilor EM şi ELA.
De rând cu conţinuturile educaţionale, orientate formativ conform Modelului FCAE, au fost
improvizate de către elevi situaţii-jocuri:
a) de mişcare, jocuri motrice, care urmăresc dezvoltarea calităţilor, priceperilor şi deprinderilor motrice (efectuarea mişcărilor în caracterul muzicii audiate, improvizarea mişcărilor
personajelor artistice etc.);
b) de activizare a percepţiei senzoriale, în principal, dezvoltarea sensibilităţii auditive a imaginilor muzicale şi imaginilor vizual-artistice;
c) de îmbogăţire a cunoştinţelor (jocuri cognitive);
d) de dezvoltare a capacităţii de comunicare orală sau scrisă:
e) de exersare a pronunţiei corecte a textului literar, intonare artistică a melodiilor muzicale;
f) de dezvoltare a atenţiei şi de percepere a componentelor limbajului artistic specific (melodii, armonii, ritmuri, interjecţii, întrebări-răspunsuri, exclamări etc.);
g) de dezvoltare a gândirii şi memoriei muzicale/literare;
h) pentru dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii artistice;
Diferenţa de reacţionare/reflexie a două persoane la aceiaşi imagine/mesaj artistic este menţionată de I. Gagim drept polisemantism al mesajului muzical, multitudine a variantelor de interpretare a lucrării muzicale [98, p. 110].
Un loc aparte în integrarea metodologiilor EM şi ELA revine formelor de organizare a procesului formativ-dezvoltativ. Este cert că elevul rămâne a fi un actor cu funcţie socială şi majoritatea
cunoştinţelor, experienţelor comunicative el le acumulează în mediul echipei/grupului şcolar. Tocmai de aceea formele de lucru în colectiv au o pondere mare mai ales în clasele începătoare când se
pun bazele caracterului şi calităţile de personalitate. În context, conţinutul situaţiilor experimentale
a fost proiectat în aşa mod ca să stimuleze maximal atât factorul motivaţiei individuale, cât şi factorul cointeresării colective:
Tabelul 3.12. Calităţile de personalitate şi finalităţile ELA/EM
Calităţile de personalitate ale elevului mic (esenţiale)
• Responsabil
** Iresponsabil
• Receptiv
** Nonreceptiv
• Independent
** Dependent
• Proactiv
** Reactiv
• Eficient
** Ineficient
• Hotărât
** Nehotărât
• Volitiv
** Nonvolitiv
• Optimist
** Pesimist
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Finalităţi ale ELA (competenţe specifice)
*** Perceperea mesajului citit/audiat prin
receptarea adecvată a universului emoţional şi
estetic al textelor literare şi utilitatea textelor
nonliterare.
*** Aplicarea conceptelor şi a terminologiei
lexicale, fonetice, morfologice şi sintactice în
structurarea mesajelor comunicative.
*** Manifestarea interesului şi a preferinţelor
pentru lectură.
*** Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi
ca abilitate de exprimare a gândurilor.
*** Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de
comunicare.

Finalităţi ale EM
**** Formarea culturii muzicale ca parte
componentă a culturii sprituale a elevului.
**** Conceptualizarea trăsăturilor specific
ale imaginilor muzicale.
**** Cunoaşterea noţiunilor elementare
despre genurile muzicale, despre
sentimentele, gândurile pe care le
comunică muzica.
**** Manifestarea interesului şi a
preferinţelor pentru muzică

*Calităţi de natură pozitivă;
** Calităţi de natură negativă.
*** Competenţe specifice desemnate de Curriculum ca finalităţi educaţionale la ELA;
**** Finalităţi desemnate de Curriculumul disciplinar.
În favoarea funcţionării eficiente a Modelului FCAE este abordat conceptul dual, cantitativ-calitativ, ceea ce înseamnă, în linii mari, că măsurarea/evaluarea epistemologică a procesului de formare/
dezvoltare va lua în consideraţie atât achiziţiile cantitative, cât şi, în deosebi, cele calitative.
Din punct de vedere epistemologic, factorul cantitativ al modelului elaborat presupune existenţa procesului real, susţinut fiind de manifestările exterioare ale elevilor (mişcări, mimică, expuneri verbale etc.). Contrar factorului cantitativ, factorul calitativ este ascuns de observările externe,
deoarece este de ordin subiectiv (motivaţie, înţelegere, comprehensiune, sensibilizare etc.), care
nu trebuie neapărat să fie momentan exprimate prin comportamente externe. Observaţia paradigmei calităţii se deosebeşte de observaţia paradigmei cantităţii prin aceea că prima este în esenţă
naturalistă, adică se desfăşoară în condiţii reale.
Un alt concept dual, care are o atribuţie directă la Modelul FCAE, ţine de gândirea manifestată
la nivel „micro-macro”. Primul nivel presupune perceperea şi gândirea fenomenelor artistice în
termeni elementari, înguşti, concreţi, în timp ce perceperea şi gândirea la nivel macro înseamnă
generalizare, extrapolare, integrare, complexitate etc. Al doilea nivel, spre exemplu, este destul de
binevenit pentru generalizarea genurilor muzicale de marş, cântec, dans (care constituie tema generală a EM din clasa a II-a); generalizarea înţelesurilor cuvintelor, frazelor, propoziţiilor în cadrul
formării competenţelor literar-artistice – în clasele a II-a – IV-a.
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3.3. Valori ale culturii artistic-estetice ale elevilor formate prin aplicarea metodologiilor
interacţionale
Desfăşurarea reglementată a experimentului de formare a fost însoţită de descrierea şi analiza
rezultatelor obţinute la toate secvenţele experimentale.
Educaţia muzicală şcolară, bazată pe strategiile comunicative, implică exerciţii cu caracter
comunicativ, de dialogare dintre actorii procesului: profesor – elev. Pentru acestea sunt caracteristice repetările unor tipuri de unităţi tipice ale limbajului muzical, succesiunea lor în timp (început, desfăşurare-dezvoltare, reflux/finisare). Exerciţiile verbale presupun povestirea elementelor
limbajului muzical, şi nu numai, descrierea unei imagini muzicale, caracterizarea unui personaj
artistic, comentariile operelor literare şi a fragmentelor din ele etc.
S-a stabilit drept competenţă specifică a activităţilor de comunicare artistic-estetică creşterea
şi stimularea pe toate căile a motivaţiei elevului de a percepe activ şi a înţelege muzica. Abordarea
comunicativă stimulează valorificarea experienţelor comunicative din viaţa reală (audiţie, interpretare, comunicare artistică, joc etc.), elevii trebuind să simuleze diverse situaţii pentru a formula
diferite întrebări la subiectele puse în exerciţiu. S-a urmărit ca aceste activităţi să nu simuleze viaţa
reală, dar să fie cât mai aproape de ea, iar tema subiectului să fie bazată pe un anumit conţinut,
proiect sau combinaţie a acestora.
Etapa de diagnosticare a avut ca scop stabilirea nivelului de formare a competenţei de comunicare. S-au aplicat eseuri comunicativ-cognitive, integrarea activităţilor literare-muzicale,
perspectiva frecvenţei valorilor limbajului muzical-artistic prin mai multe probe de evaluare din
tehnologiile comunicative de predare a muzicii la clasele primare, raportate la strategiile proiectate în programul receptării limbajului muzical (LM), strategia producerii mesajelor valorizând şi
strategia interacţiunii comunicative autentice prin intermediul LM; s-a luat în calcul opinia cadrelor didactice în baza chestionarului reprezentărilor privind predarea-învăţarea-evaluarea muzicală.
S-a urmărit în mod special nivelul de formare a competenţei de comunicare prin limbaje muzical
şi poetic şi integrarea celor două tipuri de limbaje. S-au aplicat 3 probe de evaluare, prevăzute de
metodologia comunicativă în EM, corelate cu strategiile receptării muzicale, producerii mesajelor
valorizând LM şi interacţiunii comunicative autentice prin intermediul LM.
Etapa de formare-dezvoltare a competenţelor (anul de studii 2012-2014) a inclus realizarea
unui program experimental de predare a muzicii şi literaturii în învăţământul primar, utilizând
tehnologii comunicative de predare adaptate vârstei elevilor claselor primare după clasificările
elborate de Vl. Pâslaru şi C. Şchiopu, I. Gagim prin acestea subiecţii fiind expuşi la influenţa variabilelor independente.
În valoare formativă au fost desemnate unităţile de conţinut:
a) Comunicarea artistică orală, care a determinat dinamica formării la elevii clasei a II-a a
competenţelor artistice integrate (integrare dintre ELA şi EM);
b) Comunicarea artistică scrisă;
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c) Receptarea şi comentarea/interpretarea creaţiilor artistice;
d) Evaluarea/aprecierea valorilor de artă;
e) Compunerea noilor creaţii artistice literare/muzicale.
În valoare aplicativă au fost puse metodele interactive (Generale/Specifice):
1. De comunicare orală:
a) expozitive: expunerea, descrierea, naraţiunea, explicaţia, prelegerea;
b) conversative: conversaţia, discuţia;
2. De prezentare a textelor creaţiilor muzicale prin acţiunile expuse.
3. Barierele de comunicare;
4. Deprinderile integrative: audierea, vorbirea, scrierea, citirea.
Integrarea literar-artistică şi muzicală a avut loc la nivel de:
•

principii didactice de predare-învăţare-dezvoltare, specifice interacţiunii literaturii şi artelor;

•

conţinuturi educaţionale;

•

metode educativ-didactice generale şi specifice ELA-EM;

•

particularităţile de receptare artistică a elevilor;

•

forme de lucru cu elevii;

•

finalităţi educaţionale.

Drept factori comuni între domeniul literar-artistic şi muzical au fost luate în consideraţie:
•

specificul de receptare a mesajului artistic;

•

specificul intonării (reproducerii) textului literar şi muzical (accentuare, dinamică, melodicitate etc.);

•

perceperea şi înţelegerea subiectului, idei, conţinutului artistic;

•

competenţele specifice domeniului de activitate;

•

atitudinile literar-artistice şi muzicale;

•

sistemului de valori necesar pentru şcolarii mici.

A. Experimentul pedagogic de formare cu învăţătorii. În legătură cu desfăşurarea acestui
compartiment au fost înaintate următoarele obiective:
•

Formarea la învăţători a unei viziuni integre asupra metodologiei ELA şi EM.

•

Formarea competenţelor profesionale de ELA-EM, specifice formării la elevi a culturii
artistic-estetice.

•

Valorificarea unei praxiologii educaţionale culturale polivalente.

B. Experimentul pedagogic de formare cu elevi a vizat următoarele obiective:
•

validarea Modelului FCAE;

•

desfăşurarea unui sistem de activităţi de comunicare artistic-estetică, preconizate de metodologia specifică a integralităţii ELA-EM;

•

formarea elevilor – la nivel elementar – a unor competenţe de comunicare artistic-estetică
într-un cadru reglementat epistemic, teoretic şi metodologic de integralizare a ELA-EM;
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•

identificarea factorilor facilitatori şi atenuarea factorilor frenatori ai procesului de formare
a elementelor CAE.

Experimentul pedagogic a derulat în conformitate cu obiectivele şi presupoziţiile/ipotezele de
lucru formulate iniţial, precum şi în baza Modelului pedagogic FCAE. În scopul asigurării unei conlucrări cât mai eficiente dintre experimentator şi învăţătorii-formatori, dar şi cu luare în seamă a rezultatelor obţinute de pe urma sondajelor realizate cu cei 22 de învăţători la etapa preexperimentală,
am considerat necesar faptul de a organiza cu aceştia un ciclu de traininguri metodologice. De rând
cu pregătirea terenului de pe exterior, a mai fost nevoie şi de o pregătire specială pe interior – activitate legată nemijlocit de selectarea tematicii comune pentru disciplinele ELA şi EM, alcătuirea proiectelor didactice – model, care să orienteze procesul de studii în direcţia realizării cât mai productive
a planului experimental întocmit iniţial pentru etapa experimentului de bază (Anexa 5, 6, 7).
La etapa de control ne-am propus să inventariem, să structurăm, să ierarhizăm şi să interpretăm elementele culturii artistic-estetice formate subiecţilor cercetării.
Drept cadru de referinţă a servit dezvoltarea elementelor limbajului muzical şi verbal-artistic
ale elevilor, raportate la competenţele de comunicare artistic-estetică, conform căruia elevul virtual cultivat artistic-estetic:
•

se exprimă spontan şi fluent, fără a fi obligat să caute asemănări, asociaţii în sursele muzicale a expresiilor pentru o comunicare fluentă;

•

demonstrează că stǎpâneşte instrumentele de structurare şi de coeziune a elementelor limbajului muzical în discursul comunicativ muzical-artistic;

•

înţelege elementele esenţiale ale conţinutului semantic al muzicii când este folosit un limbaj;

•

vorbeşte şi interpretează jocuri muzicale, în familie, la şcoală, în timpul liber;

•

utilizează expresii muzicologice uzuale;

•

utilizează elemente de comunicare artistică în majoritatea situaţiilor specifice;

•

poate să expună succint argumentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei, utilizând experienţele muzical-artistice de comunicare interpresonală;

•

utilizează uneori elemente ale limbajului muzical în comunicare, dacă interlocutorul este
cooperant;

•

utilizează într-un mod simplu elementele limbajului muzical, care vizează satisfacerea
nevoilor concrete.

