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Educație muzicală pentru minoritatea ucraineană – clasele a V-a- a VIII-a 2 

Notă de prezentare 
 

Programa școlară pentru disciplina Educație muzicală pentru minoritatea ucraineană reprezintă o 
ofertă curriculară pentru clasele a V-a – a VIII-a din învățământul gimnazial, înscriindu-se în aria 
curriculară Arte. Această disciplină este prevăzută în planul-cadru de învățământ cu un buget de timp de 
1 oră /săptămână. 

Programa disciplinei Educație muzicală pentru minoritatea ucraineană este elaborată potrivit unui 
model de proiectare curriculară centrat pe competențe. Construcția programei este realizată astfel încât 
să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul gimnazial. Din perspectiva disciplinei 
de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competențe permite accentuarea scopului pentru 
care se învață şi a dimensiunii acţionale în formarea personalității elevului. 

Studiul muzicii reprezintă o veche și semnificativă tradiție a tuturor sistemelor de învățământ, fiind 
evident rolul extrem de important al acesteia în viața oamenilor. Ascultăm zilnic, din proprie inițiativă sau 
involuntar, muzică de diverse genuri. Cercetări recente arată că manifestările muzicale sunt principalele 
abordări artistice în viața tinerilor, că reprezintă momente de satisfacție personală, de îmbogățire 
spirituală sau comuniune.  

Educația muzicală continuă explorarea domeniului, după parcurgerea unor prime etape, în cadrul 
disciplinei Muzică și mișcare, prezentă în planul-cadru pentru ciclul primar, în care s-a vizat un parcurs 
educativ specific etapei intuitive (pentru primii trei ani de studiu – de la clasa pregătitoare la clasa a 
doua), ca primă etapă în realizarea educației muzicale. În clasele a treia și a patra s-a intrat treptat în 
etapa notației muzicale, cu elemente de notație a înălțimilor, apoi și ale duratelor, urmărindu-se 
conștientizarea utilizării anumitor parametri sonori, însă la nivelul unui prim contact, în contextul unui 
demers de tip integrat (prin combinarea elementelor strict muzicale cu cele ce țin de mișcare), îndrumat 
de un cadru didactic cu pregătire generală.  

Activitățile specifice disciplinei Educație muzicală pentru minoritatea ucraineană formează impresii, 
trezesc interesul pentru artă și cultură, contribuie la formarea gustului muzical şi stimulează simțul estetic, 
imaginația și creativitatea, dezvoltând auzul muzical al copiilor, simțul ritmic și memoria muzicală, dar și 
aspecte mai generale, precum dezvoltarea sensibilității, a siguranței de sine, autodisciplina, concentrarea 
și relaționarea pozitivă cu ceilalți, sub îndrumarea unui cadru didactic specializat, permițând transferul 
optim al unor competențe de nivel mai complex.   

Structura programei școlare include, pe lângă nota de prezentare, următoarele elemente: 
- Competențe generale  
- Competențe specifice și exemple de activități de învățare  
- Conținuturi 
- Sugestii metodologice. 

Competențele sunt ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și atitudini dezvoltate prin 
învățare, care permit rezolvarea unor probleme specifice ale unui domeniu sau rezolvarea unor probleme 
generale, în contexte particulare diverse. 

Competențele generale vizate la nivelul disciplinei Educație muzicală pentru minoritatea 
ucraineană jalonează achizițiile de cunoaștere ale elevului pentru întregul ciclu gimnazial.  

Competențele specifice sunt derivate din competențele generale. Ele reprezintă etape în 
dobândirea competențelor generale și se formează pe durata unui an școlar. Pentru realizarea 
competențelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activități de învățare, care valorifică 
experiența concretă a elevului și care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învățare 
variate. 

Prezenta programă școlară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să 
completeze sau să înlocuiască activitățile de învățare. Se urmărește astfel realizarea unui demers 
didactic personalizat, care să asigure formarea competențelor prevăzute de programă în contextul 
specific al fiecărei clase și al fiecărui elev. 

Conținuturile învățării constituie elemente de bază ale domeniului, mijloace informaționale prin 
care se urmărește realizarea competențelor. Astfel, ele sunt grupate pe următoarele domenii:  

- Cânt vocal și instrumental* 
- Elemente de limbaj muzical  
- Aspecte culturale heteronomice și interdisciplinare 
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Cu primele două domenii de conținuturi elevii s-au familiarizat deja în învățământul primar. Cel 
de-al treilea domeniu are în vedere reliefarea legăturilor dintre muzică și universul specific copilului și se 
axează pe aspectele extraestetice ale operei și pe deschiderile interdisciplinare.  Termenul eteronomic 
este utilizat în sensul în care apare în lucrarea lui Tudor Vianu, Estetica (Editura Orizonturi, București) și 
se referă la aspectele extraestetice ale operei de artă: „Motivul propriu-zis estetic se împletește tot timpul 
cu motive extraestetice” (p.286). „Interesul pe care îl arătăm artei nu se explică numai prin valorile 
estetice ale acesteia /../ Dacă opera de artă ajunge să ne vorbească /.../, lucrul se explică nu numai prin 
valorile estetice, dar și prin motivele eteronomice” (p. 358). 

De importanță semnificativă sunt și sugestiile repertoriale, cu referire la repertorii de lucrări 
propuse spre a fi audiate, dar și de lucrări vocale ce pot fi interpretate în cadrul orelor de curs.  

Sugestiile metodologice includ clarificări conceptuale, recomandări de strategii didactice şi 
elemente de evaluare continuă. Pornind de la competențele generale, sunt analizate strategiile de 
formare care contribuie predominant la realizarea acestora. 

Disciplina Educație muzicală își păstrează caracterul tradițional, însă propune abordări culturale 
heteronomice și interdisciplinare, în raport cu disciplinele studiate anterior, în învățământul primar, dar și 
cu cele ce se studiază în prezentul ciclu. Se propun teme, ce pot reveni (în alți ani de studiu), care să 
exploreze relația muzicii cu alte domenii: literatura, artele plastice, limbajul corporal, istoria, geografia, 
matematica, tehnologia informației, alte științe etc.  

Noua programă încurajează și studierea muzicii instrumentale, utilizarea noilor tehnologii, 
diversificarea repertoriilor (de lucrări audiate, respectiv interpretate), păstrând un număr ponderat de 
conținuturi de teoria și istoria muzicii. 

Construcția programei permite, pe baza experienței acumulate, exprimarea evolutivă prin cânt (dar 
posibil și prin cuvânt, dans sau alte tipuri de manifestări), precum și receptarea adecvată a conținutului 
lucrărilor muzicale audiate, cu accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale și acţionale ale formării 
personalității elevilor. 
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Competențe generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Загальні компетенції 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea 
unor lucrări muzicale 

2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical  

3. Aprecierea lucrarilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, 
atitudinal și ideatic 

1.Bираженняя ідей, почуттів, відношень через виконання 
музичних творів. 

2.Робота з елементами запису- читання  та музичної мови. 

3.Оцінювання музичних творів, а виключно їх чутливого, 
ідейного та поведінкового змісту.  
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CLASA a V-a/ V –ий Клас 

Competențe specifice și exemple de activități de învățare  
Специфічні компетенції та приклади навчальної діяльності 

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări 
muzicale 

Clasa a V-a 
1.1. Interpretarea vocală a unor piese monodice 
- exerciții de respirație și de emisie 
- exerciții de coordonare a cântului în ansamblu (față de gesturile profesorului) 
- exerciții pentru păstrarea unei pulsații constante 
- interpretarea unor lucrări muzicale simple 
1.2. Interpretarea unor fragmente simple instrumentale *) 
- exerciții specifice cântului instrumental (diferențiat, pentru instrumente de suflat, de coarde, cu 

claviaturi, de percuție) – elemente de emisie și intonație 
- exerciții de coordonare a cântului instrumental în grup 

*) Abordarea interpretării instrumentale va ține cont de dotarea școlii cu instrumente și de competențele 
profesorului de muzică privind studiul instrumentelor. 

