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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

privind elaborarea programelor şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a 

 

Programele şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a, documente reglatoare componente ale 

curriculumului naţional au fost elaborate în conformitate cu: 

- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asup ra obiectivelor sistemelor 

educaţionale şi de formare profesională din Europa,  ratificat de Consiliul European de 

la Barcelona, în 2002, şi a Declaraţiei mini ştrilor europeni ai educa ţiei şi form ării 

profesionale şi a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooper ării europene în 

formarea profesional ă – „Declara ţia de la Copenhaga” , convenită la Copenhaga în 

2002; 

- obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile, 

curriculumul şi structura învăţământului obligatoriu stabilite în conformitate cu 

prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea Legii 

învăţământului nr. 84/1995; 

- nevoia de adaptare a curriculumului naţional la schimbările din structura învăţământului 

preuniversitar: apartenenţa claselor a IX-a şi a X-a deopotrivă la învăţământul 

obligatoriu şi la cel liceal; 

- valorificarea experienţei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru învăţământul 

liceal pornind de la competenţe ca achiziţii finale al învăţării, prin care se asigură 

accentuarea dimensiunii acţionale în formarea elevilor. 

- rolul şi statutul disciplinelor şcolare, stabilite în planurile cadru de învăţământ aprobate 

prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.  

Structurarea noilor planuri cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a pe 

componentele trunchi comun şi curriculum diferenţiat determină organizarea, la nivelul 

programei şcolare, a ofertei educaţionale centrale în competenţe şi conţinuturi ale învăţării 

prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente. 
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În aceste condiţii, noile programe şcolare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea 

structură:  

- Notă de fu ndamentare, elaborată în scopul prezentării relaţiei dintre programele 

şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a şi documentele de politică educaţională şi 

curriculară pe care acestea se fundamentează: 

- Notă de prezentare , în care de detaliază rolul disciplinei de învăţământ şi statutul 

specific al acesteia în cadrul curriculumului naţional, precum şi contribuţia disciplinei 

de învăţământ la cele opt domenii de competenţe cheie stabilite la nivel european; 

- Competenţe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de 

învăţământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învăţământ, pentru a evidenţia 

achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul învăţământului obligatoriu şi/ sau 

pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora; 

- Valori şi a titudini, finalităţi de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, 

definite pentru învăţământul liceal; 

- Competenţe specifice – con ţinuturi, nucleul funcţional al programei şcolare, definit 

pentru fiecare an de studiu; 

- Sugestii metodologice , elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic 

adecvat competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare.  
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NOTA DE PREZENTARE 

 

 Prezentul curriculum de Muzica b isericească pentru clasa a X-a, abordat la profilul 

teologic, îşi propune să contribuie la dezvoltarea unei personalităţi autonome şi creative, prin 

formarea de competenţe, valori şi atitudini.  

În conformitate cu planurile cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5723/23.12.2003, disciplinei Muzica 

bisericească i se alocă, la clasele a X-a, o oră pe săptămână, în cadrul curriculumului 

diferenţiat. 

Scopul suprem al educaţiei muzicale din licee este asigurarea ca muzica să devină parte 

integrantă a vieţii fiecăruia. Influenţa muzicii se reflectă pe plan raţional şi spiritual. Muzica are a 

influenţă puternică asupra formării caracterului. 

Liturghia înseamnă începutul slăvirii eterne a Domnului. Prin ea se întruchipează adevărul 

şi bunătatea eternă. Frumosul şi arta şi-au căpătat locul binemeritat în liturghie încă de la 

începuturi. Mai ales muzica, arta sublimă. 

 Liturghia înseamnă serviciul comunităţii în faţa Domnului. Tocmai de aceea cântul 

bisericesc trebuie să fie demn slăvirii Domnului, el trebuie să fie cântul comun al tuturor 

participanţilor la liturghie, un cânt sacru şi artistic. 

 Această cerinţă a fost mereu prezentă în viaţa Bisericii. Moştenire din Vechiul Testament, 

îmbogăţindu-se permanent cu tezaurul diferitelor culturi, astăzi este de neînchipuit slăvirea 

Domnului fără muzică sacră. În acelaşi timp este de neînchipuit învăţământul creştin fără muzică 

sacră, acesta fiind un mediu adecvat pentru educaţia muzicală dirijată spre o viaţă creştină. 