Diagnosticările realizate au demonstrat că elevii, în abordarea operelor literare şi muzicale,
recunosc şi pot utiliza limitat limbajele poetic şi muzical în diverse situaţii contextuale, dar nu
dispun de o competenţă de comunicare coerent funcţională şi eficientă. Evident, astfel a apărut
necesitatea realizării unei investigaţii experimentale centrată pe un program formativ special cu
scopul dezvoltării limbajelor poetic şi muzical. Pornind de la acest element al cadrului de referinţă,
experimentul de formare s-a centrat pe aplicarea metodologiei interacţionale de predare-învăţare a
muzicii şi literaturii, fiind antrenate, în special:
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•

principiile de utilizare contextuală a cunoştinţelor muzicale în condţiile respectării etapelor în procesul de formare a competenţei de comunicare, acestea fiind recunoscute ca
indicatori de calitate a predării-învăţării-evaluării limbajelor estimate la treapta învăţământului primar;

•

modalităţile de identificare, decodificare, descoperire a echivalentului semantic în creaţiile muzicale receptate şi interpretate;

•

codificarea muzical-artistică, utilizarea contextuală a elementelor limbajului muzical şi poetic, integrarea cunoştinţelor în procesul de interacţiune comunicativă „profesor – elev”.

Clasa II
Testul 1. Tematica testului: „Întrebare – răspuns” în actul de comunicare bi-dialogată dintre
personajele artistice.
Factorii pozitivi:
•

nici unul dintre elevi nu rămâne în afara acţiunii artistice (unii elevi sunt în ipostaza de
actori, iar alţii – în ipostaza de spectatori-apreciatori);

•

fiecare elev are posibilitatea de a înregistra atât succese individuale, cât şi succese publice
prin acţiunea artistică sau prin acţiunea de comentare;

•

comunicarea poartă un caracter creativ-improvizaţional.

Desfăşurarea testului: unul dintre elevi înaintează întrebarea, iar altul răspunde; ambii elevi
respectă: semnele de punctuaţie ale textului literar; cezurile intonaţiilor muzicale.
Pe parcurs în acţiunea artistică sunt antrenate alte personaje (alţi elevi).
Comunicarea literar-muzicală:

– Ce te legeni, codrule,
I Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ?
II – De ce nu m-aş legăna,
Dacă trece vremea mea!
(M. Eminescu, Ce te legeni?)

Testul 2. Tematica testului: Comunicare pluridialogată cu participarea mai multor personaje artistice. Exponentele pozitive ale testului:
•

progresul înregistrat de elev este evaluat în raport cu sine însuşi;

•

se lărgeşte aria de atingere a obiectivelor prevăzute de programul experimental;

•

elevii acţionează în echipă, ceea ce permite extinderea câmpului de lansare a idelor/opţiunilor noi.

Desfăşurarea testului: învăţătorul propune elevilor scenariul povestirii literare; prezintă stimulii muzical-artistici: formule ritmice care imită mişcările personajelor, silabe pe care pot fi
intonate melodii cum ar fi: vai, vai!, ah, ah! Cu-cu-ri-gu! ş.a.
Comunicarea literar-muzicală propriu-zisă.
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Învăţătorul: Trăia odată un iepuraş şi avea o căsuţă frumoasă, frumoasă. Dar iată că vine
vulpea şi vai-vai-vai (!) îl dă afară pe iepuraş. Stă sărmanul în drum şi plânge: ah-ah-of-of (!)
[Silabele sunt redate prin intonaţii melodice cu nuanţe jalnice].
Personajul Măgăruşul: Ai-ai-ai-ai (!) De ce plângi, iepuraşule? [Personajul redă melodic „intonaţia
de mirare/uimire” şi mişcările ritmice caracteristice imaginii] Hai să dăm Vulpea afară! [Iepuraşul şi
Măgăruşul pornesc spre fereastra căsuţei cu paşi siguri ritmici, însă Vulpea şireată nici să asculte].
Personajul Ursuleţul: Mur-mur-mur (!) De ce plângi, iepuraşule? [Personajul redă melodic
„intonaţia de indignare/nedumerire” şi mişcările ritmice respective] Hai să dăm Vulpea afară! [Iepuraşul, Ursuleţul legănat, cu paşi greoi şi Măgăruşul pornesc spre fereastra căsuţei, însă Vulpea
şireată nici să asculte].
Personajul Cocoşul: Cu-cu-ri-gu! De ce plângi, iepuraşule? [Personajul redă melodic „intonaţia de indignare şi dorinţa de se răfui cu vulpea” şi mişcările ritmice caracteristice] Hai să dăm
Vulpea afară! [Iepuraşul, Ursuleţul legănat, cu paşi greoi, Măgăruşul şi Cocoşul cu paşi ţanţoşi
pornesc spre fereastra căsuţei. Cocoşul urcat pe spatele măgăruşului strigă din răsputeri: Cu-cu-rigu! Vulpe, ieşi să te strivesc eu cu ghearele mele! Auzind cocoşul înfuriat, Vulpea o luă la sănătoasa]. Asemenea procedeu didactic îl numim dialogare rotativă/dialogare „rondo”, unde refrenul
(R – replica Iepuraşului) se repetă de mai multe ori, iar între aceste replici îşi fac apariţia replicile
celorlalte personaje artistice, numite episoade (E):
(Ed) Cu-cu-ri-guuu!
(R4) Ah-ah-ah!

(R1) Ah-ah-ah!

(Ec) Vai-vai-vai!

(Ea) Iha-iha-iha!

(R3) Ah-ah-ah!

(R2) Ah-ah-ah!
(Eb) Mâr-mâr-mâr!

Fig. 3.9. Rondo literar-muzical
Pentru aprecierea competenţelor de comunicare a elevilor clasei a II-a plasaţi în rolul acelui
sau altui personaj literar/muzical au fost stabilite următoarele criterii de ordin calitativ:
•

redarea/interpretarea artistică a personajului (caracterul, comportamentul, intonaţiile caracteristice, mişcarea, maniera de comunicare);

•

transferul verbal-alegoric şi crearea stării emotive adecvate tabloului artistic;

•

recitarea/intonarea textelor literare/intonaţiilor muzicale în manieră şi ţinută adecvată tabloului literar-artistic;

•

nivelul de menţinere/interpretare a dramaturgiei literar-muzicale.
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A fost folosită metoda cadranelor. Aceasta este o metodă a gândirii critice, deoarece presupune trasarea pe mijlocul foii a două drepte perpendiculare, astfel încât să se formeze cele patru
,,cadrane” în care elevii vor nota informaţiile solicitate. Se poate lucra individual sau cu clasa împărţită pe grupe şi atunci fiecare grupă va primi câte o fişă. Se pot propune diferite cerinţe în cadrul
metodei cadranelor pentru a realiza obiectivele propuse în lecţia respectivă.
Exemplu:
Cadranul I: Precizează personajele creaţiei audiate.
Cadranul II: Stabileşte şi scrie ideile/imaginile principale ale creaţiilor audiate.
Cadranul III: Scrie morala/învăţătura care se desprinde din mesajul muzical.
Cadranul IV: Reprezintă printr-un desen/schemă de mişcare a liniei melodice a primului fragment/parte muzicală din creaţia audiată (În audiţie: D. Kabalevsky, Trei prietene: Ştrengăreaţa,
Plângăreaţa, Răutăcioasa).
I. Ştrengăreaţa – personaj
Inedit cu comportament şubred;
Plângăreaţa – personaj pesimist;
Răutăcioasa – personaj negativ;

II. Caractere diversificate ale personajelor,
caractere contrastante.
Imagini contrare.

III. Din creaţia muzicală sesizăm că
caracterele persoanelor diferă mult şi
fiecare din acestea au dreptul la existenţă,
deşi Răutăcioasa va face probleme celor
din jur.

IV

Fig. 3.10. Cadranul
Procedeul (tehnica) Cvintetul constă în crearea unei poezii de cinci versuri după reguli precise
în scopul de a sintetiza conţinutul unei teme abordate în exprimări concise. Regulile de aplicare la
lecţia de muzică:
Primul vers constă dintr-un singur cuvânt semnificativ, care denumeşte subiectul (un substantiv).
Al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul muzical (adjective).
Al treilea vers este format din trei cuvinte care arată acţiuni (verbe la gerunziu).
Al patrulea vers este o propoziţie din patru cuvinte care să exprime ce simt ei despre subiect.
Ultimul vers este format dintr-un cuvânt cu rol de constatare sau concluzie care să exprime
esenţa subiectului (substantiv). Cuvântul nu trebuie să fie repetat în celelalte versuri.
Exemplu de aplicare a tehnicii Cvintet la abordarea Marşului soldăţeilor de lemn de
P. Ceaikovski:
Marşul; Marşul militar;
Soldăţeii merg mărşăluind;
Lumea admiră mărşăluirea soldăţeilor.
115

În scopul determinării nivelului de manifestare a competenţelor comunicative, în dependenţă de
acel sau alt criteriu, au fost stabilite scalele de măsurare cantitativă a acestora sub cinci poziţionări:
A. Elevul manifestă (a,b,c sau d) într-o foarte mare măsură – 5 puncte;
B. Elevul manifestă (a,b,c sau d ) într-o măsură bună – 4 puncte;
C. Elevul manifestă (a,b,c sau d) într-o măsură suficientă – 3 puncte;
D. Elevul manifestă (a,b,c sau d ) într-o măsură mică – 2 puncte;
E. Elevul manifestă (a,b,c sau d ) într-o foarte mică măsură – 1 punct.
Tabelul 3.13. Rezultatele activităţii de comunicare artistică literar-muzicală
Criterii

A

Ex
nr-%
A
9-19,14
B
8-17,02
C
10-21,27
D
12-25,53
Media% 20,74
Grupa

B
Ctr
nr-%
4-8,69
2-4,34
3-6,52
2-4,34
5,97

Ex
nr-%
11-23,40
12-25,53
14-29,78
15-31,91
27,65

C
Ctr
nr-%
8-17,39
7-15,21
8-17,39
6-13,04
15,75

Ex
nr-%
20-42,55
18-38,29
17-36,17
14-29,78
36,69

D
Ctr
nr-%
22-48
22-48
23-50
25-54
50

Ex
nr-%
5-10,63
6-12,76
4-8,51
4-8,51
10,10

E
Ctr
nr-%
7-15
9-20
7-15
6-13
15,75

Ex
nr-%
2-4,25
3-6,38
2-4,25
2-4,25
4,78

Ctr
nr-%
5-10,86
6-13,04
5-10,86
7-15,21
12,49

A – manifestare superioară; B – manifestare bună; C – manifestare suficientă; D – manifestare inferioară; E – manifestare într-o foarte mică măsură. Dinamica de manifestare a competenţelor comunicative ale elevilor claselor a II-a (EE şi Ec) este prezentată în Fig. 3.11, în funcţie de
4 variabile: Situaţia-stimul (S); Conţinutul (C); Personalitatea elevului (P); Răspunsul la stimul/
reflexia. Se constată, că elevii eşantionului experimental dau dovadă de competenţe comunicative
cu un indice descendent spre partea de manifestare inferioară, probând o creştere a curbei în manifestarea bună şi foarte bună.

50
36,69
27,65

20,26

15,75

10,10

5,97

15,75

12,49
4,78

Fig. 3.11. Niveluri de manifestare a competenţelor de comunicare artistică
ale elevilor claselor a II-a
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Bineînţeles, la etapa iniţială de formare a competenţelor comunicativ-artistice se observă o
pondere a nivelului de manifestare cu indice suficient, care însă pe parcursul claselor următoare va
înregistra (vezi în continuare datele experimentului) o schimbare spre nivelul bun şi foarte bun.
Spre deosebire de eşantionul experimental, unde se observă o dinamică latent-calitativă, în
clasele martor dinamismul manifestării competenţelor comunicativ-artistice tinde mereu spre indicii de manifestare suficientă şi insuficientă. Or, deja primele analize şi constatări ale experimentului formativ vorbesc în favoarea necesităţii de integrare a metodologiilor ELA şi EM.
Următorul pas al experimentului de formare l-a constituit valorificarea la elevii clasei a II-a (eşantionul experimental) a competenţelor transdisciplinare: de a comunica altora informaţii obţinute în
baza textelor lecturate şi perceperii la auz a operelor muzicale cu program (marş, dans, cântec).
Testul 3. Comunicare transdisciplinară.
Factorii pozitivi:
–

în calcul este luată intervenţia factorilor frenatori şi întocmirea expres a măsurilor de prevenire a obstacolelor nedorite;

–

se extinde aria stimulilor artistici de ordin literar şi muzical;

–

se amplifică simţitor factorii auditivi şi vizuali în acţiunile elevilor de audiere-comparareanaliză-generalizare;

–

avansează cultura perceperii şi gândirii artistice.

Elevilor le este prezentat textul literar Muzicuţa cu schimbător de Nicuţă Tănase:
„Aveam o muzicuţă pe cinste. Mi-a dispărut într-o recreaţie. Şi ce muzicuţă era! Parcă o văd.
Nu era ca toate muzicuţele. Avea şi schimbător. Abia mi-o cumpărase tata. O groază de bani a dat
pe ea. El nu ştie că n-o mai am. Dacă ar afla, s-ar supăra pe mine”.
Apoi elevilor li se propune spre audiţie creaţia Vals-glumă (interpretată la muzicuţă) de
D. Şostakovici, elevilor fiindu-le avansate sarcinile:
•

Comunicaţi despre cuvintele-cheie ale povestirii – Elevii stabilesc cuvintele: muzicuţă, a
dispărut, înzestrată cu schimbător, nu era ca toate muzicuţele.

•

Ascultaţi atent melodia valsului şi, urmărind textul notelor, stabilţi care fraze muzicale se
repetă întocmai – Elevii aleg frazele asemănătoare: nr. 1 cu nr. 2; nr. 3 cu nr. 4.