 
2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical  

Clasa a V-a 
2.1. Utilizarea notației înălțimilor sunetelor în lecturarea unor piese in Do major și la minor 
- asocierea unui cântec cunoscut cu reprezentarea sa grafică  
- jocuri de recunoaștere, intonare și scriere a unor note  
- diferențierea între mersul treptat și salturi în notația și intonația unor fragmente muzicale 
- intonarea gamelor, vocal și cu ajutorul unor claviaturi (inclusiv softuri gratuite disponibile pe telefoane 

mobile), pentru diferențierea tonurilor și a semitonurilor 
- exerciții de citire a unui text muzical 
- diferențierea expresivă a unor piese în tonalitatea majoră comparativ cu tonalitatea minoră 

2.2. Utilizarea notației duratelor (note și pauze) în fragmente muzicale simple 
- executarea unor exerciții ritmice  
- observarea raportului matematic între durate diferite 
- exerciții de notare proporțională a duratelor in diferite masuri (2/4, 3/4, 4/4) 
- jocuri de compunere a unor ritmuri (prin diverse combinații ale unor formule ritmice date)  

2.3. Operarea cu noțiuni de dinamică și timbru muzical 
- diferențierea nuanțelor în piesele interpretate 
- jocuri de modificare a nuanțelor într-un fragment muzical si observarea diferențelor expresive rezultate 
- diferențierea unor instrumente în funcție de sursa de producere a sunetelor 
- observarea diferențelor timbrale în cântul vocal (în funcție de vocalele și consoanele utilizate, soluții de 

cântat cu gura închisă etc.), inclusiv cu ajutorul unui soft (spectrograma) 
- diferențierea timbrală a unor ansambluri muzicale (coruri pe voci egale/mixte, ansambluri 

camerale/orchestre de cameră/orchestre simfonice etc.) 
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3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal 
și ideatic  

Clasa a V-a 
3.1.Descrierea stărilor și ideilor generate de audierea unor lucrări muzicale  
- discuții libere asupra conținutului afectiv și ideatic al unor lucrări 
- imaginarea unui interviu cu un compozitor 

3.2. Relaționarea muzicii cu contextul cultural în care a fost creată 
- experimentarea unor dansuri din diverse arii geografice 
- observarea relevanței contextului istoric al anumitor lucrări muzicale 
- realizarea unor prezentări publice ale unor lucrari muzicale, la alegere 

 
Conținuturi  

Domenii de conținut Continuturi 
Cânt vocal și instrumental* Respirație, emisie vocală 

Gesturi dirijorale (tactarea măsurilor, pregătirea intrării) 
Elemente de tehnică instrumentală – emisie, intonație 

Elemente de limbaj muzical Portativ, cheie, masură 
Notația înălțimilor de note în cheia sol  
Profilul melodic (repetare, direcție,  mers treptat, salturi)  
Tonul și semitonul 
Gamele Do major și la minor (natural) 
Notația duratelor (valorile de notă întreagă, doime, pătrime, optime, 
şaisprezecime) și a pauzelor corespunzătoare 
Legato de prelungire și legato de expresie 
Punctul de prelungire 
Măsuri de doi, trei și patru timpi 
Termeni de mișcare 
Elemente de dinamică muzicală (nuanțe): piano, forte, accent, 
crescendo, decrescendo  
Elemente de timbralitate: instrumente muzicale ale orchestrei 
simfonice, diferențe în emisia vocală  
Notația semnelor de repetiție și a voltelor 

Aspecte culturale 
heteronomice și 
interdisciplinare 

Elemente de relaționare a muzicii cu contextul cultural în care a 
fost creată 
Elemente de folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri din diverse regiuni  
geografice) 

 

Зміст    

Змістові теми Теми 
 
Спів вокальний та 
інструментальний * 

 

Дихання, вокальна вимова; 
Диригентські жести (тактування розмірів, підготовка вступу); 
Елементи інструментальної техніки – вимова, інтонація; 
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Змістові теми Теми 
 
Елементи музичного 
мовлення 

 
Нотний стан, ключ, розмір; 
Звуковисотне нотування в ключі Соль; 
Мелодичний профіль (повторення, напрям, поступовий та 
стрибковий ходи); 
Тон, півтон; 
Гами – До мажор (натуральний); 
Запис тривалостей (ціла, половинна, четвертна, восьма і 
шіснадцята) та відповідних до них пауз; 
Легато для продовження ноти (заліговано) і безперервне 
легато; 
Розміри двох, трьох та чотирьох-дольні; 
Темпові терміни; 
Елементи музичної динаміки (нюанси): піано, форте, акцент, 
crescendo, decrescendo; 
Темброві елементи: музичні інструменти симфонічного 
оркестру, різниця в вокальній вимові; 
Запис знаків повторення та вольт.  
Ноти з крапкою (половинна, четвертна, восьма і шіснадцята) 

 
Культурні аспекти 
гетерономні та 
взаємозвязані 

 
Взаємопов”язуючі елементи музики з культурним 
контекстом, в якому вона була створена; 
Елементи фольклору (традиції, звичаї, українські народні 
танці різних етнографічних регіонів). 

 
 
Sugestii repertoriale/ Музичний репертуар 
 

1. Repertoriu pentru audiții (Muzica și contextul cultural și istoric în care a fost 
creată)/Пропозиції  для музичного прослуховування: 

 
- Cântece și dansuri reprezentative pentru anumite regiuni geografice locuite de ucraineni (hopak, arkan, 
huţulka, kozaciok etc.) 
- Cântece și dansuri reprezentative pentru alte culturi: hora, sârba, brâul, alunelul, călușul, geamparaua, 
menuetul, barcarola, tarantela, valsul vienez, marșul, boleroul, tangoul, ceardașul, samba, flamenco, 
syrtos etc. 
- J. S. Bach - Menuet, Badinerie 
- W.A. Mozart - Rondo alla turca 
- L. V. Beethoven - Dansuri germane 
- J. Haydn – Menuete (extrase din Simfonii / Sonate) 
- F. Schubert - Marș militar 
- J. Strauss tatăl, J. Strauss fiul - Valsuri, Marșul Radetzki 
- F. Chopin - Poloneze, Mazurci, Valsuri 
- J. Brahms - Dansuri ungare 
- E. Grieg - Dansuri norvegiene 
- A. Dvorak - Dansuri slave 
- G. Bizet - Habanera, Seguidilla și Marșul Toreadorilor din opera Carmen 
- G. Fauré - Siciliana 
- M. Ravel - Bolero 
- F. Liszt - Tarantella, Rapsodii ungare, Rapsodia spaniolă 
-  A. Borodin - Dansurile polovțiene 
- A. Haciaturian - Dansul săbiilor (B-ul = cântec armean) 
- G. Enescu - Rapsodia I și a II-a (cu sublinierea cântecelor și dansurilor românești încorporate) 
- М. Лисенко - «Коза-дереза» - дитяча опера; «Зима і весна»; «Пан Коцький» 
- М. Лисенко – увертюра до опери «Тарас Бульба» 
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- Українська народна казка «Чарівна скрипка» 
- Закарпатські народні мелодії 
- І.  Карабиць – «Перша симфонія» - частина друга 
- К. Стеценко – дитяча опера «Лисичка, котик і півник»; «Івасик Телесик» 
- К. Стеценко – романс «Плавай, плавай лебедонько» 
- К. Стеценко – солоспів «Вечірня пісня»  
- М. Лисенко – «Запорізька Січ» з 3-ої дії опери «Тарас Бульба» 
- А. Ведель – духовна пісня Херувимська  
- Ю. Шуровський – «Закарпатська картина» 3-а частина «Маленької української симфонії» 
- І. Карабиця – «Прелюдія»  
 

2. Repertoriu de cântece pentru interpretare vocală/ Репертуар для вокального 
виконання 
 

- A. Pann - Deşteaptă-te, române!  
- C. Porumbescu - Tricolorul  
- I. Cartu - Limba românească  
- Hristos a Înviat (cântare bisericească) 
- Alunelu (cântec popular) 
- R. Rogers - Cântecul gamei  
- A. Pașcanu - Unu, doi (joc muzical)   
- Ceasul (Canon, melodie germană) 
- Ah, vous dirais-je, maman! (melodie franceză) 
- Deck the halls (melodie tradițională de Crăciun) 
- Colinde populare  
- Cantece din folclorul copiilor 
- Л. Майборода  «Новорічна нескінчена»  
- І. Лібер  «Учителька»  
- А. Штогаренко   «Ялинка» 
- Українська народна пісня «Кину кужіль на полицю» 
- Українська народна пісня «Журавель» 
- М. Лисенко – Гаївка «Ой зацвіли фіалочки» 
- О. Янушкевич « Веселкова пісня» 
- В. Островський « Зимова пісня» 
- М. Ровенко  « Наша мова» 
- Шаїнський  «Голубий вагон» 
- Українська народна пісня «Од Києва до Лубен» 
- Українська народна пісня «Засвистали козаченьки» 
- В. Вирменич  « Чорнобривці» 
- Ф. Колеса  « Бодай ся когут знудив»; «Тихо, тихо Дунай воду несе»; «Гей, на горі та женці жнуть»; «В 
чужій стороні»   
- Українська народна пісня «Я лисичка»  
- М. Гайворонський – «Загадка» 
- Ф. Колеса « Тато і мама» 
-Українська народна пісня «Засвіт встали козаченьки» 
-Українська народна пісня «Ой на горі жита много» 
-Українська народна пісня «Ой ходила дівчина бережком» 
-Українська народна пісня «Їхав козак на війноньку» 
-Українська народна пісня «Про Омелька» 
-Б. Фільц – На зеленому горбочку 
-Обрядова пісня «Христос воскрес» 
-Веснянка «А вже весна» 
-А. Житкевич – «Все це потрібно мені» 
-Українська народна пісня «В Чорне море наш Дніпро тече» 
-Українська народна пісня «По діброві вітер виє» 
-О. Янушкевич – Літо золоте 
-Українська народна пісня «Повіяв вітер степовий» 
-Українська народна пісня «Зеленеє жито, зелене» 
-Обробка М. Вереківського «Думи мої» 
-Н. Вахняний – «Куку-куку» 
-Українська народна пісня оюробка М. Леонтовича – «Грицю, Грицю до роботи 
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CLASA a VI-a / VI –ий Клас 

