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CREATIVITATEA ÎN PROIECTELE EDUCAȚIONALE MUZICALE

prof. Petronela Damian
Palatul Copiilor Iași

Lumea în care trăim este în permanentă schimbare și transformare, astfel că activitățile non
formale au menirea de a transmite valori culturale și sociale la nivelul cerințelor educaționale.
Datoria cadrelor didactice este de a crea motivația superioară la elevii care au ales să studieze
muzica, de a găsi metode prin care să-i sensibilizeze și să-i mobilizeze să-și atingă unul din cele mai
înalte idealuri pe care le poate avea un muzician, acela de a crea. Pentru aceasta este necesar a se
încerca stimularea creativității la elevi prin folosirea tuturor metodelor cunoscute și chiar prin
crearea unor metode noi, care în final să-și atingă scopul. Dacă ținem cont de vârstă, mediul social
în care trăiesc, pregătirea muzicală, explozia de informații venite pe căile rețelelor sociale și a
internetului în general, preferințele elevilor vor fi foarte diferite îndreptându-se spre unul sau mai
multe genuri: clasică, ușoară, folk, populară, rock, etc.
Nu există o metodă perfectă pentru stimularea creativității la copii, însă mai multe idei pot
asigura o modalitate și etape de parcurs prin care profesorul poate să-și atingă scopul didactic
propus. Este evident că fără o pregătire temeinică muzicală, teoretică și practică, nu se poate crea.
De aceea, recomand pentru cei care studiază un instrument folosirea programelor de calculator cum
ar fi „Sibelius”, „Musescore”, „Finale”, programe de prelucrare muzicală care ușurează foarte mult
munca creatorului.
Caracteristicile și trăsăturile considerate tipice pentru persoanele creative (după E.P.
Torrance) sunt: curajos în convingeri, curios, cercetător, independent în judecată, intuitiv, idealist,
doritor să-și asume riscuri, în timp ce alți cercetători completează paleta acestor trăsături de caracter
cu: spirit de aventură, perseverență, deschidere către experiențe noi, spirit de lider, motivație,
disciplină și capacitate de ordonare a propriei activități, competitivitate, nevoie de experiențe de
vârf, valorizarea originalității și creativității.
Climatul creativ poate influența formarea capacității creatoare la copii sau poate avea
influență asupra performanțelor lor creatoare. Fie că este vorba de școală sau familie, printre
condițiile care facilitează dezvoltarea conduitei creatoare pot fi și limitarea factorilor care produc
frustrarea, încurajarea comunicării, a acceptării, încurajarea elevilor să fie activi, să pună întrebări,
să discute, să dezbată, să facă critici constructive. Climatul familial contribuie în mare măsură la
dezvoltarea elevului prin înțelegerea ideilor acestuia, prin sprijin și încurajare în continuarea
studiului, acordând atenția cuvenită dezvoltării ideilor lui.
Muzica, poate mai mult decât celelalte obiecte de studiu, oferă condițiile pregătirii unei
personalități complexe, deoarece operează cu o multitudine de noțiuni, categorii și fenomene,
implică utilizarea de simboluri, de mijloace artistice, folosind însemne care se adresează atât
cognitivului, rațiunii, gândirii, cât mai ales afectivității.

Îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare are numeroase valențe formative,
permițând manifestarea creativității și imaginației copiilor. Aceștia își manifestă creativitatea prin
interpretarea unor piese prezentate în cadrul proiectelor educaționale tematice: Crăciun, luna martie,
Sărbătorile de Paști, 1 Iunie, sfârșit de an. Multitudinea activităților extrașcolare desfășurate cu
elevii conduc la dezvoltarea creativității acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător,
cu diverși factori din societate.
De aceea învățământul non formal oferă o paletă diversă de activități care atrag copiii:
organizarea unor jocuri, vizionarea unor spectacole de teatru sau muzicale, serbări, concursuri,
festivaluri, ateliere, excursii, activități caritabile și de voluntariat, activități desfășurate în parteneriat
cu diverse instituții în folosul comunității și cu scop educațional. Toate aceste activități au rolul de
a-i forma pe copii ca persoane inteligente, sigure pe propriile forțe, capabile să se descurce în orice
situație, bogate din punct de vedere cultural.
Pentru ca toate aceste obiective să fie îndeplinite, profesorul trebuie să dea și el dovadă de
creativitate și imaginație în alegerea tematicii acestor activități, în stabilirea colaborărilor în cadrul
proiectului, prin implicarea tuturor forțelor în realizarea lui.
Activitățile artistice extrașcolare îi ajută pe copii atât în dezvoltarea psihică și fizică, cât și în
alegerea unei viitoare meserii prin descoperirea abilităților și dezvoltarea aptitudinilor și
deprinderilor. Astfel copilul va învăța să interacționeze mai ușor cu cei din jur și va putea să
exceleze în domeniile spre care are înclinații.
Obiectivele pe care le am în vedere când organizez astfel de activități sunt:
stimularea și educarea atenției;
stimularea sensibilității estetice;
dezvoltarea spiritului competitiv;
încurajarea lucrului în echipă;
stimularea comunicării;
dezvoltarea simțului pentru frumos și a unei culturi artistice valoroase.
Aceste activități au rolul de a oferi copiilor multiple oportunități de cunoaștere, de recreere,
de dezvoltare și valorificare a aptitudinilor și al potențialului intelectual, de stimulare a creativității
și imaginației. Rezultatele se obțin dacă profesorul are în vedere să prezinte echilibrat tematica, să
urmărească obiectivele instructiv educative, să introducă momente de relaxare și recreere.
În cadrul cercurilor artistice din învățământul non formal, pe lângă procesul educativ, se
desfășoară un întreg proces în care copiii sunt stimulați să-și exprime potențialul creativ, sunt
încurajați să aibă inițiativă, ingeniozitate și curiozitate. De asemenea, atmosfera din cadrul cercului
favorizează stabilirea unor relații mai puțin autoritare, dând posibilitatea elevului de a lua decizii, de
a-i fi stimulată încrederea în sine într-un mediu de comunicare liberă.
Activitățile extrașcolare se deosebesc de cele școlare prin varietatea conținutului și a
formelor, prin durata și locul de desfășurare, prin metodele folosite, dar mai ales prin colaborarea,
apropierea, prietenia dintre cadrele didactice și elevi.
Astfel, deducem că în procesul de educaţie muzicală, sarcina primordială este de a trezi
talentul creator al elevilor, de a le stimula interesul nu doar pentru rezultatul actului de creaţie, dar
şi faţă de procesul de activitate muzicală, variat şi complex, ce descoperă natura creativă a
individului, modalităţile de creare, interpretare, audiere, percepere a artei muzicale. Încheiem aceste
-

concluzii cu relevanta idee a unei distinse personalităţi canadiene, psihologul Marion Woodman:
„Viaţa este un proces continuu de creativitate, iar creativitatea este ceea ce face ca viaţa să merite să
fie trăită.”
Bibliografie
Mangri F., Elisei E., Dorobeti T., Bucovală C., Experiențe didactice și pedagogice de succes, Poarta Albă, 2010.
https://prezi.com/cya9qznqosma/creativitatea-muzicala/