•

Comunicaţi dispoziţia personajului din povestirea literară Muzicuţa – Elevii descriu două
grade de dispoziţii, sugerate de textul literar:
–

dispoziţia ridicată a personajului, motivată de obţinerea unei muzicuţe fermecătoare,
care „nu era ca toate muzicuţele”, cumpărată de tatăl său cu „o groază de bani”;

–

dispoziţia sumbră a personajului, care regretă pentru muzicuţa care „a dispărut într-o
recreaţie”;

•

Comunicaţi despre dispoziţia pe care ne-o creează melodia din Valsul-glumă – Elevii sesizează o dispoziţie de glumă, dispoziţie agreată de farmecul muzicuţei, motivul principal
„de glumă” dăinueşte peste tot întinsul melodic al creaţiei muzicale.
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•

Spuneţi, care sunt asemănările sau contrariile dintre aceste două creaţii artistice: textul
literar şi textul muzical – Elevii, stimulaţi de învăţător, stabilesc următoarele asemănări:
–

în prima creaţie artistică predomină dispoziţia bucuriei, fericirii, împlinirii viselor
artistice, deşi în textul literar se observă şi prezenţa unei dispoziţii nostalgice, de pierdere a unui obiect drăguţ;

–

în creaţia a doua, Valsul-glumă de D. Şostakovici, elevii de asemenea identifică existenţa a două dispoziţii: una veselă, de glumă şi alta – minoră, jalnică.

Până la efectuarea acestui test, deopotrivă cu realizarea testelor precedente, au fost demarate
un şir de exerciţii de antrenare a elevilor în asemenea acţiuni formative de comunicare:
–

cu ce melodie se asociază dispoziţia personajelor din operele citite;

–

descrie dispoziţia proprie după audierea melodiei;

–

găseşte dispoziţia potrivită pentru textul dat;

–

alcătuieşte un text pentru melodia indicată;

–

ghiceşte melodia colegului după opera muzicală audiată.

În mod special au fost luate în calcul:
–

modul de reacţionare emoţională a elevilor la subiectele artistice (literare şi muzicale);

–

modalitatea de receptare, înţelegere şi comunicare altora a celor sesizate prin lecturare/
audiţie muzicală;

–

abilitatea elevilor de a crea noi relaţii-atitudini dintre subiectele artistice lecturate/receptate.

Vom observa, că rezultatele pozitive, adică foarte bune şi bune, reprezintă
(16,16+48,93)=65,09%, ceea ce în grupa experimentală reprezintă confirmarea matematică a
performanţei, rezultatul negativ fiind de doar 5,52%, în grupa de control înregistrându-se rezultate de „foarte bine” şi „bine” doar 30,43, faţă de 65,09% în grupa experimentală.
Tabelul 3.14.Valori ale activităţii elevilor de comunicare transdisciplinară
A
Comunică excelent
Grupe/
Ex
Ctr
nr. elevi nr.-%
nr.-%
A
7-14,89 4-8,69
B
6-12,76 3-6,52
C
8-17,02 4-8,69
D
9-19,14 4-8,69
E
8-17,02 3-6,52
Media: 16,16% 7,82%
Criterii

B
Comunică bine
Ex
Ctr
nr.-%
nr.-%
22-46,80
9-19,56
24-51,06
8-17,39
23,48,93
9-19,56
22-46,80
8-17,39
24-51,06
9-19,56
48,93%
18,69%
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C
Comunică suficient
Ex
Ctr
nr.-%
nr.-%
15-31,91 20-43,47
14-29,78 19-41,30
14-29,78 20-43,47
14-29,78 19-41,30
12-25,53 21-45,65
29,35% 43,03%

D
Comunică insuf.
Ex
Ctr
nr.-%
nr.-%
3-6,38 13-28,26
3-6,38 16-34,78
2-4,25 13-28,26
2-4,25 15-32,60
3-6,38 13-28,26
5,52% 30,43%

Fig. 3.12. Nivelul de comunicare artistică transdisciplinară: literară-muzicală
Deoarece valoarea rezultatului negativ pentru grupa de control este foarte mare (30,43%),
aceasta necesită a fi comentată în mod expres. Conform teoriei lui J.-R.Jauss [122], valoarea receptorului este determinată esenţial de două condiţii: experienţele sale de viaţă şi experienţele sale
literare şi estetice. Or, elevii care au demonstrat un nivel insuficient de comunicare artistică transdisciplinară fie că experienţele lor de viaţă, literare şi estetice nu se potrivesc cu limbajul şi mesajul
operelor care li s-au propus pentru receptare – şi în acest caz nu a funcţionat principiul adecvării
structurii receptării elevului la structura operei artistice [N. A. Kuşaev, apud: Vl. Pâslaru, 162],
fie că acest rezultat reprezintă ineficienţa abordării metodologice unidisciplinare, fie că au existat
alte cauze, strict personale, imposibil a fi cercetate, de ex., o stare afectiv-emoţională negativă a
elevului, provocate de motive extraestetice şi extraşcolare, fie că au acţionat concomitent toţi factorii cu impact negativ.
Semnificativ însă este faptul că aplicarea conceptului metodologic interacţional în grupa experimentală a condus la diminuarea rezultatelor negative de cca 5 ori, ceea ce validează categoric
şi matematic conceptul nostru metodologic.
Clasa a III
Testul 4. Receptarea mesajului artistic oral în diverse situaţii de comunicare.
Factorii pozitivi:
–

testele-exerciţii de tipul acestuia dinamizează procesul de formare la elevi a culturii de
comunicare artistică;

–

testul eficientizează cultura interpretării verbale a mesajului artistic.

Scenariul desfăşurării testului:
1) Învăţătorul sau un elev din clasă citeşte expresiv textul literar Prieteni buni, în care se
povesteşte despre doi prieteni care se ajută reciproc în treburi ale gospodăriei.
2) Elevii clasei, rând pe rând, joacă rolurile celor doi prieteni.
3) Mesajul literar-artistic este folosit de către elevi în diverse situaţii de comunicare: povestire; întrebare; bucurie; glumă etc.
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4) Extinderea situaţiilor de comunicare este susţinută de interpretarea cântecului popular lituanian Sava şi Grişa, despre doi prieteni care au meşterit un fluier şi au încins o interpretare falnică, nemaiauzită la acest instrument.
5) În situaţiile de comunicare elevii, de rând cu frazele textului literar, caută să folosească
intonaţii melodice din cântecul Sava şi Grişa: „Du-du-du-du-du-du!”, „Ai-du-du-du!” şi
intonaţii din textile cântecelor învăţate anterior: „Hopa-hopa-hopa-hop!”, „Lir-lir-lir-lirlir-lir-lir!”, „Zum-zum-zum-zum!” ş.a.
6) Învăţătorul creează situaţii „întrebare – răspuns”, „întrebare – afirmaţie”, „întrebare – nedumerire”, „acord – dezacord”.
7) În situaţiile de comunicare artistică elevii sunt orientaţi să folosească frazele din textul
literar audiat la moment şi din alte texte cu caracter narativ sau cu caracter poetic, inclusiv
frazele din cuvintele cântecelor studiate.
De asemenea, sunt apreciate iniţiativele elevilor de a compune de sine stătător texte literare,
intonaţii muzicale potrivite pentru situaţiile de comunicare care au loc la moment.
În valoare sunt puse:
•

satisfacerea necesităţilor afectiv-emoţionale ale elevilor mici prin stimularea activităţii
ludice;

•

desfăşurarea situaţiilor de joc şi a dramatizărilor;

•

susţinerea şi stimularea curiozităţii literar-artistice şi muzicale;

•

perceperea activă a mesajelor artistice (literare/muzicale) prin intermediul cuvântului şi
cântului;

•

utilizarea pe scară largă a folclorului literar şi muzical al copiilor;

•

stimularea tendinţei şi dorinţei copiilor de a improviza compoziţii proprii literare, muzicale şi, mai ales, literar-muzicale. Elevii (Eex, Ec) au fost evaluaţi la următoarele variabile:
–

calitatea (bună, suficientă, insuficientă) audierii/receptării, vorbirii/expunerii şi citirii/interpretării informaţiilor artistice;

–

cunoaşterea (bună, suficientă, insuficientă) specificului limbajelor literar-artistice şi
muzicale;

–

performanţele (înalte, medii, joase) de aplicare creativă, în condiţii/situaţii noi de comunicare, a experienţei artistice acumulate anterior de către elevii mici.

Datele din Tabelul 3.15 demonstrează rezultate categoric superioare celor din exp. de constatare: e suficient să menţionăm că la criteriul Performanţă bună elevii au obţinut 67,37%, iar
la Performanţă insuficientă – doar 4,25%, totalul rezultatelor pozitive (A+B) fiind de 95,73%, în
timp ce grupa de control a înregistrat, respectiv, 15,94% şi 36,22%.
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Tabelul 3.15. Valorile receptării orale a mesajului artistic în diverse situaţii de comunicare
Criterii
Grup. şi nr. elevi
A
B
C
Media(%)

A
Performanţă bună
Ex
Ctr
nr.-%
nr.-%
30-63,82
8-17,39
32-68,08
8-17,39
33-70,21
6-13,04
67,37
15,94

B
C
Performanţă suficientă Performanţă insuficientă
Ex
Ctr
Ex
Ctr
nr.-%
nr.-%
nr.-%
nr.-%
15-31,91
22-47,82
2-4,25
16-34,78
13-27,65
21-45,65
2-4,25
17-36,95
12-25,53
23-50
2-4,25
17-36,95
28,36
47,82
4,25
36,22

Testul 5. Perceperea mesajului artistic citit/audiat prin receptarea adecvată a universului
emoţional şi estetic al textelor literare/muzicale şi utilitatea mijloacelor nonliterare. Pătrunderea
în tainele citirii/audiţiei şi crearea noilor produse literar-muzicale.
Opţiuni teleologice:
•

descrierea de către elevi a mesajului literar al unui cântec, reliefând valenţele poetice ale
textului;

•

compararea lucrărilor artistice receptate şi caracterizarea diferenţelor sau asemănărilor;

•

exprimarea propriilor impresii şi sentimente în raport cu opera muzicală;

•

compunerea noilor texte literare, improvizarea pe aceste texte a noilor intonaţii/melodii
muzicale.

Factorii pozitivi:
•

acţiunile de descriere a mesajului literar (poetic) în ambianţă cu aprecierea valenţelor artistice ale muzicii sporesc simţitor potenţialul intelectual al elevilor;

•

imaginaţia creativă, sensibilizarea artistică este stimulată de efortul analitic prin compararea diferenţelor şi asemănărilor dintre creaţiile muzicale şi literare;

•

creşte dinamica exprimării propriilor impresii şi sentimente artistice de pe urma evaluării
de către elevi a valorilor operelor de artă muzicală şi literară.

Variabile care determină comportamentul artistic-estetic al elevului:
•

exprimă puncte de vedere şi opinii proprii;

•

polemizează, realizează schimb de idei cu membrii de echipă, colegi, învăţător;

•

caută să argumenteze expunerile proprii;

•

pune întrebări pentru a înţelege fenomenul artistic;

•

este indulgent la opiniile altora, cooperează în realizarea sarcinilor cognitive.

Conţinutul testului: Elevilor le-a fost propus spre receptare textul literar Greieraşul, de D. Drăgan:
Greieraşul meu din casă

Pare-ar trece-o sănioară

Poartă haină de mătase.

Sub pridvorul de la scară,

Pe-nserat, cântecul său

Cu tălpicele de rouă,

Seamănă c-un zurgălău,

Lunecând sub lună nouă.
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Sarcina 1. A identifica în baza experienţei artistice acumulate anterior următoarele fenomene: starea spaţială, starea temporală şi starea statică a discursului dramaturgiei literare. Pentru
efectuarea unei asemenea aprecieri compoziţionale, în prealabil cu elevii claselor experimentale
au fost realizate un şir de exerciţii-traininguri, gândite să-i orienteze spre o apreciere profundă şi
amplă chiar a celui mai mic text literar.
În cadrul unor asemenea exerciţii au predominat, pe de o parte, factorii interni: cultura gândirii
elevului, cultura receptării, calităţile de personalitate; pe de altă parte, factorii externi: principiile,
metodele şi procedeele/tehnicile (generale şi specifice) de stimulare a acţiunii artistice a elevului.
Aprecierea textului (textelor) literare a avut loc în baza utilizării mijloacelor artistice din domenii înrudite, cum ar fi mijloacele de redare a stărilor spaţiale şi stărilor temporale (elemente
ale cronotopului), declanşate în procesul de receptare a creaţiilor muzicale; de asemenea folosirea
mijloacelor de redare a stărilor statice – caracteristice domeniului de artă plastică.
În scopul formării la elevii mici a unor competenţe de receptare şi apreciere transdisciplinară,
integrată, ne-am centrat pe obiectivele:
– cuprinderea întregului în aprecierea creaţiei artistice;
– determinarea detaliilor (cuvinte, fraze, motive);
– aprecierea rolului acestora în redarea mesajului dramaturgic integrat.
Iniţial în clasele a III-a exp., nemaivorbind de elevii din clasele de control, nivelul de apreciere
valorică a creaţiilor literare şi muzicale purta un caracter episodic, fărâmiţat, expresiile elevilor
nefiind conturate în jurul esenţei conţinutului şi formei artistice, atenţia multora era orientată spre
extreme, ca de ex., doar spre principalele evenimente ale operei de artă, sau numai spre unele momente de ordin secundar, care nu caracterizau conţinutul mesajului artistic integral.
Aplicând la lecţiile de educaţie muzicală şi limbă şi literatură română a unor instrumente
metodologice interdisciplinare (expuse în Modelul pedagogic FCAE), am reuşit să acordăm procesului de formare elevilor a elementelor culturii artistic-estetice o dinamică ascendentă, susţinută
cu succes atât de elevi, cât şi de învăţătorii experimentatori. Semnificativ în acest sens rămâne a fi
dezideratul activităţii experimentale – a dinamiza elevul în ambianţa formativă a însuşi învăţătorului, care presupune schimbare, preformare crescândă şi continuă.
În calitate de creaţii-stimul a complexului de mijloace adiacente au fost utilizate creaţiile
muzicale Codrule la primăvară, muz. G. Mustea, versurile populare; Primăvara, muz.
E. Tamazlîcaru, versuri G. Vieru; Fluieraşul, muz. E. Doga, versuri G. Vieru.
Constatăm că valorile pozitive sumative în eşantionul experimental sunt de 96,78% iar cele
negative de 3,18%, pe când în eşantionul de control, respective, de 82,58% şi 17,38%. Această
diferenţa (14,2 şi 14,2) ar putea fi apreciată ca puţin semnificativă în alte ştiinţe, precum şi în
domeniul didacticii ştiinţelor exacte şi ale naturii, nu şi în didactica literaturii şi artelor, unde receptarea-comprehensiunea-comentarea/interpretarea-creaţia artistică a fiecărui subiect-individ îl
caracterizează integral, în virtutea principiilor specifice literaturii şi artelor al caracterului indivi122

dual-universal. Altfel spus, un elev în plus care receptează-înţelege-comentează etc. adecvat principiilor artei o operă literară este un om câştigat de educaţie – de educaţia artistic-estetică.
Tabelul 3.16. Valorile receptării mesajului artistic citit/audiat
Criterii
Grup/nr.
elevi
A
B
C
D
Media%