Competențe specifice și exemple de activități de învățare  
Специфічні компетенції та приклади навчальної діяльності 

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări 
muzicale 

Clasa a VI-a 
1.1. Interpretarea vocală a unor piese monodice și pe 2 voci 
- exerciții de respirație, emisie, intonație, păstrarea pulsației ritmice constante 
- elemente de cânt pe două voci: responsorial, în canon, cu ison sau ostinato 
- înregistrarea pe suport electronic a unor piese muzicale 
1.2. Interpretarea unor piese simple instrumentale *) 
- exerciții specifice cântului instrumental (diferențiat, pentru instrumente de suflat, de coarde, cu 

claviaturi, de percuție) – elemente de emisie, intonație și frazare 
- exerciții de coordonare a cântului instrumental în grup din perspectiva continuității tempo-ului  
1.3. Asocierea structurii și mesajului muzical cu gesturi și imagini adecvate 
- reprezentarea kinestezică/grafică a unor structuri muzicale, inclusiv prin utilizarea unor softuri muzicale 
- combinarea mai multor imagini (fotografii, scurte momente video) care să ajute la perceperea 

mesajului muzical 
*) Abordarea interpretării instrumentale va ține cont de dotarea școlii cu instrumente și de competențele 
profesorului de muzică privind studiul instrumentelor. 

2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical  

Clasa a VI-a 
2.1. Operarea cu intervalele simple 
- diferențierea intervalelor de la 1p la 8p 
- identificarea unor intervale muzicale în lucrările studiate 
- exerciții pentru testarea și dezvoltarea auzului diferențiat, privitoare la intervalele simple, cu ajutorul 

unor softuri/platforme digitale (de ex. www.teoria.com, www.musictheory.com, Absolute pitch, Perfect 
Ear etc.) 

2.2. Utilizarea unor tonalități și a unor moduri 
- observarea tiparului structural al tonalităților majore/minore 
- utilizarea unor tonalități cu armură simpla (o alterație constitutivă) 
- observarea caracteristicilor diferite ale unor muzici modale (cu 2-5 sunete) 
- exerciții pentru dezvoltarea auzului privitoare la scări tonale și modale, inclusiv cu ajutorul 

softurilor/platformelor digitale (de ex. www.teoria.com, www.musictheory.com ) 
2.3. Operarea cu diverse formule ritmice 
- observarea anacruzei (pe timp și pe jumătate de timp) 
- exerciții ritmice cu sincope și contratimpi 
- observarea corespondenței ritmurilor poetice și a celor muzicale în hip hop 
2.4 Observarea unor procedee componistice 
- observarea utilizării binomului repetiție/schimbare în discursul muzical 
- identificarea construcției mono-, bi-, tri-partite a unor piese muzicale (de schema formală A, AB, ABA) 
- observarea unor procedee variaționale  
- utilizarea unor structuri ritmice pentru improvizații 

 
 

http://www.teoria.com/
http://www.musictheory.com/
http://www.teoria.com/
http://www.musictheory.com/
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3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal 
și ideatic  

Clasa a VI-a 
3.1. Perceperea unor concepte muzicale prin audiție direcționată   
- observarea diferențelor major/minor, vocal/instrumental, binar/ternar, cruzic/anacruzic, 

repetiție/schimbare structurală, în audierea unor fragmente muzicale 
- observarea relațiilor între structura și conținutul unei piese și funcția ei socio-culturală (dans, cântec 

tradițional, repertoriu ocazional etc.) 
- observarea unor structuri modale oligocordice și pentatonice în lucrări muzicale pop – rock 

3.2. Investigarea relației muzicii cu celelalte arte  
- aprecierea relațiilor intre muzica si textul literar 
- alegerea unui fond muzical pentru proiecte/lucrări realizate la alte obiecte de studiu  
- observarea relației muzică - literatură (inclusiv muzică programatică) 
- explorarea muzicii în  multimedia (film, jocuri, publicitate, etc) 

 

Conţinuturi 

Domenii de conținut Conţinuturi 
Cânt vocal și instrumental* Respirație, emisie vocală, intonație 

Păstrarea unei pulsații constante 
Gesturi dirijorale (tactare, pregătirea intrării, închideri de frază, 
diferențe dinamice) 
Elemente de tehnică instrumentală – emisie, intonație, coordonare 
ritmică 

Elemente de limbaj muzical Intervale simple (1p – 8p) 
Diezul, bemolul și becarul 
Structura gamelor majore (varianta naturala) 
Structura gamelor minore (natural, armonic și melodic) 
Arpegiul major și minor pe tonică 
Armura 
Tonalități cu 1 alterație constitutivă 
Moduri de 2-5 sunete 
Anacruza, sincopa, contratimpul 
Procedee componistice simple (repetiția/schimbarea, varierea 
discursului) 
Elemente de forme muzicale - construcțiile mono-, bi-, tri-partitite 
(schema formală A, AB, ABA), genuri - Suita, Miniatura 
instrumentală 

Aspecte culturale 
heteronomice și 
interdisciplinare 

Elemente de contextualizare istorică și geografică a unor lucrări  
Elemente de muzică religioasă  și folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri 
din diverse zone geografice)  
Elemente de interconectare între limbajul muzical și cel literar 
(accente metrice, ritmuri poetice, topica frazei) 
Elemente de tehnologia informației (utilizarea unor softuri digitale 
pentru înregistrări audio/audio-video și pentru testarea și 
dezvoltarea auzului muzical) 
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Зміст   

Змістові теми Теми 
 
Спів вокальний та 
інструментальний * 

 
Дихання, вокальна вимова, інтонація; 
Дотримання сталої пульсації; 
Диригентські жести (тактування розмірів, підготовка вступу, 
завершення фрази, динамічні відтінки); 
Елементи інструментальної техніки – вимова, інтонація, 
ритмічна координація; 

  
 
Елементи музичного 
мовлення 

 
Прості інтервали (від 1 до 8); 
Дієз, бемоль та бекар; 
Структура мажорних (натуральний варіант)  
Структура мінорних гам (натуральна, армонічна та 

мелодійна); 
Знак альтерації при ключі; 
Ноти ре, мі, фа, соль другої октави та сі, ля, соль малої 

октави; 
Тональності з одним знаком альтерації; 
Лади 2-5 звуків; 
Ауфтакт, синкопа, контрапункт; 
Прості процеси складання (репетиція/зміна, різноманітнітна 

інтерпритація); 
Елементи музичних форм - конструкції моно,-бі,трі-партіти 

(загальні схеми А, АВ, АВА), жанри – сюїта, інструментальна 
мініатюра; 

 
Культурні аспекти 
гетерономні та 
взаємозвязані 

 
Музичні елементи в історичному і географічному контексті 

робіт; 
Елементи релігійної та фольклорної музики (традиції, 

звичаї, українські народні танці різних етнографічних регіонів); 
Взаємопов”язуючі елементи між музичною і літературною 

мовами (метричні акценти, поетичний ритм); 
Елементи інформаційних технологій (використання софтів 

створених на базі діджітал для аудіо/відео та для перевірки і 
розвитку музичного слуху ;) 

 
 