Activitatea muzicală comună, trăirea cântului în comun stimulează elevul în devenirea lui ca 

membru activ şi respectabil al comunităţii. 

 Educaţia muzicală în liceu sintetizează cunoştiinţele, deprinderile şi modurile de a face 

muzică acumulate în ciclul gimnazial şi le ridică pe o treaptă superioară. Contribuie la formarea 

imaginii muzicale despre lume. Scopul suprem al educaţiei muzicale este ca influenţele, 

impresiile, cunoştiinţele muzicale să devină o conştiinţă muzicală. 

 Scopul educaţiei muzicale sacre din cadrul liceelor teologice este de a introduce în 

materialul învăţământului muzical şi al învăţământului religios acel repertoriu religios al cărui 
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folosinţă este la ordinea zilei. Numai în felul acesta poate să se dezvolte o nouă generaţie, care 

cunoscând şi apreciind muzica sacră va putea participa activ la liturghie, asigurând calitatea 

acesteia. 

 Selecţia materialului muzical liturgic a fost conceput în aşa fel, încât să se poată ataşa 

oricărui curriculum (în momentul de faţă Programei şcolare aprobate prin ordinul ministrului nr. 

3458/09.03.2004) şi să se adapteze la anul liturgic, la diferite sărbători religioase. 

 Planificarea materialului muzicii sacre este concepută în formă de spirală, conţinuturile 

repetându-se în fiecare an, doar cuantumul şi calitatea respectiv cerinţele cresc în fiecare an. 

Materialul este doar a propunere, el poate fi folosit cu elasticitate particularităţilor locale. 

Sperăm, că în cursul învăţării cântului devine de sine înţeles pentru elevi şi în viitor ei vor 

participa activ la viaţa creştină. 

Pentru liceele teologice propunem următoarul curriculum prevăzut pentru patru ani: 

Clasa a IX-a: educaţia muzicală obligatorie şi cânt religios 

Clasa a X-a: educaţia muzicală obligatorie şi cânt religios 

Clasa a XI-a: istoria şi literatura muzicii şi cântului bisericesc creştin, elementele de bază 

ale dirijorului coral 

Clasa a XII-a: istoria şi literatura muzicii sacre creştine precum şi universale clasice, 

elementele de bază ale armoniei. 

Elementele practice vor fi incluse în activitatea corală. 

Prezentul curriculum doreşte să contribuie la formarea competenţelor, valorilor şi 

atitudinilor pozitive ale unei personalităţi creştine şi la dezvoltarea unor capacităţi de receptare a 

mesajului divin al muzicii sacre. 

Prin urmare se va pune accent deosebit pe interdisciplinaritate, muzică sacră- studiul 

biblic- istoria religiilor – istoria artei creştine - literatură creştină unitariană -filosofie etc. 

Unităţile de conţinut vor cuprinde pe lângă elemente de teoria muzicii, elemente de 

imnologie, elemente de bază ale dirijatului coral, ale armoniei, ale literaturii şi istoriei muzicii. 
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COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Corelarea în practica muzicală sacră a elementelor de limbaj muzical receptate 

2. Exprimarea prin şi despre muzică sacră, valorificând dimensiunea afectivă, creativă şi 

estetică ales propriei personalităţi 

3. Integrarea valorilor muzicale sacre în viaţa personală şi în viaţa muzicală a comunităţii 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

• Conştientizarea rolului muzicii sacre în viaţa credinciosului 

• Dezvoltarea sensibilităţii pentru receptarea muzicii sacre 

• Respectul pentru valorile muzicale creştine 

• Gândirea critică şi autonomă dobândită prin receptarea şi interpretarea creaţiilor 

muzicale sacre  

• Disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valorile estetice şi spirituale 

transferate prin muzica sacră 
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CLASA A IX-A 
  
1. Corelarea în practica muzicală sacră a elementelor de limbaj muzical receptate 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1.1. Cântarea după auz sau descifrarea 
cântecelor religioase din repertoriu recunoscând 
elementele de limbaj 

Elemente de limbaj muzical reactualizate din 
clasele anterioare. Elemente de structură ale 
melodiei 