A

B

C

Ex
Ctr
Ex
Ctr
Ex
Ctr
nr.-%
nr.-%
nr.-%
nr.-%
nr.-%
nr.-%
15-31,91 5-10,86 21-44,68 10-21,73 10-21,27 23-50
14-29,78 4-8,69 22-46,80 9-19,56 9-19,14 24-52,17
16-34,04 5-10,86 20-42,55 10-21,73 10-21,27 23-50
15-31,91 4-8,69 23-48,93 9-19,56 7-14,89 26-56,52
31,90
9,77
45,74
20,64
19,14
52,17

D
Ex
nr.-%
1-2,12
2-4,25
1-2,12
2-4,25
3,18

Ctr
nr.-%
8-17,39
9-19,56
8-17,39
7-15,21
1789

A – manifestare superioară; B – manifestare bună; C – manifestare suficientă; D – manifestare
inferioară;
Următoarea etapă (finală) a experimentului de formare a fost consacrată valorificării în educaţia artistică a următoarelor performanţe:
•

dezvoltarea la şcolarii mici a capacităţilor de receptare, înţelegere şi apreciere/evaluare a
valorilor literar-artistice şi muzicale;

•

valorificarea unei praxiologii de comunicare artistică integrată, interpretare/exprimare şi
creare a noilor viziuni/idei/gânduri şi creaţii artistice.

Testul 6. Receptarea, înţelegerea şi aprecierea/evaluarea valorilor literar-artistice şi muzicale în mod integrat.
Factorii formativi:
•

elevii obţin la maximum posibilitatea de a-şi manifesta din plin abilităţile emoţional-sensibile şi logice ale intelectului artistic individual;

•

arta pentru elevi devine o necesitate spiritual-cognitivă şi culturală;

•

nivelul calitativ înregistrat de elev este evaluat în raport cu dinamica propriei dezvoltări,
atingerea obiectivelor prevăzute de programul experimental sunt cotate la randamentul
acţinii eficiente;

•

în urma exersării de pe poziţiile conţinuturilor testului nr. 6 la elevii mici creşte simţitor
cultura evaluării estetice a valorilor artistice (a operelor de artă).

Eficienţa acţiunii elevului (la acesta şi la celelalte teste) a fost calculată conform formulei
(după Vl. Babii): eficienţa (E) acţiunii artistice (literare/muzicale) fiind egală cu influenţa artistică
(IA) înmulţită la resursele individuale (RI):E=IAxR I.
Scenariul desfăşurării testului.
Învăţătorul propune elevilor spre audiţie Rapsodia română nr.1. de G. Enescu.
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Sarcinile acţiunii de audiere:
•

a determina valoarea artistică a Rapsodiei;

•

a stabili componentele formei de expunere muzicală (părţi, fraze, motive populare etc.);

•

a identifica elementele limbajului muzical (melodie cantabilă, ritm, armonie, tempou etc.);

•

a comenta relaţionarea dintre timbrurile instrumentelor muzicale (flaut, oboi, viori ş.a).

Învăţătorul propune unui grup de elevi să citească pe roluri textul povestirii Caietul lui Mihai
după Titus Ştirbu.
Distribuţia rolurilor: autorul povestirii; clasa gălăgioasă din timpul recreaţiei; profesorul
Aron Pumnul; elevul Mihai; elevul care dialoghează cu Mihai.
Obiectivele analizei literare:
•

a stabili epoca în care se desfăşoară acţiunea;

•

a identifica cine este elevul Mihai;

•

a da apreciere calităţilor umane şi profesioniste ale profesorului Aron Pumnul;

•

a evalua tangenţele comune în Rapsodia română şi povestirea Caietul lui Mihai: întâlnirea
în creaţiile artistice a două valori naţionale: George Enescu şi Mihai Eminescu; valorificarea calităţilor de demnitate naţională şi patriotism perfect; cântarea libertăţii şi dragostei
pentru limba şi muzica poporului nostru.

Testul 7. Perceperea, înţelegerea şi aprecierea/evaluarea valorilor literar-artistice şi muzicale.
Factorii pozitivi:
•

testul asigură întărirea legăturii dintre metodologia ELA şi EM la nivel de conţinuturi
(literare/muzicale), la nivel de teleologie, adică asigură tinderea continuă spre finalităţile
educaţionale;

•

ofertele testului ţin de interacţiunea ELA şi EM la nivel de metodologii generale, care
amplifică valorificarea metodelor specifice, procedeelor şi tehnicilor/mijloacelor similare
acţiunilor artistice, orientate spre asigurarea efectului de integrare;

•

conţinuturile testului şi tehnologiile de aplicare stimuleză la elevii mici a culturii de evaluare estetică a valorilor artistice (a operelor de artă).

Conţinutul testului:
A. Elevii fac cunoştinţă cu textul poveştii populare Cei trei prieteni, subiectul căreia scoate
în evidenţă relaţia socio-umană dintre trei persoane („trei prieteni”), care au viziuni diametral opuse în ceea priveşte valorile cultural – umane: omenia, devotamentul, adevărul,
credinţa etc. Personajele poveştii schimbă valorile eterne pe valorile false, cum ar fi:
banii, prietenii şi rudele, eterne rămânând a fi faptele bune pe care le acumulează zi de zi
oricare actor social.
Comentariu. Povestirea Cei trei prieteni lasă asupra cititorului o amprentă a stării de greutate
psihologică, a unui sentiment de răzbunare asupra pseudo adevărului, asupra promovării unui
comportament făţiş, necinstit.
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B. În calitate de stimul compensator al stării de dezamăgire, creat de subiectul poveştii populare,
învăţătorul propune elevilor spre audiţie Anotimpurile de A. Vivaldi.
Învăţătorul: Elevi! Putem compara anotimpurile iarna, primăvara, vara, toamna cu caracterele oamenilor, cu comportamentele lor?
Elevii: Desigur, putem compara.
Învăţătorul: Să vedem ce asemănare putem stabili dintre anotimpul iarna şi caracterul unui
coleg de al vostru?
Elevul 1: Caracterul colegului meu este: sever, rece, dur, echilibrat, serios etc.
Învăţătorul:
1. Să ascultăm creaţia muzicală a compozitorului Antonio Vivaldi Iarna.
Opţiuni teleologice: elevii compară imaginile muzicale cu imaginile textului literar, aduc
argumente în favoarea imaginilor muzicale, care atenuează dramatismul din povestea populară. Elevii satabilesc tangenţe comune între limbajul literar şi limbajul muzical: viscolul iernii, vijelia – caracterul hain al celor doi prieteni; frigul cumplit al iernii – comportamentul fals şi crunt al celor doi prieteni.
2. Să audiem creaţia muzicală a compozitorului Antonio Vivaldi Primăvara.
Opţiuni teleologice: elevii găsesc asemănări de limbaj artistic literar şi muzical. Spre
exemplu, ei stabilesc asemănarea dintre descrierea personajelor literare şi intonaţiile care
redau murmurul izvoarelor, feeria florilor câmpeneşti. Elevii găsesc că intonaţiile muzicale ale anotimpului de primăvară atenuează, conciliază spiritele încordate ale celor doi
prieteni, personaje negative din povestea populară Cei trei prieteni.
3. Audiem creaţia muzicală a compozitorului Antonio Vivaldi Vara.
Opţiuni teleologice: elevii caracterizează anotimpul vara drept un paradis al vieţii omeneşti, unde bântuie căldura, ploaia, lacurile cu ape sclipitoare, florile, fluturaşii zglobii şi
ciripitul fermecător al păsărilor care s-au adunat de pretutindeni. Mai încape oare în acest
anotimp de bunătate şi bucurie deplină a tuturora – gândurile şi comportamentele celor doi
prieteni plini de viclenie şi răutate?
4. Să audiem creaţia muzicală a compozitorului Antonio Vivaldi Toamna.
Opţiuni teleologice: în caracteristica anotimpului toamna elevii atestă un ton sumbru, plin
de tristeţe, nostalgie. Aceste calităţi ei le atribuie personajelor poveştii populare Cei trei
prieteni. Culorile frunzelor gălbui şi peisajului posomorât al toamnei, deşi se asociază cu
dispoziţia indeterminabilă a prietenilor-personaje din textul literar „toamna muzicală” a
lui A. Vivaldi insuflă destul de mult optimism şi curaj celora care doresc să promoveze un
stil prietenos de viaţă cu toţi apropiaţii săi. Elevii aduc exemple de prieteni care promovează un comportament ostil, făţiş.
Tabelul 3.17 şi Figura 3.13 vădesc tendinţa pozitivă a obiectivelor întocmite şi a programei experimentale de formare elevilor claselor primare a elementelor de bază ale cultură artistic-estetice
la intersecţia a două discipline artistice:
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–

Educaţia literar-artistică;

–

Educaţia muzicală.

Astfel, valorile pozitive sumative ale EE totalizează (38,29+53,18+7,43)=98,90%, pe când
cele ale grupei Ctr – (11,40+22,82+48,95)=83,17%, diferenţa fiind de (97,86-80,41)=17,45%, iar
la valorile negative de (16,84-1,06)=15,78%, ceea ce, avându-se în vedere durata şi secvenţialitatea activităţilor experimentale, este un rezultat bun, care validează matematic conceptul cercetării
noastre.
Tabelul 3.17. Niveluri de receptare, înţelegere şi apreciere
a valorilor literar-artistice şi muzicale
Criterii
Grupa/
nr.elevi
A
B
C
D
Media%

A
Ex
nr.-%
18-38,29
17-36,17
19-40,42
18-38,29
38,29

B
Ctr
nr.-%
5-10,86
5-10,86
5-10,86
6-13,04
11,40

Ex
nr.-%
25-53,19
24-51,06
26-55,31
25-53,19
53,18

C
Ctr
Ex
Ctr
nr.-%
nr.-%
nr.-%
11-23,91 4-8,51 22-47,82
10-21,73 5-10,63 22-47,82
12-26,08 2-4,25 21-45,85
9-19,56 3-6,38 25-54,34
22,82
7,43
48,95

D
Ex
nr.-%
0-0
1-2,12
0-0
1-2.12
1,06

Ctr
nr.-%
8-17,39
9-19,56
8-17,39
6-13,04
16,84

A – manifestare superioară; B – manifestare bună; C-manifestare suficientă; D – manifestare
inferioară;
Calificativele cantitative şi calitative vorbesc de la sine despre dinamica crescândă şi uniformă
a nivelului cultural al elevilor pe orizontală şi pe verticală, adică a schimbărilor care intervin atât
pe plan cognitiv-intelectual, cât şi pe plan spiritual-cultural.
Optimizarea procesului de culturalizare a elevilor prin teste formative are loc datorită faptului
că asemenea acţiuni se desfăşoară la intersecţia a două metodologii: de educaţie literar-artistică
şi de educaţie muzicală.
Interdisciplinaritatea în acest caz poartă un caracter nu doar declarativ/formal, ci unul real,
bine instrumentat metodologic şi eficient. Pozitiv este faptul că atât elevii, cât şi învăţătorul atestă
un succes vădit din perspectivele managerială, educaţional-formativă şi integraţionale. În acest
sens are loc:
a) corelarea obiectivelor de formare a competenţei de comunicare în cunoaşterea muzicii şi
literaturii cu metodele şi tehnicile comunicative generale şi specific activităţilor muzicalartistice şi literar-artistice;
b) determinarea etapelor de aplicare a metodelor comunicative de predare-învăţare-evaluare
în cadrul muzical – literar-artistic, validând indicatorii eficienţei reperelor metodologiei
comunicative de predare-învăţare-evaluare a competenţelor şcolare (Fig.3.13).
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Fig. 3.13. Niveluri de receptare, înţelegere şi apreciere
a valorilor literar-artistice şi muzicale
Testul 8. Valorificarea unei praxiologii de comunicare artistică integrată, interpretare/ exprimare şi creare a noilor viziuni/idei/gânduri şi creaţii artistice.
Factorii pozitivi:
•

folosirea în procesul educaţional doar a valorilor autentice (elevii, pas cu pas, se pătrund de
conţinutul valoric al creaţiilor artistice, care vin în contrazicere cu creaţiile de prost gust);

•

receptarea valorilor estetice este creatoare, activă (copilul trebuie învăţat să interpreteze
personal mesajul artistic, să fie activ, deschis în receptarea creaţiilor artistice);

•

unitatea conţinut-formă şi înţelegerea şi situarea contextuală a fenomenului artistic (interdependenţa dintre operă, autor, creator şi condiţiile social-istorice în care opera este creată).