Sugestii repertoriale/ Музичний репертуар 

 
1. Repertoriu pentru audiții/ Пропозиції  для музичного прослуховування: 

 
Muzica și alte arte: 
a. Muzică și literatură  
- S. Prokofiev - Petrică și lupul 
- S. Prokofiev - Romeo și Julieta (fragmente) 
- L. Bernstein - West Side Story (Tony and Maria) 
- P. Dukas - Ucenicul vrăjitor (după Goethe) 
- F. Mendelssohn - Visul unei nopți de vară (după Shakespeare) 
- N. Rimski-Korsakov - Șeherazada (fragmente) 
- W.A. Mozart - Flautul fermecat (personaje, libret, momente cheie) 
- J. Offenbach - Povestirile lui Hoffmann 
- A. Zirra – Capra cu trei iezi (fragmente) 
- C. Trăilescu – Motanul încălțat (fragmente) 
- Українська народна пісня «Ой, під вишнею» в обробці Тріо Мареничів  
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- М. Вериківський – Сюїта «Веснянка» 
- М. Лисенко – Рапсодія №2 
- В. Сокальський – Сюїта для фортепіано 
- Т. Петрененко – Пісня про пісню 
- І. Білик – Хай живе надія  
- - М. Ровенко  « Наша мова» 
- -B. Шаїнський  «Голубий вагон» 
- - Українська народна пісня «Од Києва до Лубен» 
- - Українська народна пісня «Засвистали козаченьки»  
- - М. Гайворонський – «Загадка» 
- Колядки «Як той білий ангел», «Спи Ісусе, спи» 
- В. Філіпенко  « Веснянка» 
- Українська народна пісня «Гей, орле, орле» 
- М. Гайворонський – «Мово рідна» 
- Українська народна пісня «По той бік гора» 
- Українська народна пісня «Гей, там на горі Січ іде» 
- Українська народна пісня «Чи не той то Омелько» 
- К. Стеценко – романс «Плавай, плавай лебедонько» 
- К. Стеценко – солоспів «Вечірня пісня»  
b. Muzică și mitologie  
- F. Liszt - Dansul piticilor (studiul Gnomen-Reigen) 
- R. Wagner - Cavalcada Walkiriilor 
- C. Debussy - Syrinx (flautul lui Pan), Preludiu la după-amiaza unui faun (după poemul de Mallarmé) 
- C. Monteverdi - Orfeu  
- C. W. Gluck - Orfeu și Euridice  
c. Muzică și arte plastice 
- M. Musorgski - Tablouri dintr-o expoziție 
d. Muzică și multimedia (jocuri video, filme, publicitate) 
- Coloane sonore ale unor filme de genuri diverse (comedii, drame, animație), spre exemplu muzica 
filmelor din seria Star Wars, Harry Potter, Interstellar etc. 
- Coloane sonore ale unor filme de desene animate 
Structuri modale în muzica pop – rock: 

a. Oligocordice 
- Kevin Rudolf - Let It Rock 
- Muse - Ruled by Secrecy 
- Linkin Park - Wretches And Kings  
- Queen – Breakthrough 
- Michael Jackson - They Don’t Care About Us  

b. Pentatonice 
- Robbie Williams – Angels 
- Bruno Mars – It Will Rain 
- Madness - Night Boat In Cairo 
Corespondențe ritmice text -  muzică (declamație) în hip – hop 
- Grandmaster Flash and the Furious Five - The Message 
- Eminem – Rap God 
- Outkast – Ms Jackson 
- Kendrick Lamar - M.A.A.D. City 
- piese de gen din repertoriul românesc 

 
2. Repertoriu de cântece pentru interpretare vocală/ Репертуар для вокального 

виконання 
 

- Al. Flechtenmacher - Hora Unirii  
- A. Pașcanu - Lăcusta  
- G. Musicescu - Hristos a înviat  
- I. Brătianu, text G. Coșbuc - Noapte de Crăciun  
- О. Янушкевич  « Літо золоте» 
- Українська народна пісня «Повіяв вітер степовий» 
- Українська народна пісня «Зеленеє жито, зелене» 
- Обробка М. Вереківського «Думи мої» 
- Н. Вахняний – «Куку-куку» 
- Українська народна пісня оbробка М. Леонтовича – «Грицю, Грицю до роботи» 
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- Українська народна пісня «На весні» 
- Українська народна пісня «Веснянка» 
-     M. Ровенко  « Наша мова»         
-     Українська народна пісня «Засвистали козаченьки» 
-     В. Вирменич  «Чорнобривці» 
-    Ф. Колесcа  «Бодай ся когут знудив»; «Тихо, тихо Дунай воду несе»; «Гей, на горі та женці жнуть»; 
«В чужій стороні»   
-    Українська народна пісня «Я лисичка»  
-    М. Гайворонський  «Загадка» 
-  Українська народна пісня «Розпрягайте, хлопці, коні», «Засвистали козаченьки», «Копав, копав 
криниченьку», «Ой, чорна я сей чорна» 
-    М. Леонтович – «Канон», «Грицю, Грицю до роботи» 
-    Г. Гладкий – «Заповіт» 
-    М. Лисенко – «Де згода в сімействі» 
-    А. Житкевич – «Музика землі» 
-    Українська народна пісня «Ой, на горі жита много» 
-    І. Карабиць – «Сіяв батько жито» 
-    Б. Фільц – «Польові дзвіночки» 
-    В. Їжак – «Пісня про матір» 
-    Українська ігрова пісня «Король» 
-    Веснянка «А вже весна вскресла» 
-    Українська веснянка «А в тому саду» 
-    Я. Ярославенко – «Гей, пластуни, гей, юнаки» 
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CLASA a VII-a / V II–ий Клас 

Competențe specifice și exemple de activități de învățare 
Специфічні компетенції та приклади навчальної діяльності  

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări 
muzicale  

Clasa a VII-a 
1.1. Interpretarea unui repertoriu diversificat de lucrări muzicale, cu elemente omofone si polifone  
- exerciții de respirație, emisie, dicție, frazare 
- exerciții ritmice și de intonație, în context armonic și polifonic 
- înregistrarea pieselor interpretate cu ajutorul mijloacelor electronice  

1.2. Acompanierea instrumentală a unor lucrări vocale/corale *) 
- exerciții de tehnică instrumentală specifică 

- studiul pe grupuri (partide și în ansamblu, cu creșterea graduală a tempo-ului) 
- exerciții de coordonare a debutului, a tempo-ului și a diferențelor dinamice 
1.3. Interpretarea individuală a unor lucrări în genuri diverse (cu acompaniament preînregistrat, cu 
acompaniament instrumental etc.) 
- alegerea unor piese conforme cu specificul vocii elevului (conștientizarea caracteristicilor personale) 
- utilizarea înregistrării audio-video pentru observarea aspectelor ce trebuie îmbunătățite 
- jocuri de improvizație vocală/instrumentală 

1.4. Asocierea textului și a mișcării scenice în exprimarea mesajelor lucrărilor muzicale 
- analizarea mesajului verbal și a legăturilor cu exprimarea muzicală 
- exerciții de mișcare scenică potrivită tipului de lucrare muzicală interpretată 

*) Abordarea interpretării instrumentale va ține cont de dotarea școlii cu instrumente și de competențele 
profesorului de muzică privind studiul instrumentelor. 

2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical  
Clasa a VII-a 

2.1. Citirea unor cântece cu ajutorul partiturii 
- coordonarea aspectelor intonaționale și ritmice în citirea unui text muzica simplul 
- adăugarea notațiilor specifice dinamicii muzicale și a unor diferențieri agogice 
- utilizarea unor instrumente muzicale pentru coordonarea și verificarea intonației și simțului ritmic  

 
2.2. Observarea apariției și comportamentului alterațiilor accidentale 
- observarea necesității de rezolvare a sunetelor alterate (cromatisme) treptat, în direcția în care au fost 

alterate 
- experimentarea introducerii de cromatisme în discursul muzical 

2.3. Realizarea unor scurte fragmente muzicale, prin utilizarea repetiției, secvenței, contrastului 
- exerciții de combinare a unor segmente muzicale date 
- exerciții de dezvoltare a unei melodii, plecând de la un incipit dat 
- exerciții de observare și aplicare a unor procedee componistice 
- utilizarea unor softuri specifice pentru alcătuirea unor piese muzicale (în măsura existenței 
licențelor/aparaturii de specialitate) 
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3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal 
și ideatic  

Clasa a VII-a 
3.1. Argumentarea unor diferențieri calitative între două sau mai multe lucrări muzicale receptate  
- discutarea impresiilor personale despre lucrările audiate 
- discuții în grupuri de elevi, pentru recunoașterea caracteristicilor care determină adecvarea muzicii la o 
situație dată 
- crearea și utilizarea unei grile de criterii în evaluarea calitativă a unor lucrări 
3.2. Explorarea relațiilor muzicii cu științele și natura 
- observarea raportului matematic între duratele ritmului muzical 
- diferențierea proprietăților sunetului cu ajutorul spectrogramei  
- analizarea mecanismului de receptare a undelor sonore cu ajutorul softurilor digitale 
- descoperirea unor elemente descriptive în anumite lucrări muzicale  

Conținuturi 

Domenii de conținut Conţinuturi 
Cant vocal si instrumental Respirație, emisie vocală, dicție, controlul intonației, frazare 