1.2. Recunoşterea în cadrul audiţiei a unor teme 
religioase memorate după auz sau descifrate 

Elemente de limbaj muzical cunoscute 
Teme din muzica populară şi religioasă 

1.3. Descifrarea unor teme accesibile din 
creaţiile muzicale audiate, corelând vocal sau 
instrumental semnul cu sunetul 

Literatura muzicală sacră universală 

1.4. Diferenţierea unor genuri şi forme 
muzicale în audiţii şi interpretări repetate 
selectând elementele specifice ale acestora 

Motete şi madrigale cu structură omofonică şi 
polifonică 
 

1.5. Diferenţierea construcţiei polifonice de cea 
omofonică intonând şi audiind piese simple şi 
sugestive 

Fuga şi coralul 

 
2. Exprimarea prin şi despre muzică sacră valorificând dimensiunea afectivă, creativă şi 
estetică ale propriei personalităţi 

Competenţe specifice Conţinuturi 
2.1. Interpretarea repertoriului sacru vocal sau 
instrumental, respectând recomandările 
compozitorului sau valorificând propriile 
opţiuni argumentate pe o voce îngrijită cu un 
timbru plăcut la unison, pe 2 voci, pe 3 voci, pe 
4 voci 
 

Desprinderi specifice de cânt (emisie, respiraţie, 
dicţie, intonaţie, sincronizare, omogenizare, 
respectarea gestului dirijoral 
Deprinderi de tehnică instrumentală 
Elemente de limbaj muzical cunoscute şi rolul 
lor expresiv. Cântarea monodică şi armonică-
polifonică accesibilă vocală sau vocal-
instrumentală 

2.2. Corelarea conţinutului de idei al textului 
religios cu caracterul melodiei în interpretarea 
sau comentarea acestora  

Elementele specifice cântului sacru, melodia şi 
textul biblic. Corespondenţa între accentele 
textului biblic şi cele ale melodiei 

2.3. Acompanierea instrumentală valorificând 
elemente de limbaj muzical şi de tehnică 
instrumentală 

Ritmul marcat prin percuţie. Melodia vocală 
daltată instrumental (blockflote) 
Aranjamente armonico-polifonice simple 
Relaţii simple de acorduri 
 

2.4. Interpretarea individuală şi colectivă 
(vocală şi instrumentală) respectând 
problematica impusă de cântarea artistică a 
repertoriului religios accesibil propus 

Caracteristici ale cântării în colectiv (cor, 
formaţie instrumentală sau vocal-
instrumentală). Elemente de conduită a 
interpretului şi spectatorului în cadrul unei 
manifestări artistice: deprinderi de 
comportament civic (colaborarea în asigurarea 
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reuşitei, respectarea momentelor interpretative 
ale colegilor. 

2.5. Aprecierea şi autoaprecierea interpretării 
argumentându-se preferinţele 

Conştiinţa contribuţiei individuale la actul 
artistic colectiv, satisfacţia faţă de propriile 
rezultate, respectul faţă de valorile artei 

2.6. Formularea de aprecieri cu privire la 
expresivitatea elementelor de limbaj 
recunoscute în piesele interpretate şi audiate 
 

Ritmul, melodia, tempo, dinamica, timbrul 
 

2.7. Exprimarea impresiei asupra unor lucrări 
audiate, utilizând termeni de specialitate 

Elemente de limbaj. Forme de genuri 
Compozitori, compoziţii 
 

2.8. Exprimarea în comentarii şi în dezbateri în 
grup a preferinţelor privind lucrări muzicale 
originale sau prelucrate comparându-le în 
cadrul audiţiei 

Lucrări originale, prelucrări. Cântecele 
populare şi prelucrarea lor 
 

2.9. Compararea modalităţilor de exprimare 
specifice muzicii religioase cu cele ale altor 
arte, descriind creaţii artistice accesibile. 

Sunetul, culoarea, cuvântul, mişcarea 

 
3. Integrarea valorilor muzicale sacre în viaţa personală şi în viaţa muzicală a comunităţii 
3.1. Aplicarea cunoştinţelor teoretice în audiţia 
muzicală 

Exerciţii cu criterii precise 
 

3.2.Exprimarea impresiilor legate de muzică Exerciţii de exprimare în imagini, impresii, 
cuvinte, desene, mişcare 

3.3. Participarea la liturghie, evenimente 
muzicale 

Concerte, spectacole, festivaluri, serbări, etc. 