Conţinutul testului:
A. Elevii fac cunoştinţă cu textul literar La scăldat de Ion Creangă.
Evaluarea operei de artă: Elevii, rând pe rând îşi expun aprecierile vis-a-vis de comportamentul personajului povestirii.
Unii îl condamnă:
– Cum a putut el să nu asculte de mama? (Valeria G);
– Este un băiat năstruşnic, laş (Francesco C);
– Personajul este un tip egoist, care se gândeşte doar la satisfacerea dorinţelor sale proprii
(Xenia S).
Alţi elevi, dimpotrivă, se expun pozitiv despre personajul povestirii La scăldat:
– Ion este un copil căruia îi sunt proprii năzdrăvăniile (Alexandru B);
– Dacă personajul povestirii era să fie ascultător de rugămintea mamei, povestirea nu ar fi
interesantă (Artiom F);
– Personajul este unul tradiţional copilăriei noastre şi citind textul ne bucurăm că avem astfel
de eroi literari.
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B. Spre audiţia elevilor este propusă creaţia muzicală Zborul cărăbuşului de Rimski-Korsakov. Elevii intuiesc că mesajul creaţiei este unul alegoric, care redă de fapt zbuciumul zglobiu al
personajului din creaţia literară La scăldat. Elevii găsesc tangenţe imagistice dintre intonaţiile
muzicale şi episoadele povestirii lui I. Creangă. Astfel, sunt comparate: dispoziţia evantaică a personajului, care fuge la scăldat ademenit de apa caldă a râului cu melodia zborului cărăbuşului,
care nu are astâmpăr nici pentru o clipă.
Testul a demonstrat că emoţiile/trăirile artistice ale elevilor se compensează reciproc cu imaginile literare şi imaginile prototipic-muzicale. Tablourile artistice au multe tangenţe comune, stabilite de însăşi elevii clasei experimentale.
În clasele de control, unde sunt audiate aceleaşi creaţii artistice, însă în mod separat, rezultatele, după cum a şi fost de aşteptat, sunt la un nivel mult mai scăzut.
La finele tuturor etapelor de formare prin exerciţii special metodologic instrumentate şi testare
secvenţială a elevilor claselor mici, noi am căutat să expunem rezultatele cu indicele mediu de
promovare pentru fiecare etapă şi fiecare nivel de performanţă al elevilor (eşantionul experimental
şi de control) într-o diagramă-sinteză, care să demonstreze integrat dinamica de formare a culturii
artistic-estetice din perspectiva asigurării calitative a procesului de receptare – comunicare – evaluare – creare a operelor de artă literară/muzicală.
Rezultatele-sinteză sunt expuse în diagrama de mai jos (Fig. 3.14):

Fig. 3.14. Dinamica formării experimentale la elevi a elementelor
culturii artistic-estetice
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Concluzii asupra datelor experimentului de formare. Datele experimentului demonstrează/
certifică:
1. Elevii antrenaţi în experimentul de formare a CAE prin aplicarea interacţională a metodologiilor ELA-EM au demonstrat un spor cantitativ şi calitativ semnificativ în formarea
elementelor culturii artistic-estetice, constituite din valori apropriate ale operelor literareoperelor muzicale şi din valori ale cititorului-auditorului – ale receptării-comprehensiuniicomentării-creaţiei artistic-estetice.
2. Sporurile cantitativ-calitative de formare elevilor a elementelor culturii artistic-estetice se
manifestă preponderent în receptarea-acumularea valorilor imanente ale operelor literare
şi muzicale şi în receptarea-comunicare artistic-estetică.
3. Manifestarea concretă a dinamicii formării elementelor culturii artistic-estetice se realizează în forma însuşirii paralele şi comparative a elementelor limbajelor poetic şi muzical,
care le oferă deschideri pentru recrearea mesajelor operelor literare şi muzicale.
4. Însuşirea limbajelor poetic şi muzical în interacţiune a favorizat un spor cantitativ-calitativ de formare a elementelor culturii artistic-estetice de cca 5 ori mai mare decât nivelul
atestat la elevii din grupele de control.
5. În consecinţă, elevii din grupa experimentală au demonstrat competenţe literare-lectorale,
muzicale şi interculturale, comportamente şi reprezentări artistic-estetice avansate faţă de
colegii lor din grupa de control.
6. Condiţia expresă de aplicare interacţională a metodologiilor ELA-EM este ca acestea să
fie specifice cunoaşterii artistic-estetice a lumii şi să antreneze elemente ale metodologiilor cunoaşterii empirice, ştiinţifice şi mitic-religioase.
7. În condiţiile claselor primare, când elevii încă mai sunt marcaţi de un sincretism implicit
asupra tabloului lumii exterioare, aplicarea metodologiilor interacţionale de formare a elementelor culturii artistic-estetice este adecvată particularităţilor vârstei, inclusiv celor de
receptare-înţelegere-comentare-creaţie artistică.
3.4. Concluzii la Capitolul 3
Validarea experimentală a Modelului FCAE a constituit etapa decisiv-afirmativă a cercetării. Aici
au fost confirmate preceptele epistemice şi cele teoretice, pe care s-a întemeiat metodologia interacţională propusă de noi în vederea formării-dezvoltării elevilor claselor primare a elementelor culturii
artistic-estetice. Metodologiile aplicate reflectă concepţia cercetării la nivelul principiilor literaturii şi
artelor, ale receptării literare şi muzicale, ale formării-dezvoltării capacităţilor specifice de receptare
corectă a operelor literare şi muzicale; au evidenţiat legăturile posibile între cele două arte, pe de o
parte, şi influenţa reciprocă între elementele culturii literare şi celor muzicale, pe de alta; aspecte ale
competenţelor literare-lectorale şi muzical-artistice ale elevilor s-au format în toate tipurile de interacţiuni literatură-muzică, precum şi la toate etapele activităţii literar-artistice şi muzical-artistice.
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•

Experimentul de constatare a arătat că, în general, învăţătorii realizează legături între
ELA şi EM, însă acestea sunt sporadice, neîntemeiate ştiinţific şi au un efect educativ
nesemnificativ. Învăţătorii nu cunosc temeiurile epistemic şi teoretice ale interacţiunii
şi sincretismului artelor, nu posedă metodologii de realizare într-un cadru educaţional
organizat a interacţiunilor literatură-muzică.

•

Elevii, la rândul lor, au confirmat preceptele teoretice cu privire la capacitatea lor de a
realiza o cunoaştere preponderent în imagini artistice şi că în spaţiul cognitiv-artistic al
elevilor din clasele primare predomină cunoaştere literară şi muzical-artistică. Aceste
condiţii, considerate obiective, au favorizat elevii să demonstreze un număr semnificativ
de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini literare şi muzicale, să stabilească variate legături
între cele două genuri artistice şi între elementele propriei culturi artistic-estetice – însă
acestea nu sunt sistematice şi de cele mai multe ori superficiale.

•

Experimentul de formare s-a centrat pe aplicarea unor metodologii specifice de interacţionare a literaturii şi muzicii, pe de o parte, şi a formării elementelor culturii literare-lectorale şi muzicale, pe de alta. Acest demers a presupus activităţi de instruire a studenţilor şi
învăţătorilor, care să răspundă principiilor interacţiunii şi sincretismului artelor atât la nivel de creare, cât şi la nivel de receptare a operelor literare şi muzicale, inclusiv în spaţiul
educaţional al şcolii; elaborarea de proiecte didactice speciale pentru desfăşurarea unor
activităţi interacţionale literatură-muzică de formare elevilor a culturii artistic-estetice.
În centrul activităţilor experimentale s-a aflat un sistem specific de activitate literar- şi
muzical-artistică a elevilor, incluzând formele, etapele, tipurile de activităţi. Formarea elementelor culturii artistic-estetice elevilor s-a efectuat în dinamică graduală – de la simplu
la complicat. S-a urmărit ca activitatea elevilor să aibă caracter interactiv atât în raport cu
operele studiate, cât şi cu elementele culturii artistic-estetice care li se forma. În valoare
experimentală au fost puse un sistem de exerciţii formative şi unui şir de teste didactice cu
caracter formativ-evaluativ aplicate secvenţial din perspectiva asigurării unei interferenţe
interdisciplinare dintre metodologiile ELA şi EM.

•

Experimentul de control a demonstrat la toţi parametrii o creştere semnificativă, cantitativă şi calitativă, a formării elevilor a elementelor culturii artistic-estetice, a confirmat
predispoziţia lor nativă pentru cunoaşterea literar- şi muzical-artistică, capacitatea de a
cunoaşte lumea în mod sensibil, autoreflexiv şi sincretic prin mijloacele literaturii şi artei
muzicale.

•

La fiecare etapă au fost evaluate nivelurile de manifestare a competenţelor specifice din
ambele eşantioane de elevi. Datele sintetizate ale experimentului de formare demonstrează că elevii din grupa experimentală au avansat semnificativ în formarea elementelor culturii artistic-estetice faţă de colegii din grupa de control, precum şi faţă de rezultatele din
experimentul de constatare.
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•

O valoare importantă a experimentului de formare o reprezintă nivelurile posibile de formare-dezvoltare elevilor din clasele primare a elementelor culturii artistic-estetice în condiţiile aplicării unei metodologii instructiv-educative interacţionale: pornind de la aceste
niveluri, este posibil a concepe instrumente de predare-învăţare mai eficiente şi a desfăşura un proces instructiv-educativ mai unitar, polivalent şi mai eficient, elevii profitând de
o instruire, dezvoltare şi formare artistic-estetică mai bună, în sensul unei culturi artisticestetice elementare.

•

Pentru domeniul formării profesionale iniţiale şi continue cercetarea a validat un model
original de metodologie interacţională de formare-dezvoltare elevilor de la clasele primare
a elementelor culturii artistic-estetice.