CREATIVITATEA ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE

Prof. Anca Apetroaiei
Palatul Copiilor Iași
Această temă este o provocare, dar în același timp, te pune și pe tine ca dascăl în situația în
care trebuie să găsești surse și resurse pentru a atrage copii de toate vârstele în desfășurarea uneia
sau mai multor activități extrașcolare, în funcție de pasiunile copiilor, dar în egală măsură și de
aptitudinile acestora.
Modalitățile de desfășurare a acestor activități pot fi atât active, dar și în mediul on line,
având în vedere situația pandemică a ultimilor doi ani. Este interesant cum pot fi copiii stimulați
pentru ca ulterior să poată deveni ei înșiși creativi. S-a demonstrat faptul că, depistarea prezenței și
nivelului potențialului creator în calitățile lui de substrat bazal pentru activitatea de învățare, arată
faptul că se acționează asupra potențialului creativ, printr-un „antrenament” creativ în dezvoltarea
copiilor. Tot în acest sens este știut faptul că evidențierea rolului învățării creative în direcția
creativității ajută în dezvoltarea ulterioară a personalității copiilor. Astfel, gândirea creativă poate fi
stimulată prin dezvoltarea potențialului creativ. Toți copiii se nasc creativi, însă, cu timpul, în
procesul de creștere, nivelul creativității scade, ajungând la maturitate să folosească doar o mică
parte din imaginația creatoare cu care a venit pe lume.
Așadar este esențial ca părinții să nu neglijeze această parte a dezvoltării personale a
copilului și să facă o prioritate din stimularea acestei calități. Este interesant cum și copilul poate fi
creativ în felul lui și nu trebuie oprit în manifestările sale, ci doar orientat și determinat să-și
exprime unele idei, însă, nu prin ceartă deoarece îl poate inhiba și ulterior în a face greșeli.
Jocurile de dezvoltare emoțională, seturile creative și activitățile distractive care dezvoltă
creativitatea, trebuie să se regăsească în programul zilnic al unui copil. Nu trebuie să i se impună o
anumită direcție. Dacă nu ți-ai îndeplinit dorința ta din copilărie de a învăța să cânți la un instrument
sau vocal, nu trebuie să îți îndrepți copilul pe această cale, deoarece poate lui nu i se potrivește acest
domeniu sau nu îl atrage suficient de mult. Cel mai bine este să îi oferi posibilitatea de a testa câte
puțin din fiecare activitate creativă și să îl lași să facă singur alegerea.
Cât timp cel mic face un lucru din pasiune și nu din obligație, dezvoltarea creativității se va
realiza natural. Dacă ar să dăm o definiție creativității atunci am putea spune că este o trăsătură ce
se reflectă printr-o gândire bazată pe imaginație, pe o rezolvare a problemelor altfel decât prin
soluții analitice și prin anumite deprinderi artistice pe care un copil sau adult le are.
Un copil creativ își exprimă cu ușurință ideile și emoțiile, comunică mai ușor cu ceilalți și va deveni
un adult care găsește ușor soluții și rezolvări.
Activitățile extrașcolare vin în întâmpinarea copiilor creativi prin oferirea unor spații frumos
amenajate, în funcție de profil, prin aducerea copilului în afara sălilor de clasă de la școală într-un
alt spațiu care să îi îmbie să vină. Crearea unor condiții de desfășurare a activității cât mai
atrăgătoare, interactivitatea mult mai liberă a copiilor însă coordonată de profesorul de profil,
crearea unor activități sub formă de joc, efectuarea de concerte, workshop-uri, audiții, vizionări de

specialitate care să-i determine pe copii să vină, să frecventeze și să-și dezvolte corect abilitățile și
creativitatea.
Dacă elevii sunt îndrumați să participe activ și creator la construcția propriilor cunoștințe și
a celor învățate, se stimulează dorința de a învăța, de a avea inițiativă și de a realiza unele activități
extrașcolare, sporind încrederea în propriile forțe.
Statisticile au confirmat că este necesar ca nivelul predispozițiilor creative să fie stabilit
pentru fiecare elev în parte pentru a se realiza o învățare personalizată, prin exerciții speciale de
antrenament, asigurându-se dezvoltarea copilului, iar învățarea creativă dovedindu-se a fi forma cea
mai potrivită pentru stimularea gândirii creative. Această ipoteză se confirmă că folosind programul
de antrenament creativ în lucrul cu copiii, se reușește dezvoltarea creativă a copiilor, mai ales cei
mici.
Studiul organizării antrenamentului creativ conduc la unele concluzii:
▪