 
 

CLASA A X-A 
 
1. Corelarea în practica muzicală sacră a elementelor de limbaj muzical repetate 

Competenţe specifice Conţinuturi 
1.1. Compararea unor elemente de limbaj 
muzical recunoscute în cântecele religioase 
interpretate şi în audiţii 

Elemente de limbaj muzical. 
 

1.2. Redarea vocală şi instrumentală a unor 
cântece şi teme religioase acceptabile pe baza 
audiţiei şi a descifrării creaţiei muzicale sacre 

Elemente de limbaj muzical. Elemente de 
tehnică instrumentală. 
 

1.3. Identificarea în cadrul audiţiei a temelor 
descifrate 

Literatura muzicală universală.  
 

1.4. Identificarea ipostazelor vocii umane în 
muzica religioasă 

Genuri muzicale. 

 
2. Exprimarea prin şi despre muzică religioasă, valorificând dimensiunile afectivă, creativă 
şi estetică ale propriei personalităţi 
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Competenţe specifice Conţinuturi 
2.1. Interpretarea argumentată din punct de 
vedere muzical a cântecelor religioase propuse 
valorificând elemente de limbaj muzical şi de 
tehnică instrumentală. 
 

Deprinderi specifice de cânt (emisie, respiraţie, 
dicţie, intonaţie, sincronizare, omogenizare, 
respectarea gestului dirijoral). Deprinderi de 
tehnică instrumentală. Reguli de cântare în 
colectiv. Elemente de limbaj. Cântarea la 
unison (vocală şi instrumentală). Cântarea la 
două, trei, patru voci. Cântarea vocală cu 
acompaniament. 

2.2. Corelarea în interpretare a expresivităţii 
elementelor de limbaj muzical cu propriile trăiri 
afective. 

Elemente de limbaj. Tehnică vocală şi 
instrumentală. 

2.3. Comentarea interpretării muzicale 
individuale şi colective apelând la experienţa 
practicii muzicale dobândite. 

Termeni specifici practicii muzicale. Conduita 
interpretului şi a auditoriului. 

2.4. Utilizarea sunetului muzical valorizat în 
combinaţii ritmice şi melodice proprii. 

Ritm creat oportun pe un text dat. Melodii 
create spontan pe un text şi ritm dat. 

2.5. Argumentarea preferinţelor originale sau 
prelucrate (în diferite stiluri şi tipuri de muzică) 
comparându-se în cadrul audiţiei. 

Muzica populară şi prelucrările lui. 
 

2.6. Comentarea interdependenţei dintre arte. Creaţii sincretice. 
 

2.7. Folosirea limbajului literar şi plastic în 
redarea impresiilor declanşate de muzică. 

Elemente de limbaj literar şi plastic. 

  
3. Integrarea valorilor muzicale sacre în viaţa personală şi în viaţa muzicală a comunităţii 

Competenţe specifice Conţinuturi 
3.1. Aplicarea  cunoştiinţelor teoretice în 
audiţia muzicală. 

Exerciţii cu criterii precise. 
 

3.2. Participarea la evenimentele muzicale, 
integrarea în viaţa muzicală a localităţii, a 
comunităţii 

Liturghie, concerte, festivaluri, competiţii, 
serbări, etc. 
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REPERTORIU DE CÂNTECE RELIGIOASE 

 
 Cartea de cântări unitariene 
 Pasiunea unitariană de Vinerea Mare 
 Gradualul protestant 
 Claude Goudimel: Psalmurile de la Geneva la 4 voci 
 Literatura muzicală sacră autohtonă şi universală de la începuturi până-n zilele noastre 
 

AUDIŢIE MUZICALĂ 
 Fragmente din literatura muzicală sacră autohtonă şi universală de la începuturi până-n 
zilele noastre 
 

REPERTORIU CORAL 
 
 Pa lângă repertoriul clasic el va cuprinde piese din literatura muzicală sacră autohtonă şi 
universală părţi componente ale liturghiei, precum şi piese din literatura muzicală autohtonă. 
 