S-a constatat, pe de altă parte, atât o creştere a profesionalismului învăţătorilor, cât şi aspectele
care necesită a fi abordate global, interacţional şi sincretic în formarea lor profesională: prelegeri
de iniţiere în principiile de interacţiune şi sincretism ale literaturii şi artelor, traininguri de iniţiere
în metodologia interacţională de formare elevilor a culturii artistic-estetice. Generalizate, datele
experimentului au demonstrat actualitatea temei de cercetare şi soluţionarea problemei ştiinţifice.
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
Cercetarea a urmărit diminuarea contradicţiei între principiile literaturii şi artei, particularităţile cunoaşterii artistic-estetice de către elevi şi experienţele de educaţie artistic-estetică la clasele
primare, generalizate de finalitatea cultură artistic-estetică: literatura şi artele reprezintă viziuni
unitare asupra lumii, solicită angajarea plenară în cunoaşterea artistică a receptorului de artă, pe de
o parte; elevii claselor primare sunt obiectiv predispuşi să realizeze o cunoaştere unitară a lumii, în
spaţiul lor de cunoaştere, literatura şi artele ocupând cel mai important loc, pe de alta, iar practicile
educaţionale nu le oferă decât ocazii sporadice pentru satisfacerea unei cunoaşteri unitare, axată
preponderent pe conţinuturi educative artistic-estetice.
Depăşirea acestei situaţii s-a făcut printr-un demers teoretic-aplicativ-metodologic, întemeiat
pe principiile interacţiunii şi sincretismului artelor, principiul interdisciplinarităţii şi principiile
particulare ale receptării operelor literare şi muzicale de către elevii claselor primare.
Miza a fost formarea-dezvoltarea pe temeiuri ştiinţifice a elementelor culturii artistic-estetice integratoare. În rezultat, s-au obţinut valori teoretic şi aplicativ-metodologic, sintetizate de
concluziile:
1. Activitatea de educaţie artistic-estetică are vârsta omenirii, primele idei, concepte şi principii ale acesteia fiind atestate atât în antichitatea greco-romană, cât şi în cea orientală.
Acest tip de activitate a creat şi un tip specific de cultură – cultura artistic-estetică, ale
cărei caracteristici definitorii sunt sincretismul şi interacţiunea genurilor artistice. Dezvoltarea umană producându-se nu doar pe linia integralizării cunoaşterii, dar şi pe cea a
discriminărilor genuriale şi tipologice, pedagogia s-a separat de filosofie, diminuându-şi
temeinicia epistemică, iar nevoia de cunoaştere a naturii a avantajat ştiinţele exacte şi ale
naturii. În consecinţă, Didactica Magna a lui J. A. Comenius îşi are originea preponderent
în cunoaşterea ştiinţifică, cea artistică fiind limitată de meserii, fapt care a dus la abordarea
în şcoală a literaturii şi artelor preponderent ca surse de exemplificare a moralităţii, fără să
le fie descoperite originea şi principiile creaţiei şi receptării [107].
2. Cercetarea noastră a stabilit că activitatea artistic-estetică a elevilor în clasele primare
trebuie să fie orientată la formarea elementelor culturii artistic-estetice şi că interacţiunea
literaturii şi muzicii în acest proces este definitorie, deoarece elevii de vârstă şcolară mică
percep lumea unitar, fiind esenţial favorizaţi în aceasta de cunoaşterea artistic-estetică. Finalitatea generalizată a cunoaşterii artistic-estetice este cultura artistic-estetică a elevilor
– un ansamblu unitar de competenţe, trăsături caracteriale specifice receptorului de artă
(literare-lectorale, muzicale), comportamente, viziuni şi reprezentări artistice, aptitudini şi
talente artistic-estetice, precum şi sensibilitatea artistică, gustul şi idealul estetic. Produsele artistice şi capacităţile receptorilor de artă formează elementele definitorii ale culturii
artistice. Este o cultură de tip preponderent subiectiv, dar orientată social [112].
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3. Integrarea metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale nu se reduce la elaborarea noilor metode, tehnologii şi tehnici de stimulare a formării la elevi a CAE, ci presupune valorificarea şi re-conceptualizarea metodologiilor existente, excluzându-se factorii
frenatori. Motorul formării elevilor a elementelor culturii artistic-estetice este metodologia
concepută pe interacţiunea ELA şi EM, validată de: principiile interacţiunii şi sincretismului artelor; statutul receptorului de artă de al doilea subiect re-creator al operei, caracterul
sincretic al cunoaşterii elevilor de vârstă şcolară mică; spaţiul extins ocupat de cunoaşterea
artistică a elevilor de această vârstă faţă de celelalte tipuri de cunoaştere, metode-procedee/
tehnici-forme-mijloace, determinate de interacţiunea artelor [106, 108, 112].
Metodologia reflectă concepţia cercetării, evidenţiază legăturile posibile între cele două arte,
pe de o parte, şi influenţa reciprocă între elementele culturii literare şi celor muzicale, pe de alta;
valorifică tipurile de interacţiuni literatură-muzică şi aspecte ale competenţelor literare-lectorale şi
muzicale; include un sistem interacţional de activitate literar- şi muzical-artistică.
Structural, metodologia s-a constituit pe coordonatele macro- şi micro structurale: principii
generale şi metodologice specifice; teleologia formării elementelor CAE (obiective, finalităţi);
conţinuturi specifice ale ELA-EM (cultura receptării şi a gândirii); specificarea interacţiunii la
nivelul receptării-comprehensiunii-comentării-interpretării elevilor din clasele primare; un ansamblu specific de metode-procedee/tehnici-forme-mijloace de ELA-EM; un sistem specific de activitate literar-artistică şi muzicală; principii şi criterii specifice de evaluare a rezultatelor şcolare
literare-lectorale şi muzicale [104, 112].
4. Experimentul de constatare a arătat că:
a) învăţătorii, în general, realizează legături între ELA şi EM, însă acestea sunt sporadice, neîntemeiate ştiinţific şi au un efect educativ nesemnificativ, deoarece ei nu
cunosc temeiurile epistemic şi teoretice ale interacţiunii şi sincretismului artelor, nu
posedă metodologii de realizare într-un cadru educaţional organizat a interacţiunilor
literatură-muzică, căci formarea lor profesională nu răspunde decât parţial principiilor
unificatoare ale literaturii şi artei şi particularităţilor receptării artistice a elevilor din
clasele primare;
b) elevii, la rândul, lor au confirmat preceptele teoretice cu privire la capacitatea lor de
a realiza o cunoaştere preponderent în imagini artistice şi că în spaţiul lor cognitivartistic predomină cunoaşterea literar-artistică şi muzical-artistică. Aceste condiţii
au favorizat elevii să demonstreze un număr semnificativ de cunoştinţe, capacităţi
şi atitudini literare şi muzicale, să stabilească variate legături între cele două genuri
artistice şi între elementele propriei culturi artistic-estetice – însă acestea nu sunt
sistematice şi de cele mai multe ori superficiale [104, 105].
5. Experimentul de formare a urmărit ca activitatea elevilor să aibă caracter interactiv atât în
raport cu operele literare şi muzicale studiate, cât şi cu elementele culturii artistic-estetice
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care li se forma. În valoare experimentală au fost puse un sistem de exerciţii formative şi
un şir de teste didactice cu caracter formativ-evaluativ aplicate secvenţial din perspectiva
asigurării unei interferenţe interdisciplinare dintre metodologiile ELA şi EM [104, 105].
6. Experimentul de control (integrat în cel formativ) a demonstrat o creştere semnificativă
la toţi parametrii CAE a elevilor, a confirmat predispoziţia lor nativă pentru cunoaşterea
literar- şi muzical-artistică, capacitatea de cunoaştere artistică, exprimată sensibil, autoreflexiv şi sincretic [104, 105].
7. Valori semnificative ale instruirii experimentale sunt nivelurile reale şi cele posibile de
interacţiune a elementelor CAE a elevilor, în condiţiile aplicării unei metodologii instructiv-educative interacţionale: pornind de la aceste niveluri, este posibil a concepe instrumente de predare-învăţare mai eficiente şi a desfăşura un proces instructiv-educativ unitar
şi polivalent, elevii profitând de o instruire, dezvoltare şi formare a elementelor CAE
elementare; creşterea profesionalismului învăţătorilor, cât şi aspectele care necesită a fi
abordate global, interacţional şi sincretic în formarea lor profesională [104, 112].
8. Pentru domeniul formării profesionale iniţiale şi continue cercetarea a validat un model
original de metodologie interacţională de formare-dezvoltare elevilor de la clasele primare
a elementelor culturii artistic-estetice.
Problema ştiinţifică soluţionată prin cercetare vizează fundamentarea teoretică, instrumentarea metodologică şi validarea experimentală a condiţiilor pedagogice care asigură funcţionarea
eficientă a procesului de interacţiune a metodologiilor educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale, orientată la formarea-dezvoltarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare.
Recomandări practice:
1. Cadrelor didactice şcolare: orientarea predării literaturii şi muzicii în clasele primare la
formarea culturii artistic-estetice elevilor, aplicând metodologia interacţională validată de
cercetare în conformitate cu MFCAE.
2. Cadrelor didactice universitare: formarea profesională iniţială şi continuă a învăţătorilor
incluzând şi metodologia interacţională de formare a culturii artistic-estetice a elevilor.
3. Conceptorilor de curriculum şi autorilor de manuale şcolare: valorificarea metodologiei
interacţionale de formare a elementelor culturii artistic-estetice elevilor claselor primare;
elaborarea de materii necesare aplicării metodologiei interacţionale; evidenţa nivelurilor
posibile de formare la elevii claselor primare a culturii artistic-estetice.
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ANEXE
Anexa 1
Autoevaluarea învăţătorilor claselor primare cu referinţă la activităţile prestate
1. Se plictisesc elevii la orele de EM/ELA?
– da
– nu
– indecis
2. De ce unele secvenţe ale orelor de EM/ELA nu sunt reuşite şi care este partea de vină a
învăţătorului?
– nivelul de experienţă
– proiectarea didactică
– competenţele profesionale
3. Cum apreciaţi nivelul de comunicare dintre profesor – elev?
– foarte bun
– bun
– suficient
– insuficient
4. Cunoaşteţi la fiecare elev interesele, tendinţele, dorinţele?
– da
– nu
– indecis
5. Cum evaluaţi posibilităţile integrării disciplinelor EM şi ELA?
– pozitiv
– negativ
– indecis
6. Comportamentul Dvs. serveşte pentru elevi drept model?
– Într-o foarte mare măsură
– Într-o măsură potrivită
– Într-o măsură mică
7. Sunteţi de acord că dezideratul educaţiei muzicale şi literar-artistice este formarea la elevi
a culturii artistic-estetice?
– da
– nu
– indecis
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Anexa 2
Evaluarea învăţătorilor claselor primare cu referinţă la identificarea asemănărilor
dintre disciplinele artistice
1. Ce asemănări sesizaţi între operele literare/folclorice, muzicale, de artă plastică, dramatice
etc.? (încercuiţi literele cu răspunsurile dvs.)
a. tematice;
b. axiologice (după valorile etic-estetice promovate);
c. în limbajele artistice (exemplificaţi): elemente de formă: motiv, frază, propoziţie; elemente de limbaj: intonaţie, accente, dramaturgie etc.
d. de acţiune;
e. de descriere;
f.

alte asemănări: sunt caracteristice stările emoţionale provocate de muzică /literatură
(bucurie, dor, jale, patriotism, lirism ş.a.)

2. Ce asemănări sesizaţi între potenţialele educaţiei artistic-estetice ale disciplinelor şcolare
Limba română, Educaţia muzicală, Arta plastică? (încercuiţi literele cu răspunsurile dvs.)
a. se aseamănă prin teleologii (ideal educaţional-scop educaţional-obiective);
b. promovează aceleaşi valori (conţinuturi, mesaje) etic-estetice;
c. au limbaje artistice asemănătoare;
d. se aseamănă prin metodologiile de predare-învăţare-evaluare;
e. se aseamănă prin natura activităţii educativ-didactice a elevilor (emotivitate, creaţie ş.a.);
f.

alte asemănări:________________________________________________________

3. Cum valorificaţi în activitatea dvs. pedagogică asemănările constatate mai sus? (încercuiţi
literele cu răspunsurile dvs.)
a. le iau în consideraţie la elaborarea proiectelor educativ-didactice;
b. selectez/elaborez materii suplimentare pentru a le valorifica;
c. gândesc metodologii speciale pentru aceasta;
d. elaborez sisteme speciale de activităţi educativ-didactice pentru a-i învăţa pe elevi să
sesizeze aceste asemănări;
e. antrenaţi elevii în activităţi extracurriculare de clasă pentru a sesiza caracterul sincretic al artelor, precum (teatrul popular, …):___________
4. Aţi studiat la facultate/liceu/colegiu despre interacţiunea şi sincretismul artelor? (încercuiţi răspunsul dvs.):
da (indicaţi instituţia absolvită: _____________________________________________
nu
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5. Aţi fost iniţiată în acest subiect la cursurile de formare profesională continuă?
(încercuiţi răspunsul dvs.)
da (indicaţi centrul de FPC:_____________________________________________)
nu
Numele, prenumele, şcoala (facultativ)_____________________
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Anexa 3
Autoevaluarea de către elevi a preferinţelor artistice
Numele, prenumele_________________________________clasa_____
1. Încercuieşte cifrele care indică activităţile tale preferate:
1.1. să cânt cu vocea/la un instrument solo;
1.2. să cânt în ansamblu vocal/instrumental;
1.3. să cânt în cor;
1.4. să cânt la un instrument muzical;
1.5. să ascult opere folclorice/literare în lectura actorilor;
1.6. să ascult opere literare/folclorice în lectura părinţilor/buneilor;
1.7. să ascult opere literare/folclorice în lectura învăţătoarei;
1.8. să particip la înscenarea unor opere folclorice/literare;
1.9. să citesc opere literare/folclorice;
1.10. să povestesc despre cele citite;
1.11. să recit poezii, fragmente din poveşti şi povestiri;
1.12. să dansez;
1.13. să privesc filme cu poveşti;
1.14. să merg la spectacole, concerte, serbări;
1.15. să compun poveşti, povestiri, poezii;
1.16. să fac desene ale unor personaje literare/folclorice, peisaje descrise în opere;
1.17. să modelez figuri ale unor personaje literare/folclorice;
1.18. altele:________________________________________________________
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Anexa 4
Evaluarea elevilor cu referinţă la capacitatea de a identifica asemănări
între diferite genuri de artă
Numele, prenumele______________________________clasa________
Ce asemănări ai observat în operele literare, folclorice, muzicale sau de artă plastică şi cărora
le dai prioritate artistică (înscrie în pătrăţel cifrele în formă crescândă a priorităţilor artistice):
A. între numele personajului artistic;
B. între chipurile personajelor;
C. între hainele şi armele lor;
D. între acţiunile şi faptele lor;
E. între stările sufleteşti ale personajelor;
F. între felul cum vorbesc;
G. între descrierile de castele şi palate;
H. între descrierile de natură;
I. alte asemănări:_______________________________________________
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Anexa 5
PROIECTE

DIDACTICE

Proiect didactic interdisciplinar 1
(etapa experimentului de formare)
1. Date generale
Gimnaziul din Bilicenii Vechi, Sângerei
Clasa a II-a (experimentală)
Învăţător: Daraban Eudochia
Teme generale: (ELA) „Comunicarea orală: înţelegerea după auz şi vorbirea”/ (EM) „Marşul,
dansul, cântecul – mari sfere ale expresivităţii muzicale”.
Metode generale/specific aplicate: MG (povestirea, explicarea, comentariul, demonstrarea,
exerciţiul) MS (dramaturgia artistică, empatizarea artistică, introdeschiderea artistică)
Utilaje: tehnici audio-video; scheme, texte de note, texte literare, planşete etc.
Scenariul orelor consecutive de ELA şi EM
Activităţi de predare/învăţare/comunicare
Ora de ELA
Competenţa specifică:
Aplicarea conceptelor şi a tehnologiei lexicale,
fonetice şi sintactice în structura mesajelor de
comunicare în concordanţă cu mesajul muzical.

Ora de EM
Competenţa specifică:
Înţelegerea şi remarcarea aspectelor
descriptive-expresive şi ale posibilităţilor
comunicative ale creaţiei muzicale în
concordanţă cu mesajul literar.

Finalităţi educaţionale:
ELA

*Folosirea cuvintelor cunoscute în
comunicarea orală;
**Citirea expresivă, comentarea şi
comunicarea dialogată.