Antrenamentul de tip creativ determină o creștere semnificativă a potențialului creativ,
indiferent de nivelul de la care se pornește;
▪ Antrenamentul schimbă raportul „pasiv”- „manifest” în cadrul potențialului creativ,
determinând activarea instrumentelor operaționale nespecifice ale gândirii și imaginației;
▪ În lipsa antrenamentului și a climatului creativ asociat acestuia, creativitatea copiilor
evoluează lent sau stagnează, deși procesul instructiv – educativ influențează pozitiv
volumul de cunoștințe.
Ca o concluzie, este important ca dascălii să poată urmări evoluția copiilor la orele de
activități extrașcolare, în mod special, fiindcă la aceste activități copiii sunt relaxați, dornici de a
învăța lucruri care le fac plăcere și pentru a putea fi direcționați către domenii ale artei în funcție de
aptitudinile creatoare ale fiecărui copil.
Bibliografie
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Exprimare creativă și dezvoltare emoțională prin exerciții de improvizație
Prof. Lucian-Gabriel Comănescu
Palatul Copiilor -Iași
La confluența unei multitudini de factori socioculturali, pedagogia teatrală traversează, în
zilele noastre, un proces de reconfigurare asupra căruia există opinii dintre cele mai diverse.
Păstrând convențiile proprii unui mediu educațional, învățământul nonformal teatral stă, la nivel
sistemic, sub semnul Recomandărilor relativ recente ale Consiliului Uniunii Europene¹ care
delimitează o arie proprie competenței de sensibilizare și expresie culturală. Documentul amintit
pune în evidență faptul că „învățarea nonformală și informală joacă un rol important în
sprijinirea dezvoltării aptitudinilor interpersonale, de comunicare și cognitive esențiale, cum ar
fi: gândirea critică, aptitudinile analitice, creativitatea, soluționarea problemelor și reziliența,
care facilitează tranziția tinerilor către vârsta adultă, cetățenia activă și viața profesională.
Stabilirea unei mai bune cooperări între diferite medii de învățare ajută la promovarea unei
game variate de metode și contexte de învățare”. Cea de a opta competenţă-cheie vizată prin
educaţie este, așadar, aceea de sensibilizare şi expresie culturală, implicând „înțelegerea și
respectul față de modul în care ideile și înțelesurile sunt formulate și comunicate în mod creativ
în diferite culturi și printr-o serie de arte și alte forme culturale. Aceasta implică participarea la
înțelegerea, dezvoltarea și exprimarea ideilor proprii și a sentimentului de apartenență sau a
rolului în societate în diverse moduri și contexte.”
Valoarea incontestabilă a creativității constituie un factor fundamental în organizarea
activităților didactice astfel încât să se creeze un cadru propice cultivării, dezvoltării, exprimării
în forme dintre cele mai diverse a acesteia. Studiile de psihologie și neuroștiință au demostrat că
mecanismele creativității nu sunt localizate într-o regiune sau într-o emisferă a creierului, ci se
organizează în autentice hărți și rețele.² Acestea solicită diverse regiuni cerebrale, în funcție de
etapa procesului și de natura însăși a obiectului activității creative. Creativitatea se manifestă dea lungul a numeroase procese cognitive care includ, printre altele: atenția distributivă,
flexibilitatea mentală, mecanismele de control cognitiv, gîndirea convergentă și cea divergentă.
Privilegiată în sfera activităților artistice, datorită caracterului său plurivalent, educația prin
teatru rămâne o sursă prodigioasă de metode și tehnici de stimulare a creativității. Prin toleranța
la necunoscut, flexibilitate, imaginație, aceste tehnici au un impact social și pedagogic
semnificativ.³
Una dintre metodele care se bucură de un mare succes și de popularitate în rândul elevilor
este improvizația. În dezvoltarea tezei de doctorat Improvizaţia ca geneză în arta actorului,
Ecaterina Căpraru⁴ pune în evidență câteva dintre componentele definitorii ale improvizației.
Astfel, actorul îşi exprimă nevoia de expresie prin improvizaţie, face apel la imaginaţia sa
artistică, pentru a îmbogăţi jocul, lasă neprevăzutul, neplanificarea să se întâmple, în căutarea
personajului său, se caută pe sine.
Improvizaţia este cheia artei actorului și conţine o metodologie proprie de descoperire și
dezvoltare a imaginaţiei și fanteziei, presupunând exerciţii: pe o temă dată (vârstele omului,
anotimpuri, reclame etc.); pe un cuvânt; pe trei cuvinte absolut dispersate între ele, fără o logică
aparentă, prin care actorul, cu ajutorul imaginaţiei și fanteziei, să poată construi un adevărat
scenariu teatral și să conţină neapărat un accident şi o metamorfozare a obiectului; pe o situaţie
dată (nuntă, botez, înmormantare etc.); pe o stare dată, parcurgând multiplele nuanţe ale stării.
În urma acestor exerciţii de improvizaţie, actorul obţine: integrarea în orice spaţiu imaginar
văzut ca unul real; comportamentul corect cu obiectele, dar şi transfigurarea artistică a
obiectelor de recuzită, obiectele devenind elemente ale unui limbaj artistic deosebit; libertatea si
bucuria jocului, egală cu bucuria de a trăi; capacitatea de a „retrăi acea trăire”, adică de a colora
în nuanţele stărilor (la baza trăirii autentice cu toate nuanţele ei stă improvizaţia); relaţia scenică
(știinţa de a asculta și privi partenerul, știinţa de a pauza, știinţa de a juca în funcţie de partener).