Gesturi dirijorale (tactare, pregătirea intrării, închideri, diferențe 
dinamice, diferențe agogice) 
Elemente de tehnică instrumentală – emisie, intonație, diferențieri 
timbrale și dinamice 

Elemente de limbaj muzical Sunetul (ca fenomen fizic, fiziologic, muzical; proprietățile 
sunetului) 
Stabilitatea intervalelor 
Alterațiile accidentale  
Cromatisme în tonalitate  
Operarea cu elemente de construcție a discursului muzical 
(repetiția, secvența, contrastul, variația) 
Elemente de forme muzicale și istoria muzicii - evoluții ale unor 
genuri muzicale – Rapsodia, Opera (ca gen) 

Aspecte culturale 
heteronomice si 
interdisciplinare 

Repertoriul ocazional și neocazional în folclor  
Elemente sincretice în genul operei (conexiuni între muzică, textul 
literar, mișcare scenică, decor și costume, balet – dacă e cazul) 
Elemente descriptive în muzică  

 
  
 

Зміст   

Змістові теми Теми 
 
Спів вокальний та 
інструментальний* 

:  
Дихання, вокальна вимова, дикція, контролювання 

інтонації, фразування; 
Диригентські жести (тактування розмірів, підготовка вступу, 

завершення фрази, динамічні відтінки, агогічні відтінки); 
Елементи інструментальної техніки – вимова, інтонація, 

темброві і динамічні відтінки; 
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Змістові теми Теми 
 
Елементи музичного 
мовлення 

 
Звук (як фізичний феномен, фізіологічний, музичний, 

властивості звуку); 
Стійкість звуку; 
Прохідні знаки альтерації; 
Елементи музичних форм та історії музики – еволюція 

музичних жанрів  - рапсодія, опера як жанр; 

 
Культурні аспекти 
гетерономні та 
взаємозвязані 

 
Репертуар обрядових звичаїв і фольклорний репертуар; 
Сенкретичні елементи в оперному жанрі (зв”язок між 

музикою, текстом, сценічними рухами, декораціями і 
костюмами, балетом – якщо є задіяний); 

 
 
 
Sugestii repertoriale/ Музичний репертуар 

1. Repertoriu pentru audiții (Muzica și natura)/ Пропозиції  для музичного 
прослуховування: 

 
Muzică și natură 
- cântece despre natură (plante, animale, fenomene meteorologice) și relația omului cu aceasta 
- cântece pentru copii 
- C. Saint-Saëns - Carnavalul animalelor 
- F. Chopin - Studiul op. 10 nr.4, Torentul; op.10 nr. 8, Rază de soare; op. 25 nr. 2, Albinele; op. 25 nr. 9 - 
Fluturele; op. 25 nr. 11 - Crivățul (Winter Wind); op. 25 nr. 12 - Oceanul 
- F. Schubert - Păstrăvul 
- C. M. v. Weber - Corul vânătorilor din Freischütz 
- J. Strauss - Dunărea albastră 
- I. Ivanovici  Valurile Dunării 
- B. Smetana - Vltava 
- L. v. Beethoven - Simf. a VI-a, Pastorala: Scenă la pârâu și Furtuna  
- C. Debussy - Preludii (Vântul în câmpie, Pași pe zăpadă); Children’s Corner (The snow is dancing) 
- M. Ravel - Jeux d’eau 
- A. Vivaldi - Anotimpurile 
- R. Wagner - Preludiu la Aurul Rinului 
- G. Holst – Planetele 
- М. Лисенко – «Пісня Наталки» з опери «Наталка Полтавка» та «Пісня Остапа» з опери «Тарас 
Бульба» 
- А. Хачатурян – «Танець із шаблями» з балету «Гаяне» 
- К. Караєв – «Сцена грози» з балету «Стежкою грому» 
- Я. Степовий – Романси «Степом», «Ой, три шляхи широкії» 
- М. Степаненко – «Образи» (фрагмент) 
- О. Скрябін – Прелюдія №4, оп.5, Етюд №12, оп.8 
- М. Скорик – Гуцульський триптих (друга частина), «Іван і Марічка» 
- Я. Степовий – Прелюд пам яті Тараса Шевченка 
- Д. Тухманов – «День Перемоги» 
- А. Кос-Анатольський – Концерт для арфи з оркестром, перша частина 
- Л. Ревуцький – Симфонія «2» (частина 1) 
- А. Штогаренко – Сюїта «Партизанські картини», частина 6  
- В. Івасюк – «Балада про мальви» 
- Б. Фільц – «На полонині, на верхівці» 
- Т. Петрененко – «Україна» 
- М. Дунаєвський – «Кольорові сни» 
- А. Пашкевич – «Синові» 
- Г. Татарченко – «Гей, ви козаченьки» 
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Muzică de divertisment (blues, electronică, metal, jazz) 
- Robert Johnson - Me and the Devil Blues 
- Joe Bonamassa - Living On The Moon 
- Stevie Ray Vaughan - Pride And Joy 
- Jean Michelle Jarre – Oxygene 4 
- Carpenter Brut - Le Perv 
- Judas Priest – Painkiller 
- Animals as Leaders - Tempting Time 
- Gregory Porter –Hey Laura 
- Norah Jones - Don't Know Why 

 
2. Repertoriu de cântece pentru interpretare vocală/ Репертуар для вокального 

виконання 
 

- C. Porumbescu - Românul  
- A. Pann - Tatăl nostru   
- W. A. Mozart - Aria lui Figaro din Opera “Nunta lui Figaro”   
- W. A. Mozart - Cavatina din Opera “Nunta lui Figaro”   
- C.M. von Weber - Corul vânătorilor din Opera “Freischütz”  
- R. Wagner - Corul pelerinilor din Opera “Tannhauser”  
-   І. Карабиць – «Пісня про добро» 

 -   П. Майборода – «Моя стежина» 
 -   О. Злoтник – «Батько і мати» 
 -   Колискові пісні 
 -   Обрядова пісня «Христос воскрес» 
 -   Коляда «Небо і земля нині торжествують» 
 -   Купалська пісня «Купала на Івана» 
-    «Боже вислухай благання» 
 -   Українські народні пісні «Та орав мужик край дороги», «Рости, рости черемшино», «Їхав козак 
містом» 
 -   Українська народна ігрова пісня «Голубка» 
 -   Ф. Колеса « Тато і мама»  
 -   Українська народна пісня «Ой на горі жита много» 
 -   Українська народна пісня «Ой ходила дівчина бережком» 
 -   Українська народна пісня «Їхав козак на війноньку» 
 -   Українська народна пісня «Про Омелька»  
 -   Б. Фільц « На зеленому горбочку» 
 -   Обрядова пісня «Христос воскрес» 
 -   Веснянка «А вже весна» 
 -   Українська народна пісня «По діброві вітер виє» 
 -   О. Янушкевич « Літо золоте» 
 -   Українська народна пісня «Повіяв вітер степовий» 
 -   Українська народна пісня «Зеленеє жито, зелене» 
 -   Обробка М. Вереківського «Думи мої» 
 -   Н. Вахняний – «Куку-куку» 
 -   Українська народна пісня оюробка М. Леонтовича – «Грицю, Грицю до роботи» 
 -   Українська народна пісня «На весні» 
 -   Українська народна пісня «Веснянка» 
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CLASA a VIII-a / VIII –ий Клас 

Competențe specifice și exemple de activități de învățare 
Специфічні компетенції та приклади навчальної діяльності 

  
1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări 
muzicale  

Clasa a VIII-a 
1.1. Interpretarea vocal – instrumentală a unor lucrări in genuri diverse, controlând schimbările 
dinamice, agogice și de tempo 
- exerciții de intonație, emisie și precizie ritmică 
- interpretarea unor teme muzicale celebre 
- cânt coral pe două sau trei voci, în soluții omofone sau polifone 

1.2. Interpretarea instrumentală a unor lucrări* 
- exerciții de tehnică și interpretare instrumentală 
- interpretarea unor piese simple în ansamblu instrumental (de blockflote/percuție etc.) 
- realizarea unui acompaniament instrumental al unor lucrări muzicale diverse  

1.3. Realizarea unor momente sincretice, ce combină limbajul muzical cu cel verbal, mișcarea 
scenică, elemente de decor și costume 
- realizarea unor scenete specifice obiceiurilor de iarnă  
- crearea unui moment muzical artistic cu rol de ilustrare/comentare a unor comportamente sociale  

*) Abordarea interpretării instrumentale va ține cont de dotarea școlii cu instrumente și de competențele 
profesorului de muzică privind studiul instrumentelor. 