 
 

SUGESTII METODOLOGICE 

 

Muzica bisericească la clasele de liceu trebuie abordată prin prisma contactului nemijlocit al 

elevilor cu muzica, asigurat prin cântarea vocală, prin audiţie şi prin învăţarea unui instrument 

muzical accesibil. 

 

• Învăţarea instrumentelor este înţeleasă în strictă conformitate cu elementele componente ale 

programei. Nu se doreşte abordarea instrumentelor care pretind o tehnică avansată şi greu de 

dobândit, dar se urmăreşte dobândirea competenţelor de cantor, astfel instrumentele vizate fiind: 

armoniu, orga electronică cu variantele sale puţin costisitoare blockflöte şi chitara. Acestea  permit 

elevului să redea melodii scurte, formule de acompaniament, armonii simple, variate combinaţii 

ritmice, cu ajutorul unor tehnici elementare. Prin intermediul instrumentelor, are loc concomitent, 

învăţarea rapidă şi eficientă a scris-cititului muzical, abordat astfel într-o viziune nouă. Rezultatele 

nu trebuie să fie spectaculoase, căci achiziţiile dobândite prin educaţia muzicală vor fi superioare 

faţă de învăţarea solfegiului. Educaţia muzicală devine astfel accesibilă şi distonilor. 

• Cântarea vocală este elementul principal al educaţiei muzicale sacre, iar rolul acesteia constă în 

asigurarea unui repertoriu consistent de cântece religioase, pe care elevii să le interpreteze cu 
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plăcere. La sfârşitul clasei a X-a vor cunoaşte cântările obligatorii pentru admiterea la teologia 

unitariană. Pe baza deprinderilor de citire dobândite prin intermediul instrumentului, elevul va fi 

capabil să parcurgă textul muzical, mai mult chiar, să îl descifreze. Analiza cântecelor va viza 

elemente de gramatică muzicală (game, moduri, măsuri etc.), insistându-se şi asupra elementelor de 

structură a melodiei (frază, încheieri intermediare, finale etc.) şi, în principal, de conţinut estetic al 

melodiei şi al textului, aşa cum reiese din competenţele prevăzute. 

• Audiţia muzicală se va constitui dintr-un complex de valori muzicale sacre naţionale şi universale. 

Sugestiile pentru audiţie, stabilite pe baza unei selecţii prin care s-au avut în vedere conţinuturi şi 

finalităţi educative, lasă libertatea profesorului de a veni în întâmpinarea receptivităţii copiilor. În 

cadrul Educaţiei muzicale sacre audiţia are ca scop major studiul diferitelor stiluri de interpretare 

artistică şi corală, pentru formarea competenţelor necesare cântării corale. În liceele teologice 

unitariene cântarea corală trebuie să fie o latură importantă a educaţiei spirituale. Foarte util este ca 

materialul de audiat să fie repetat, ştiut fiind că procesul receptării unei lucrări muzicale se 

sedimentează în timp, prin multe reascultări. Satisfacţia recunoaşterii auditive a unor teme cântate 

anterior asigură audiţiei valenţe valorice sporite. Procesul audiţiei trebuie permanent controlat sub 

aspectul concentrării elevilor şi dirijat prin explicaţii, sugestii etc., de natură muzicală şi estetică. 

Momentele de audiţie prevăzute trebuie acordate cu preferinţele elevilor, dar şi cu genurile şi 

cu formele muzicale, cu problematica propusă spre conştientizare prin subiectul lecţiei. 

Pornind de la caracterul practic al activităţilor specifice educaţiei muzicale, evaluarea presupune 

observarea continuă şi sistematică a elevilor de a participa la activităţi colective, nu doar individuale. 

Reproducerea materialului muzical memorat mecanic, ca procedeu de evaluare tradiţional, va fi 

înlocuită de metode alternative de evaluare (referatul, proiectul, portofoliul etc.), precum şi de alte 

forme de evaluare a manifestărilor artistice colective şi/sau individuale (serbări, concerte, simpozioane, 

concursuri). 

Fondul de cultură muzicală, modalităţile de lucru specifice disciplinei asigură atracţia şi 

interesul elevilor faţă de această disciplină, condiţie fundamentală pentru dezvoltarea 

competenţelor sale.  

 

 