EM

*Cunoaşterea rolului fiecărei sfere
muzicale în viaţa omului;
**Cunoaşterea posibilităţilor
comunicative şi descriptive ale muzicii;

Obiective operaţionale:
O.1. Să numească sferele muzicale principale/ Să pătrundă în fenomenul tainele citirii.
O.2. Să conştientizeze că caracterul muzicii este expresia sonoră a caracterului şi trăirilor interioare ale omului/ Să conştientizeze rolul cuvântului în exprimarea gândurilor în comunicare.
O.3. Să evidenţieze motivele muzicale principale ale mesajului muzical/ Să folosească în comunicare cuvintele-cheie ale textului literar lecturat.
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Tehnologii didactice:
Acţiuni în ELA şi EM
ELA Citirea expresivă a textului literar;
Însuşirea cunoştinţelor literar-artistice;
Compararea mesajului literar cu cel
muzical;
Aplicarea abilităţilor de citire/scris în
comunicarea artistică.

EM

Audiţia creaţiei muzicale;
Însuşirea cunoştinţelor muzicale;
Compararea mesajului muzical cu cel
literar;
Aplicarea abilităţilor vocal-corale în
comunicarea artistică.

Metode:
a) general-pedagogice: explicarea, povestirea, analiza, compararea;
b) specifice domeniilor artistice: acţiunea emoţională, dezvoltarea dramaturgiei artistice,
stimularea emoţională;
c) de evaluare/apreciere: comentariul, estimarea valorică.
Repere de conţinut: Nicuţă Tănase. Muzicuţa cu schimbător.
Dmitri Şostakovici. Vals-glumă.
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Anexa 6
Proiect didactic interdisciplinar 2
(etapa experimentului de formare)
2. Date generale
Gimnaziul din Bilicenii Vechi, Sângerei
Clasa a III-a (experimentală)
Învăţător: Daraban Eudochia
Teme generale: (ELA) „Comunicarea orală/scrisă: înţelegerea sensului cuvântului şi vorbirea”/ (EM) „Formele şi genurile muzicale”.
Metode generale/specific aplicate: MG (povestirea, explicarea, comentariul, observarea, demonstrarea, exerciţiul) MS (dramaturgia artistică, anticiparea artistică, introdeschiderea artistică,
centrarea valorică)
Utilaje: tehnici audio-video; scheme, texte de note, texte literare, planşete etc.
Scenariul orelor consecutive de ELA şi EM
Activităţi de predare/învăţare/comunicare
Ora de ELA
Competenţa specifică: Aplicarea conceptelor
şi a tehnologiei lexicale, fonetice şi sintactice
în structura mesajelor de comunicare în
concordanţă cu mesajul muzical.
Finalităţi educaţionale:
ELA *Folosirea cuvintelor cunoscute în
comunicarea orală;
**Citirea expresivă, comentarea şi
comunicarea dialogată.

Ora de EM
Competenţa specifică: Înţelegerea şi
remarcarea aspectelor descriptive-expresive
şi ale posibilităţilor comunicative ale creaţiei
muzicale în concordanţă cu mesajul literar.
EM

*Cunoaşterea rolului fiecărei sfere
muzicale în viaţa omului;
**Cunoaşterea posibilităţilor
comunicative şi descriptive ale muzicii;

Obiective operaţionale:
O.1. Să numească sferele muzicale principale/ Să se pătrunde de fenomenul tainele citirii.
O.2. Să conştientizeze că caracterul muzicii este expresia sonoră a caracterului şi trăirilor interioare ale omului/ Să conştientizeze rolul cuvântului în exprimarea gândurilor în comunicare.
O.3. Să evidenţieze motivele muzicale principale ale mesajului muzical/ Să folosească în comunicare cuvintele-cheie ale textului literar lecturat.
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Metodologii didactice:
Acţiuni în ELA şi EM
ELA Citirea expresivă a textului literar;
Însuşirea cunoştinţelor literar-artistice;
Compararea mesajului literar cu cel
muzical;
Aplicarea abilităţilor de citire/scris în
comunicarea artistică.

EM

Audiţia creaţiei muzicale;
Însuşirea cunoştinţelor muzicale;
Compararea mesajului muzical cu cel
literar;
Aplicarea abilităţilor vocal-corale în
comunicarea artistică.

Metode:
a) general-pedagogice: explicarea, povestirea, analiza, compararea;
b) specifice domeniilor artistice: acţiunea emoţională, dezvoltarea dramaturgiei artistice,
stimularea emoţională;
c) de evaluare/apreciere: comentariul, estimarea valorică.
Repere de conţinut: Povestirea Frăţiorul
Cântecul Fata de pastor şi cucul. Din colecţia lui D. Kiriac.
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Anexa 7
Proiect didactic interdisciplinar 3
(etapa experimentului de formare)
3. Date generale
L.T. „G. Coşbuc”, mun. Bălţi
Clasa a III-a (experimentală)
Învăţător: Pripa Ana
Teme generale: (ELA) „Comunicarea artistică: tainele citirii”/ (EM) „Muzica poporului meu”.
Metode generale/specific aplicate: MG (povestirea, explicarea, comentariul, demonstrarea,
exerciţiul) MS (dramaturgia artistică, empatizarea artistică, introdeschiderea artistică)
Utilaje: tehnici audio-video; scheme, texte de note, texte literare, planşete etc.
Scenariul orelor consecutive de ELA şi EM
Activităţi de predare/învăţare/comunicare
Ora de ELA
Competenţa specifică: Aplicarea conceptelor
şi a tehnologiei lexicale, fonetice şi sintactice
în structura mesajelor de comunicare în
concordanţă cu mesajul muzical.
Finalităţi educaţionale:
ELA *Folosirea cuvintelor cunoscute în
comunicarea orală;
**Citirea expresivă, comentarea şi
comunicarea dialogată.

Ora de EM
Competenţa specifică: Înţelegerea şi
remarcarea aspectelor descriptive-expresive
şi ale posibilităţilor comunicative ale creaţiei
muzicale în concordanţă cu mesajul literar.
EM

*Cunoaşterea rolului fiecărei sfere
muzicale în viaţa omului;
**Cunoaşterea posibilităţilor
comunicative şi descriptive ale muzicii;

Obiective operaţionale:
O.1. Să numească sferele muzicale principale/ Să se pătrunde de fenomenul tainele citirii.
O.2. Să conştientizeze că caracterul muzicii este expresia sonoră a caracterului şi trăirilor interioare ale omului/ Să conştientizeze rolul cuvântului în exprimarea gândurilor în comunicare.
O.3. Să evidenţieze motivele muzicale principale ale mesajului muzical/ Să folosească în comunicare cuvintele-cheie ale textului literar lecturat.
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Metodologii didactice:
Acţiuni în ELA şi EM
ELA Citirea expresivă a textului literar;
Însuşirea cunoştinţelor literar-artistice;
Compararea mesajului literar cu cel
muzical;
Aplicarea abilităţilor de citire/scris în
comunicarea artistică.

EM

Audiţia creaţiei muzicale;
Însuşirea cunoştinţelor muzicale;
Compararea mesajului muzical cu cel
literar;
Aplicarea abilităţilor vocal-corale în
comunicarea artistică.

Metode:
a) general-pedagogice: explicarea, povestirea, analiza, compararea;
b) specifice domeniilor artistice: acţiunea emoţională, dezvoltarea dramaturgiei artistice,
stimularea emoţională;
c) de evaluare/apreciere: comentariul, estimarea valorică.
Repere de conţinut: Enescu G. Rapsodia românească nr. 1.
Sadoveanu M. Dumbrava minunată.
Evaluare (1 – 10 puncte)
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Anexa 8
Curriculum
integrat la unitatea de curs Formarea culturii artistic-estetice
(pentru studenţi şi învăţătorii din învăţământul primar)
Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
Catedra: Ştiinţe ale educaţiei
Domeniul general de studiu: 14. Ştiinţe ale Educaţiei
Domeniul de formare profesională: 142. Educaţia şi formarea profesorilor
Denumirea specialităţii: Pedagogie; Pedagogie în învăţământul primar.
Administrarea unităţii de curs:
Codul unităţii
de curs
Curs opţional

Repartizarea orelor

Credite

Total
ore

Prel.

Sem.

Lab.

2

60

16

-

14

Forma de Limba de
Indiv. evaluare predare
30

examen

Româna

Integrarea cursului în programul de studii
Formarea culturii artistic-estetice face parte din componenta de discipline de specialitate al
planului de învăţământ la domeniul general de studii Ştiinţe ale Educaţiei. Cursul – contribuie
la formarea atât a competenţelor şi abilităţilor artistice, cât şi a competenţelor de orientare spre
specialitate. Cunoştinţele şi abilităţile dobândite la acest curs se integrează în aşa discipline fundamentale şi de specialitate ca:
•

Pedagogia generală;

•

Teoria, didactica şi metodologia educaţiei;

•

Etica pedagogică;

•

Psihologia vârstelor etc.

Una din realizările eficiente a procesului de Educaţie artistică integrată sub diversele sale forme (lecţie şcolară, activităţi extracurriculare) interpretarea verbală a operelor literare şi muzicale
este obligatorie şi indispensabilă. În acest context, este importantă formarea competenţelor de
receptare-comunicare-evaluare artistică în procesul didactic universitar la specialitatea Pedagogia
învăţământului primar. Predarea acestui curs constituie un prospect opţional, care poate fi predat în
cadrul universitar şi în cadrul formării continuie a învăţătorilor învăţământului primar. Disciplina
are drept scop modelizarea individualităţii artistice a viitorului/actualului învăţător de clase primare, pregătirea didactico-artistică a cadrelor didactice pentru realizarea procesului formativ-aplicativ în instituţiile preuniversitare şi realizarea obiectivelor din Curriculum naţional în R. Moldova.
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Specificul disciplinei prevede studiul literaturii artistice şi muzicale naţionale şi universale cu
luarea în seamă a tangenţelor comune, de interferenţă: muzică – literatură şi literatură – muzică,
pentru a aprofunda semnificaţia educaţional-formativ-artistică a şcolarului mic, nu fără luarea în
consideraţie a prevederilor Curriculumului la Educaţia literar-artistică şi la Educaţie muzicală.
Specificul disciplinei presupune organizarea lucrului individual de sine stătător al studentului,
oferirea consultaţiilor individuale, proiectarea activităţilor extracurriculare a studenţilor, realizarea
tezelor de an şi de licenţă.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
1. Comunicarea artistică prin intermediul creaţiilor muzicale de diverse genuri, stiluri, epoci
şi operelor litarare de diferit gen şi stil (tragic, comic, liric etc.);
2. Cunoaşterea unui repertoriu muzical de audiţie/interpretare din diverse epoci şi stiluri, forme şi genuri muzicale; legităţilor de alcătuire a cuvintelor, frazelor, propoziţiilor literare şi
componentelor limbajelor vorbite;
3. Aprecierea/evaluarea formelor şi genurilor muzicale din perspectiva socioculturală/muzicologică/semiotică/hermeneutică/estetică/artistică de apreciere argumentată a fenomenelor literar-artistice, personajelor literare etc.
4. Abordarea conceptuală a limbajului literar-artistic, muzical şi literar-muzical a elementelor de structură a limbii-literaturii- muzicii;
Finalităţile cursului
La finele studierii cursului studenţii/cadrele didactice de formare continuă vor fi capabili:
•

Să comunice prin mijloace poetice şi muzicale;

•

Să interpreteze propriu-zis creaţii literar-artistice şi muzicale;

•

Să organizeze activităţi de creaţie artistică: literară şi muzicală, combinate;

•

Să înţelegă mesajul muzical şi cel poetic.

•

Să modeleze procesul de dezvoltare/formare a gustului pentru fenomenele artistice ca
parte componentă a culturii artistic-estetice a elevului mic;

•

Să cultive prin artă (literatură, muzică) universul cultural-spiritual al elevilor.

Conţinuturile recomandate
Conţinutul tematic
Tema nr. 1.
1.1. Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului
emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare.
1.2. Formarea culturii muzicale ca parte componentă a culturii spirituale a
elevului prin intermediul creaţiilor – cântec, marş, dans – cele trei mari sfere
ale expresivităţii muzicale.
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Repartizarea orelor
Prel.
Lab.
2

2

2

2

Conţinutul tematic
Tema nr. 2.
2.1. Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice, morfologice
şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative. Însuşirea tehnologiilor
şi tehnicilor de lectură.
2.2. Conceptualizarea trăsăturilor specifice ale imaginilor muzicale şi celor
literar-muzicale
Tema nr. 3.
3.1. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare
a gândurilor.
3.2. Cunoaşterea noţiunilor elementare despre genurile muzicale, despre
sentimentele, gândurile pe care le comunică muzica.
Tema nr. 4.
4.1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii interactive de comunicare.
4.2. Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru muzica academică, de
divertisment şi naţională.
Total ore

Repartizarea orelor
Prel.
Lab.
2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

16

14

Evaluarea:
Cunoştinţelor teoretice (0 – 10 puncte):
•

receptare – interpretare – apreciere/evaluare;

•

manifestarea culturii artistice;

Cunoştinţelor practice (0 – 10 puncte):
•

cânt, lectură, povestire, declamaţie, compunere/improvizare;

•

manifestarea culturii comunicativ-artistice;

•

manifestarea culturii apreciativ-valorice.