2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical  

Clasa a VIII-a 
2.1. Utilizarea unor tonalități cu mai multe alterații constitutive și a unor moduri 6 și 7 
- observarea structurii logice a tonalităților prin extinderea la 2 alterații constitutive 
- observarea procesului modulatoriu în lucrări de complexitate mică (clasice și de divertisment) 
- diferențierea între limbajul tonal și cel modal în muzica pop – rock 
- transpunerea intuitiva a unui cântec în altă tonalitate (pe alte sunete) pentru a corespunde ambitusului 

personal 
2.2. Utilizarea unor elemente de construcție muzicală 
- identificarea construcției de tip rondo a unor piese muzicale (de schema formală ABACA) 
- utilizarea unor procedee variaționale (faţă de fragmente propuse de profesor şi elevi) 
- observarea segmentelor componente ale unei scene/tablou dintr-o operă (uvertură, recitativ, arie, 

duet, moment de ansamblu etc.) 
- crearea unor scurte melodii cu structuri bi- și tri- partite 

3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal 
și ideatic  

Clasa a VIII-a 
3.1. Aprecierea valorii creației și interpretării unei lucrări muzicale, din perspectiva elementelor de 
limbaj muzical si a celor de natura afectiva 
- observarea unor modalități de dezvoltare a discursului  muzical 
- analiza comparativă a două versiuni regizorale diferite pentru o scenă dintr-o operă și/sau balet 
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Clasa a VIII-a 
- compararea unor lucrări muzicale complexe armonic (coral bachian) cu piese de muzică ușoară de 

larg consum (scheme armonice simple și repetitive) 
- explicarea preferințelor interpretative față de doua sau mai multe versiuni ale aceleiași lucrări muzicale 
- comentarea unor înregistrări audio-video ale prestației proprii/ansamblului 

3.2. Explorarea contributiei muzicii la identitatea personala si de grup 
- discutarea contribuției muzicii la dezvoltarea personală (identitate culturală, sentiment de apartenență, 

relaxare, identitate școlară) 
- observarea rolurilor sociale diverse ale muzicii în funcție de aspecte de natură istorică, geografică, 

politică, socială 
-  discutarea tematicii razboiului in muzica pop (muzica protest anti – Vietnam la Bob Dylan, John Lennon 
etc.)  
- realizarea de portofolii pe teme de cultură muzicală specifice  comunității locale  

3.3. Compararea unor genuri ale muzicii de divertisment 
- audiția comparată a unor lucrări de muzică din genuri de divertisment diferite 
- observarea unor diferențieri de ritm, melodică în audiție 
- compararea mesajului literar preponderent între anumite genuri 
- observarea complexității diferențiate privitoare la concepte muzicale parcurse 

 

Conținuturi 

Domenii de conținut Conţinuturi 
Cânt vocal și instrumental Respirație, emisie vocală, dicție, controlul intonației, precizie 

ritmică, frazare 
Gesturi dirijorale (tactarea măsurii, pregătirea intrărilor, urmărirea 
intrărilor succesive, închideri, diferențe dinamice și agogice) 
Conceperea unor aranjamente/acompaniamente ritmice/melodice 
pentru anumite cântece/audiții muzicale 
Elemente de tehnică instrumentală* - emisie, acuratețea intonației, 
diferențieri timbrale și dinamice, precizie ritmică  

Elemente de limbaj muzical Tonalități cu 2 alterații constitutive 
Modurile diatonice de 6-7 sunete 
Masuri compuse eterogene (mixte) 
Elemente de structură formală (forma de rondo) 
Elemente de structură în genurile Concertului, Simfoniei și Operei 
Procedee variaționale ritmice și/sau melodice (sincopare, ritm 
punctat, ornamentare etc.) 

Aspecte culturale 
heteronomice si 
interdisciplinare 

Evoluții in context socio-politic ale muzicii 
Elemente de folclor (tradiții, obiceiuri, dansuri din diverse zone 
geografice) 
Elemente structurale în genul operei (organizarea discursului în 
acte, tablouri, arii, duete, momente de ansamblu, recitative etc.) 
Aspecte ale muzicii în societatea de astăzi: jazz, pop, rock etc. 
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Зміст   

Змістові теми Теми 
 
Спів вокальний та 
інструментальний* 

 
Дихання, вокальна вимова, дикція, контролювання 

інтонації, ритмічна точність, фразування 
Диригентські жести (тактування розмірів, підготовка вступу, 

слідкування за послідовними вступами, завершення фрази, 
динамічні відтінки, агогічні відтінки); 

Елементи інструментальної техніки – вимова, чистота 
інтонації, темброві, ритмічні  і динамічні відтінки; 

 
Елементи музичного 
мовлення 

 
Тональності з 2 знаками при ключі; 
Діатонічні лади з 6-7 звуків; 
Складні розміри (змішані); 
Структурні елементи форми рондо; 
Структурні елементи жанрів – Концерт, симфонія і опера; 
 

 
Культурні аспекти 
гетерономні та 
взаємозвязані 

 
Еволюція музики в соціо-політичному контексті; 
Елементи фольклору (традиції, звичаї, українські народні 

танці різних географічних груп); 
Структурні елементи в жанрі опери (акти, сцени, арії, дуети, 

ансамблеві і хорові моменти, речетитиви і т.д.); 
Музичні аспекти в сьогоденні: джаз, поп, рок і т.д. 

 
 
 
Sugestii repertoriale/ Музичний репертуар 

1. Repertoriu pentru audiții / Пропозиції  для музичного прослуховування: 
 

a. muzica în momentele importante ale vieții: cântec de leagăn, serenada, cântece de dragoste, cântece 
de cătănie, cântec de nuntă, bocet, marș funebru, requiem 
- W. A. Mozart - Cântec de leagăn 
- J. Brahms – Cântec de leagăn 
- F. Chopin - Berceuse  
- W. A. Mozart - Mica serenadă 
- R. Wagner - Marșul nupțial din Lohengrin  
- F. Mendelssohn - Marșul nupțial din Visul unei nopți de vară  
- M. de Falla - Amorul vrăjitor 
- W. A. Mozart - Requiem (Lacrimosa) 
- G. Fauré - Requiem (Libera me, Domine, In paradiso)  
- F. Chopin - Marșul funebru din Sonata nr. 2 
b. muzica și diversele obiceiuri/ritualuri:  
- cântece românești și din repertoriul universal, de Crăciun, de Anul Nou, de Paști 
- P. Constantinescu – fragment din Oratoriul de Crăciun 
- P. I. Ceaikovski - Spărgătorul de nuci (Crăciunul) 
- G. F. Haendel - oratoriul Messiah 
- ritualuri de alungare a secetei etc. 
c. muzica în momente cotidiene sau în dialogul omului cu sine 
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- Ch. Gounod - Ave Maria (de comparat cu preludiul in Do major din Clavecinul bine temperat de J. S. 
Bach) 
- F. Chopin - Nocturne; Studiul op.10 nr.3 - Tristețe, Studiul op. 25 nr. 3 - Călărețul 
- F. Schubert - Momente muzicale, Ave Maria 
- R. Schumann - Kinderszenen, piese din Album pt tineret  
- A. Dvorak - Humoresca  
- L. v. Beethoven - Simfonia a V-a (a destinului) 
- P. I. Ceaikovski – Simfonia a VI-a, Patetica  
- H. Berlioz - Simfonia fantastică 
- R. Strauss - Simfonia Domestica 
- Л. Колодуб – «Карпатська рапсодія» 
- М. Дремлюга – Концерт для бандури з оркестром (частина 1) 
- Д. Херман – «Хелло, Долм», «Коломийка» (Гарбуз Тріо) 
- А. Козлов – «Ностальгія» 
- А. Богачук – «Тиша навкруги» 
- В. Івасюк – «Золотоволоска», «Червона рута» 
- Т. Петрененко – «Господи, помилуй нас» 
- Є. Станкоіич – Триптих для скрипки і фортепіано «На верховині», фрагмент з балету «Ольга» 
- Ф. Колесса – «Зоряна ніч» 
- Д. Роздольський – «Сонце заходить» 
- Українська народна пісня «Ой, летіла горлиця», «Гей, на горі та женці жнуть», «У неділю рано», 
«Ой, там при долині», «Тихо, тихо Дунай воду несе» 
- Г. Гладкий – обробка К. Стеценка «Заповіт» 
d.  muzică și aristocrație: 
- G. F. Haendel - Muzica apelor, Focuri de artificii 
- J. Haydn - Simfoniile Surpriza, Despărțirea 
Structuri modale și tonale în muzica pop – rock 
a.modală cu 6 sunete 
- Tears For Fears – Mad World 
- The Bengals – Walk Like An Egyptian 
- ABBA – Gimme! Gimme! Gimme! 
b. modală cu 7 sunete 
- modul dorian: Simon and Garfunkel - Scarborough Fair 
- modul frigian: Pink Floyd - Set The Controls For The Heart Of The Sun 
- modul lidian: REM - Man On The Moon 
- modul mixolidian: The Beatles- Norwegian Wood 
- modul eolian: Take That – Kidz 
- modul locrian: Black Sabbath - Symptom Of The Universe 
c. tonală 
- The Beatles – Michelle 
- Bee Gees – How Deep is your Love 
- Gotye – Somebody that I used to Know 
- Hozier – Take me to Church 
- Coldplay – Hymn for the Weekend 
Diferențieri între genuri muzicale de divertisment 
Pop 
- George Michael – Last Christmas 
- Elton John – I’m still standing 
- Coldplay – Hymn for the Weekend. 

 
Hip Hop: 
- Eminem – Relapse, Recovery 
- Public Enemy – Fight the Power. 
Electronica 
- Jean Michelle Jarre – Oxygene 8 
- Vanghelis - Blade Runner 
- Carpenter Brut - Hang'Em All 
- Skrillex –Bangarang 
Blues: 
- B.B. King - The Thrill Is Gone 
- Muddy Waters - Mannish Boy 
- Beth Hart - Caught Out In The Rain 
Rock 
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- Deep Purple – Smoke on The Water 
- Rainbow: Since You've Been Gone 
- Queen – The Prophet’s song 
- Arctic Monkeys –R U Mine? 
- OneRepublic – Waking Up 
- Muse – Bliss 
Metal 
- Metallica – Master of Puppets 
- Iron Maiden – Hallowed be thy Name 
- Linkin Park - Guilty All The Same 
- Dream Theater –Constant Motion 
Jazz: 
- Dave Brubeck - Take Five 
- Miles Davis – So What 
- Charlie Parker- Confirmation 
- Kenny G - G-Bop 
Folk: 
- Simon and Garfunkel - The Sound of Silence 
- Bob Dylan – Like a Rolling Stone 
- Judy Collins - Both Sides Now 
      Фольк-опера «Цвіт папороті» (фрагменти) 
Country: 
- Johnny Cash - Ring of Fire 
- Loretta Lynn - Don't Come Home A-Drinkin' 
- Willie Nelson - Blue Eyes Crying In The Rain 
 
 
 
 
 
 

2. Repertoriu de cântece pentru interpretare vocală/ Репертуар для вокального 
виконання 
 

- Gaudeamus igitur 
- Al. Cristea - Limba noastră  
- I. Ivanovici - Valurile Dunării  
- L. van Beethoven - O, lume, ce frumoasă eşti!  
- G. Verdi - Corul sclavilor din Opera Nabucco  
- W.A. Mozart - Canon (Soare de vară)  
- Beatles - Obla-di, Obla-da  
- Beatles - Yesterday  
- O. Osbourne, Z. Wylde - Mama, I’m Coming Home  
- Sting - Fragile  
- П. Майборода – «Пісня про рушник» 
- А. Пашкевич – «Мамина вишня» 
- Українська народна пісня «Калино, малино чого в лузі стоїш?» 
- О. Білаш – «Ясени» 
- В. Івасюк – «Червона рута» 
- Історична дума «Про Байду» 
- А. Пашкевич – «Виростеш ти, сину» 
- В.В. Філіпенко – «Веснянка» 
- О. Білаш – «Два кольори» 
- Українська народна пісня «Чом ти не прийшов?» 
- І. Білозір «Ласкаво просимо» 
- О. Злотник – «Родина» 
- І. Карабиць – «Пісня на добро» 
- В. Івасюк – «Пісня про тебе» 
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Sugestii metodologice  
Disciplina are ca scopuri principale apropierea tinerilor de muzică, încurajarea acestora de a se 

manifesta prin cânt și de a asculta, cu spirit critic, lucrări cât mai diverse. O abordare bazată pe 
alternarea genurilor muzicale va permite elevilor să exploreze și muzica de divertisment, alături de cea 
cultă și cea de tradiție populară. 

Încurajarea acestora de a se exprima prin muzică va constitui o prioritate ce va fi tratată 
diferențiat, în funcție de profilul elevilor implicați. Se propune ca elevii să cânte în cor și individual, sub 
îndrumarea profesorului, dar trebuie să se încurajeze și manifestarea acestora prin propuneri personale, 
neasistate de cadrul didactic.  

Este recomandabilă (în masura posibilităților materiale) încurajarea elevilor de a învăța să cânte 
la instrumente, fie dintre cele pe care școala le pune la dispoziție, fie cele pe care tinerii le au de acasă, 
din familie. Este meritorie apariția în spațiul școlar românesc a unor inițiative de studiere a muzicii 
instrumentale, iar actuala programă creează un prim cadru pentru dezvoltarea acestei ramuri. Este de 
menționat că în majoritatea țărilor europene studiul muzicii se face pe ambele coordonate, atât vocal, cât 
și instrumental, printr-o tradiție validată de rezultate remarcabile. Beneficiile cântului instrumental au fost 
evocate de studii ce au relevat dezvoltări ale capacităţii intelectuale, ale capacităţii de concentrare, 
independenţă a mâinilor etc. Educarea cântului instrumental este o activitate care, la nivel de 
performanţă, necesită studiu individual și timp de lucru individual cu profesorul. Datorită timpului alocat 
disciplinei (1h pe săptămână) avansarea la un nivel complex de competențe utilizabile în cântul 
instrumental ţine de claritatea abordărilor de didactică specifică instrumentului (fiind benefică calificarea şi 
în această direcţie a profesorului) şi de motivarea elevilor de a continua să exerseze şi acasă. Se pot 
obține rezultate notabile utilizând instrumente de percuție (cu tehnici de abordare preluate din „metoda 
Orff”), învățându-i pe elevi să cânte la pian electric (cu alegerea unor repertorii simple, cu evoluții bine 
gradate) și/sau propunând ca instrument flautul drept/blockflote sau chiar fluiere de mărimi diferite 
(instrumente cu tehnică specifică simplă).  

Școala are datoria să încurajeze aceste inițiative de achiziționare și utilizare a unor instrumente 
muzicale: orgă electrică, pian, chitară, instrumente de percuție (acordabile, utilizabile cu elemente ale 
metodei Orff sau neacordabile – inclusiv instrumente construite de elevi), blockflote, fluiere, instrumente 
tradiționale etc. Față de diversitatea de soluții posibile în  interpretarea instrumentală în cadrul activităţilor 
de educaţie muzicală, programa lasă la dispoziţia profesorului abordarea didactică specifică şi alegerile 
repertoriale (potrivite tipurilor de instrumente utilizate, dar și nivelului concret de pregătire). 

Continuând tradiția istorică românească, se recomandă crearea la nivelul școlii (eventual și al 
clasei) a unor grupuri corale. Această activitate trebuie încurajată nu numai de către profesor, ci chiar de 
către conducerea instituției. Corul reprezintă principala activitate muzicală colectivă (atât prin practica 
laică, cât și prin cea de cult), beneficiind de lucrări de o valoare cu totul excepțională, inclusiv în școala 
componistică națională. Există suficiente aranjamente simple, pentru cor pe două sau trei voci egale, pe 
lângă forma consacrată a corului mixt pe patru voci (foarte greu accesibil pentru elevii din ciclul gimnazial, 
datorita problemelor de maturizare târzie a vocilor baieților). În plus, există tradiții care solicită ca soluție 
tipică grupul de cântăreți vocali, precum momentele sărbatorilor iernii (Crăciun, An Nou etc.), în care 
exprimarea bucuriei de a fi împreună, de a realiza momente artistice valoroase pentru copii, dar și pentru 
părinți sau comunitate, duc la creșterea coeziunii grupului, la satisfacții colective și individuale 
semnificative și la alte beneficii socio-culturale.  

Trebuie încurajate inițiativele de realizare a unor momente artistice sincretice, cu participarea 
întregului colectiv al clasei, realizate în timpul de desfășurare a orelor de educație muzicală (cu sprijin de 
la alte discipline, educație plastică și/sau educație tehnologică - pentru decor, costume etc.), la nivelul de 
complexitate posibil în acea clasă.  

Înțelegerea diversității culturale, a diversității gusturilor (personale) are efecte benefice pentru 
integrarea elevului în comunitate. Efortul de păstrare și/sau de recuperare a tradițiilor istorice specifice 
zonei geografice sau unei anumite minorități etnice constituie momente de manifestare și pe tărâm 
muzical, cu posibilitatea abordării unui repertoriu de cântece și dansuri extrem de bogat. Prin 
conștientizarea apartenenței la anumite comunități/minorități se pot valorifica multiple elemente de 
culturalizare și de îmbogățire spirituală.  