Resurse informaţionale ale cursului
1. Bălan G. Mica filozofie a muzicii. Bucureşti, 1975.
2. Bentoiu P. Gândirea muzicală. Bucureşti: Ed. Muzicală, 1975.
3. Gagim I., Stici A. Metodica educaţiei muzicale. Chişinău, 2003.
4. Gagim I. Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale. Chişinău: Editura ARC, 2007, 222 p.
5. Gagim I. Muzica şi filosofia. Ştiinţa. 2009. 159 p.
6. Ghidirmic O. Hermeneutica literară românească. Craiova: Scrisul Românesc, 1994, 211 p.
7. Goraş-Postică V. Provocare pentru o posibilă metodologie a educaţiei literar-artistice.
În Revista Limba Română, 2009, nr. 9-10, p. 82-84.
8. Bena A. Curs practic de dirijat coral. Bucureşti: Editura Muzicală, 1965.
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9. Morari M., Gagim I. Educaţie muzicală. Manual pentru clasa I. Chişinău: Ştiinţa, 2014.
48 p.
10. Morari M., Gagim I. Educaţie muzicală. Ghidul profesorului. Clasa I. Chişinău: Ştiinţa,
2014. 56 p.
11. PâslaruVl. Principiul pozitiv al educaţiei. Chişinău: Civias, 2003. 320 p.
12. PâslaruVl. Valoarea educativă a interacţiunilor literare. Chişinău: Lumina, 1985. 112 p.
13. Pâslaru Vl. ”A preda” sau ”a forma” cunoştinţe? În: rev. Învăţătorul modern, 2012, nr. 3
(21), p. 4-5.
14. Pâslaru Vl. Competenţele educaţiei lingvistice şi literare. În: rev. Didactica Pro, 2011, nr.
3 (67), p. 40-44.
15. Pâslaru Vl. Competenţa educaţională – valoare, obiectiv şi finalitate. În: rev. Didactica
Pro, 2011, nr.2, p.4-8.
16. Pâslaru Vl. Noile educaţii ca stare a conştiinţei pedagogice. În: rev. Didactica Pro, 2009,
nr. 4 (56), p. 3-9.
17. Vasile V. Metodica educaţiei muzicale. Bucureşti: Editura Muzicală, 2004. 42 p.

160

DECLARAŢIA PRIVIND RESPONSABILITATEA ASUMATĂ
Subsemnata Tatiana Gînju declar pe proprie răspundere personală că materialele prezentate în
teza de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz
contrar, urmează să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare.

GÎNJU Tatiana
Semnătura
Data
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CURRICULUM VITAE
Numele:

Gînju

Prenumele:

Tatiana

Data şi locul naşterii: 05.02.1984, satul Fuzăuca,
raionul Şoldăneşti
Cetăţenia:

Republica Moldova

STUDII, CALIFICĂRI
Luna şi anul
înmatriculării

Luna şi anul
absolvirii

Studii, calificări, instituţia de învăţământ

01.11.2011

2015

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, studii de
doctorat, specialitatea 532.02 – Didactica şcolară pe trepte şi
discipline de învăţământ

01.09.2007

28.05.2008

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, ciclul II,
studii superioare de masterat, specialitatea Pedagogie,
calificarea – Master în pedagogie

01.09.2002

26.06.2007

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, studii
universitare de licenţă, specialitatea Pedagogia
învăţământului primar şi pedagogia preşcolară, calificarea –
Licenţiat în Pedagogie

01.09.1999

26.06.2002

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”, mun. Bălţi

01.09. 1990

15.06.1999

Gimnaziul „Valentin Mereniuc”, satul Bilicenii Vechi,
raionul Sângerei

STAGII; DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
Perioada

STAGII, VIZITE DE STUDIU:

12 decembrie
2009

Participare în cadrul formării continue Raportarea formării iniţiale a
profesioniştilor în educaţia timpurie la paradigma centrării pe copil în baza
Standardelor de Învăţare şi Dezvoltare a copiilor de la naştere până la 7
ani şi a standardelor profesionale ale cadrelor didactice din instituţiile de
educaţie impurie, (durata 24 ore) certificat nr. 7918.

17-18 martie
2010

Participare în cadrul cursului tematic de perfecţionare Curriculum de bază
şi dezvoltarea curriculară pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor
didactice din educaţia timpurie, (durata 18 ore) certificat nr.10497.

27.09.2011

Seminarul de informare Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene de
dezvoltare a cercetării şi tehnologiilor, Bălţi, Republica Moldova
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Perioada

STAGII, VIZITE DE STUDIU:

01.02.2011 –
25.05.2011

Cursul de formare „Engleza pentru începători” (Nivel A1), Bălţi, Republica
Moldova

25.05.2012

Seminarul de informare Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene de
dezvoltare a cercetării şi tehnologiilor, Bălţi, Republica Moldova

2009 – 2012

Participarea la cursurile organizate de către USM în cadrul proiectului
Învăţarea Centrată pe cel ce învaţă, implementat cu sprijinul financiar al
UNICEF Moldova, (durata studiilor – 100 ore/50 credite (certificat nr. 36);
336 ore (certificat nr. 454/12 din 06 aprilie 2012); 112 ore (certificat nr.
1065/12 din 06 aprilie 2012):

10-14

Participare la cursul de formare Mentorul-model eficient pentru dezvoltarea
decembrie 2012 profesională a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii, (durata
formării – 40 ore).
28 august 2014 Participare în baza cursurilor de perfecţionare Dezvoltarea competenţelor
profesionale pentru o educaţie de calitate centrată pe copil: Dezvoltare
profesională; Interacţiunile; Mediul de învăţare; Strategii didactice;
Incluziunea, diversitatea şi valorile democraţiei; Familia şi comunitatea;
Evaluarea şi planificarea, (durata 24 ore)
18-25 februarie Participare în cadrul Modulului tematic Evaluarea criterială prin descriptori
2017
în învăţământul primar. Clasa I. Nr. 766. (durata 24 ore)
ACTIVITATE PROFESIONALĂ:
Perioada de
activitate

Funcţia (instituţia, organizaţia, întreprinderea,
ministerul, departamentul)

2011 – Prezent

Lector universitar, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea de Stat
„Alecu Russo” mun. Bălţi

2008 – 2011

Asistent universitar, Catedra de Pedagogie, Învăţământ primar şi preşcolar,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” mun. Bălţi

2007 – 2008

Metodist la practica pedagogică, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” mun. Bălţi.

DOMENIILE DE ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ: Didactica generală, Pedagogia familiei, Educaţie şi informare parentală, Istoria pedagogiei, Educaţie parentală, Didactica educaţiei moralspirituale, Parteneriat educaţional;
PARTICIPĂRI ÎN PROIECTE ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:
Formator local în cadrul Proiectului Învăţarea Centrată pe cel ce învaţă, implementat cu sprijinul
financiar al UNICEF Moldova, 2012
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PARTICIPĂRI LA FORURI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:
Participare cu comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale, seminare, workshop-uri cu
problematică în domeniul învăţămîntului:
•

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Personalitatea integrală – un deziderat al educaţiei
moderne, 29-30 octombrie 2010/Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.- Chişinău, 2010

•

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Aspecte psihopedagogice ale procesului educaţional:
tradiţii, valori, perspective, 27/05/2011, Bălţi

•

Colocviul ştiinţific Orientări actuale în cercetarea doctorală, Bălţi, 16/12/2011

•

Conferinţa Ştiinţifico-practică cu participare internaţională Perspective şi tendinţe actuale
de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar şi primar, USARB, 30-31 octombrie, 2013

•

Simpozionul Ştiinţific Internaţional Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe
actuale. UPS „I.Creangă”, Chişinău, 16-17 mai 2013

•

Seminar ştiinţific Relaţia mea cu muzica, organizat de I. Gagim, 19/02/2014

•

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Ion Gagim şi Universul Muzicii, consacrată aniversării a 60-a a savantului. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 5/06/2014

•

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Naţional şi universal în arta şi educaţia europeană,
Iaşi, 20-22 noiembrie 2014

•

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi perspective,
organizată în cadrul proiectului instituţional Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei
sub aspect socio-psiho-pedagogic în şcoala primară rurală, cifrul 11.817.08.70A, Bălţi,
30/10/2014

•

Conferinţa ştiinţifică internaţională Arta şi personalitate – rolul educaţiei artistice în dezvoltarea conştiinţei umane – volum colectiv// – II. Ed. ARS LONGA, Iaşi, 2014

•

Conferinţa Naţională de totalizare în cadrul proiectului Parteneriat Global pentru Educaţie, Chişinău, 21 octombrie 2014

•

Seminar metodologic Utilizarea testării în activitatea de evaluare a studentului, Bălţi,
26.03.2014

•

Colocviul ştiinţific Orientări actuale în cercetarea doctorală, Ed. IV. 18/12/2014

•

Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată aniversării a 55 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte Tradiţii şi valori în formarea profesională
a cadrelor didactice în învăţământul primar şi preşcolar, Bălţi, 29/10/2015

•

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare, Bălţi, 2015

•

Simpozionul ştiinţifico-practic internaţional Competitivitatea regională bazată pe cercetare, inovare şi transfer tehnologic, 29 septembrie 2016

•

Workshopul Conceptualizarea şi evaluarea competenţelor socio-emoţionale la adolescenţi, Bălţi, 2/11/2016
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•

Atestat de formare Methodes didactiquies interactives dans lensignement universitaire,
Bălţi, 5/12/2016

•

Masă rotundă Elaborarea activităţilor pe platforma MOODLE pentru diferite cursuri universitare, Bălţi, 22//12/2016

•

Seminarul ştiinţifico-practic republican al specialiştilor responsabili de disciplinele Educaţia muzicală şi Educaţia plastică ”Educaţia artistică – constatări şi perspective de dezvoltare în instituţiile de învăţământ general”, Bălţi, 11/11/2016

•

Atestat de formare La promotion de la culture de la qualite des services educationneles
dans la contexte de linternationalisation de USARB, 10-11/02/2017

•

Conferinţa ştiinţifico-practică Internaţională Managementul educaţional: Realizări şi perspective de dezvoltare, Bălţi, 27/04/2017

•

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a VII-a, 12/10/2017

•

Conferinţa internaţională Creativitate şi inovaţie prin artă şi educaţie, din perspectivă
inter/culturală, Iaşi, 16-18 noiembrie 2017

•

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Managementul educaţional: Realizări şi perspective de dezvoltare, Ed. II, 27/04/2018

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-METODICE PUBLICATE:
9 lucrări ştiinţifice (2 articole în reviste de profil, 7 comunicări la forurile ştiinţifice naţionale şi
internaţionale).
1. GÎNJU T., PÂSLARU VL. Epistemele metodologiei educaţiei literare-educaţiei muzicale. In: Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale., Mat. Simp. Şt. Internaţ., 16-17 mai 2013. Rep. Moldova, Chişinău, Tip. UPS „I. Creangă”. 533 p., p. 270-275;
ISBN 978-9975-46-149-8
1. GÎNJU T. Specificul cunoaşterii artistic-estetice: abordare transdisciplinară. În: Mat.
Conf. Şt. Internaţ. consacrate aniversării a 60 de ani a savantului Ion Gagim, AŞM, Chişinău, 5 iunie 2014. Editura Artes – 2014 Universitatea de Arte George Enescu Iaşi; p. 121128; ISBN 978-606-547-192-4
2. GÎNJU T. Impactul artei în formarea personalităţii elevului. În: Arta şi personalitate
– rolul educaţiei artistice în dezvoltarea conştiinţei umane. Volum colectiv – II, coord.
Marinela Rusu. Ed. ARS LONGA, Iaşi, 2014, p. 196-206; ISBN 978-973-148-170-8
3. GÎNJU T., PÂSLARU VL. Interacţiunea educaţiei literar-artistice – educaţiei muzicale
în formarea culturii artistic-estetice elevilor claselor primare. În: Mat. Conf. Şt. Internaţ.
Perspective şi tendinţe actuale de dezvoltare a învăţământului preşcolar şi primar, 30-31
octombrie 2013. 357 p., p. 84-95; ISBN 978-9975-132-138

165

4. GÎNJU T. Integrarea domeniilor artistice ca mijloc de prevenire a rezistenţei la educaţie. În: Mat. Conf. Şt.-Pr. Internaţ. Rezistenţa la educaţie: soluţii şi perspective, USARB,
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, p.
116-122; ISBN 978-9975-132-15-2
5. GÎNJU T. Dimensiunea metodologică a educaţiei muzicale în clasele primare. În: Mat.
Conf. Internaţ. Naţional şi universal în arta şi educaţia europeană, 20-22 noiembrie 2014,
Universitatea de Arte George Enescu din Iaşi, p. 63-79; ISBN 978-606-547-239-6
6. GÎNJU T. Specificul cunoaşterii artistic-estetice - premisă de integrare a metodologiilor
educaţiei literar-artistice şi educaţiei muzicale. În: Mat. Conf. Şt. Internaţ. consacrate
aniversării a 55 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţământul primar şi
preşcolar. Bălţi, 2015, p.121-128; ISBN 978-9975-132-45-9
7. GÎNJU T. Conceptor de şcoală naţională şi părinte al şcolii ştiinţifice de educaţie literară. În: Mat. Conf. Şt. consacrate aniversării a 70 de ani ai profesorului Vlad PÂSLARU,
Chişinău, 2018, p. 147-150;
8. GÎNJU T. Application of interactive methods to music and literature lessons in primary
classes. În: Review of artistic education. Coord. E. Paşca. Vol. 15-16 – Iaşi: Artes, 2018,
p. 245-252; ISSN 2501-238X, ISSN-L 2069-7554
9. GÎNJU T. Valorificarea experimentală a modelului pedagogic interdisciplinar de formare
a culturii artistic-estetice la elevii claselor primare. În: Artă şi educaţie artistică. Revistă
de cultură, ştiinţă şi practică educaţională, 2016, nr.2 (28), p. 48-59.
CUNOAŞTEREA LIMBILOR:
Româna – maternă. Rusa – utilizator experimentat (C2). Franceza – utilizator independent (B2).
DATE DE CONTACT: Republica Moldova, or. Bălţi, str. Suceava 12, ap. 36, tel. 068277256,
e-mail: tginju@list.ru
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