Noțiunile de limbaj muzical sunt importante ca mijloace de investigare a lucrărilor artistice, ca 
modalități de înțelegere a structurii lingvistice specifice. Însă ele reprezintă modalitatea cu care tinerii au 
acces la anumite lucrări muzicale, pentru a le înțelege și aprecia, nefiind un un scop în sine. 

Disciplina Educație muzicală propune abordări culturale eteronomice și interdisciplinare, în raport 
cu disciplinele studiate anterior, în învățământul primar, dar și cu cele ce se studiază în gimnaziu. Se 
propune astfel contextualizarea muzicii în universul gândirii și manifestărilor umane și explorarea de către 
elevi a relațiilor dintre muzică și universul propriu (aspecte eteronomice și interdisciplinare), ca suport și 
context pentru dobândirea  competenței generale 3. Aceste teme pot fi reluate, la un alt nivel, pe tot 
parcursul ciclului de învățământ gimnazial. 
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Termenul „eteronomic” are rolul de a orienta profesorul în abordarea domeniului de conținut, 
nefiind obligatorie utilizarea sa în manualele și auxiliarele școlare.  

Se propune, prin prezenta programă, contextualizarea muzicii în universul gândirii și 
manifestărilor umane. S-au propus, pentru fiecare an de studiu, teme care vizează aspecte heteronomice 
și interdisciplinare, în cadrul competenței generale 3. Aceste teme pot fi reluate, la un alt nivel, în anii 
următori față de prezenta abordare (mai ales dacă exista șansa ca același cadru didactic să lucreze cu 
același grup pe tot parcursul ciclului de învățământ).  

Sunt propuse auditii tematice, față de abordarea propusă, care trebuie interpretate ca un 
repertoriu orientativ, ce poate fi prezentat parțial sau extins, în funcție de reacția tinerilor și de strategiile 
profesorului. Sugestiile repertoriale privitoare la audiții sunt structurate în ideea susținerii temelor cu 
aspecte interdisciplinare propuse la competența generală 3. Preluarea unor lucrări din repertoriul propus 
spre audiție în cel ce va fi interpretat (vocal și/sau instrumental) va fi încurajată. 

În cazul unor elevi cu probleme de emisie sonoră sau de percepție deficitară (disfonie, afonie 
etc.), accentul se va pune pe parametrul ritmic al exprimărilor muzicale. Astfel, prin participarea activă, ca 
acompaniatori (instrumente muzicale simple, percuție corporală) sau prin dirijat (în vederea coordonării), 
elevii în cauză se vor integra în grupul interpreților, contribuind la succesul manifestărilor colective, 
evitând marginalizarea, frica și reacțiile de respingere la adresa disciplinei. Abordarea muzicii din 
perspectivă instrumentală creează oportunități de apropiere și apreciere a muzicii pentru acești copii, 
element de importanță majoră, dacă amintim doar schimbarea vocii băieților la pubertate, care pune în 
mare dificultate intonația vocală a acestora, de obicei între 12 – 16 ani. 

Este recomandată coordonarea cu profesorul de fizică, pentru clarificarea aspectelor legate de 
producerea și propagarea vibrațiilor, precum și cu profesorul de biologie, pentru înțelegerea celor legate 
de perceperea vibrațiilor și transformarea lor în senzație de sunet, în organismul uman.  

Se recomanda corelarea abordarilor de identitate personala si de grup cu achizitiile dobandite la 
discipline din aria curriculara Om și societate. 

Dată fiind prezența în multe din școli a conexiunii de internet și a laboratoarelor de informatică, 
anumite ore de educație muzicală ar putea fi susținute în aceste spații, pentru a utiliza softurile amintite în 
activitățile de învățare. 

Evaluarea elevilor se va face diversificat, pe tot parcursul anului școlar, implicând competențele 
de cânt vocal și/sau instrumental, capacitatea de a observa anumite caracteristici ale lucrărilor audiate, 
argumentarea opiniilor personale în aprecierea lucrărilor audiate, dar și participarea cu propriile sugestii 
repertoriale etc. Este de dorit ca evaluarea operării cu elementele de limbaj muzical parcurse să se facă 
prin soluții practice, bazate pe cânt și/sau audiție, evitând centrarea pe cerințele de reproducere a unor 
definiții sau clasificări tehnice prin teste scrise. 

 
Oferim un exemplu de proiectare a unei unitati de invatare, pentru tema ritm muzical de la clasa a 

V-a, căreia i se alocă 4 ore. 
Detalieri de 

conţinut 
Competenţe 

specifice 
Activităţi de învăţare Resurse  Evaluare  

Notația duratelor 
(valorile de notă 
întreagă, doime, 
pătrime, optime) și a 
pauzelor 
corespunzătoare 
 
 
 

1.1.  
2.2.  
3.1.  
 

Exerciții de coordonare a 
cântului în ansamblu (față 
de gesturile profesorului) 
 
 
Exerciții ritmice; 
Observarea raportului 
matematic între durate 
diferite 
Exerciții de notare 
proporțională a duratelor  

Jocuri de compunere a 
unor ritmuri  
 
Exprimarea unor impresii 
asupra sentimentelor 
induse de audierea 
anumitor piese muzicale 

- Cântec:  Te-ai 
trezit?Cântă! de 
A. Pașcanu; 
- manual, fişe, 
instrumente 
pentru 
acompaniament  

1 oră 
 
 
 

Observarea 
sistematică in 
cadrul grupului de 
lucru  
 
Evaluare prin 
teste audio și fișe 
de lucru 



Educație muzicală pentru minoritatea ucraineană – clasele a V-a- a VIII-a 25 

Măsuri de 2 și 3 
timpi 
 

1.1.  
2.2.  
3.1.  

Exerciții ritmice; 
   Exerciții de notare 

proporțională a duratelor 
în măsuri de 2 și 3 timpi 
Tactarea măsurilor de 2 și 
3 timpi 
 
Observarea diferențelor 
binar/ternar în  fragmente 
muzicale interpretate / 
audiate 
 
 
Discuții libere asupra 
conținutului afectiv și 
ideatic al unor lucrări 
 
 
 

Cântece:  Ah, 
vous dirais-je, 
maman! – 
melodie franceză. 
sau 
Unu, doi – Joc 
muzical  de A. 
Pașcanu 
 
Cântece: 
Cucule, pasăre 
sură,  
adapt. I. D. 
Chirescu 
sau 
Foaie verde 
lămâiţă         de 
D.G.Kiriac 
Audiţie  
Fragment - 
Simfonia Nr. 94 
„Surpriza” Partea 
a II-a de J. Haydn  
J. Strauss – 
valsuri 
Teste audio 
pentru măsurile 
de 2 și 3 timpi, 
Manual, fișe, 
instrumente de 
acompaniament 
 

2 ore 
 

Observarea 
sistematică in 
cadrul grupului de 
lucru  
 
Evaluare scrisă 
prin teste audio și 
fișe de lucru 
pentru măsurile 
de 2 și 3 timpi  
 

Şaisprezecimea 
 
 

1.1.  
2.2.  
3.1.  
 

Exerciții de coordonare a 
cântului în ansamblu (față 
de gesturile profesorului) 
 
Exerciții ritmice; 
Exerciții de notare 
proporțională a duratelor  
Jocuri de compunere a 
unor ritmuri 
 
Observarea grupului de 4 
șaisprezecimi în 
fragmentele audiate;  
 
Exprimarea unor impresii 
produse de audierea unor 
lucrări muzicale 

Cântec:  
Zidarii – L. Comes 
Audiţii – Marş 
turc de 
W.A.Mozart 
Locomotiva 
„Pacific 231” de 
A. Honegger 
 
- manual, fişe, 
instrument, 
laptop, 
videoproiector. 
 

1 oră 
 

Observarea 
sistematică in 
cadrul grupului de 
lucru  
 
Evaluare scrisă 
prin teste audio și 
fișe de lucru 
pentru grupul de 4 
șaisprezecimi 
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Grup de lucru  
 

Brăescu, Adrian Ministerul Educației Naționale 

Vodă, Iulian Bogdan Institutul de Științe ale Educației 

Lupu, Olguţa Carmen Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti 

Teodorescu, Iulian Marius Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj Napoca 

Demian, Flaviu Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva 

Drăgoi, Eugen Dan ISJ Galați 
 
 
Traducerea şi adaptarea programei de Educaţie muzicală pentru minoritatea ucraineană:   
 
Elvira Codrea Ministerul Educației Naționale 

Laura Elena Căpiţă Institutul de Științe ale Educației 

Uliana Iurcuţ Şcoala Gimnazială de Muzică şi Arte Sighetu Marmaţiei 

Geta Petreţchi Liceul Taras Şevcenko Sighetu Marmaţiei 
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