Festivalul G-Fest, care anul acesta a ajuns la a X-a ediție, se dovedește a fi un prilej
excepțional pentru valorificarea ideii de activitate nonformală, având ca scop principal jocul și
improvizația. Standurile ofertau trecătorul interesat cu un context ideal pentru stimularea
creativității și sporirea poftei de joc. Așa cum știm că resursele imaginarului sunt inepuizabile,
știm și că potențialul creativ al tânărului adolescent depășește, de cele mai multe ori, chiar
așteptările proprii.
Tinerii actori, membri ai Trupei JuniorS AcT (Cercul de Teatru/ Teatru de Revistă) au avut
și ei un stand în care oferta era aparent facilă, un singur exercițiu de improvizație, dar complex
și foarte intens. Sub semnul creativității și al dezvoltării emoționale, noi am propus momentul
numit „Traseu prestabilit”, oferind, astfel, tinerilor temerari, posibilitatea de a crea o poveste, un
personaj și o situație, având ca punct de plecare trei sau patru vectori de deplasare. Pe asfalt, se
desenează un pătrat cu latura de 2-3 metri, se unesc colțurile prin diagonale, se numerotează
fiecare intersecție de linii și, astfel, se obțin segmente din care se pot alcătui trasee de deplasare.
Dacă notăm colțurile pătratului cu A, B, C, D și centrul cu O, putem propune, în bilețele trase la
sorți, trasee de genul: A-O-B-C sau D-A-C-B etc. Participantul trebuie să creeze o poveste cu
acțiune, contra-acțiune și final, prin care să motiveze de ce pleacă într-o direcție, de ce parcurge
un anume segment, de ce merge la stânga sau de ce se oprește în ultimul punct indicat în bilețel.
Astfel, cele trei segmente indicate trebuie parcurse de un personaj, într-o poveste, creată pe loc,
cât mai veridică, spectaculoasă și care să dea un sens logic deplasării pe segmentele propuse.
Din feedback-ul tinerilor participați am înțeles de ce un simplu joc poate crea dificultăți de
asumare, de transpunere și de implicare. Și tot de la ei am descoperit cum frica, anxietatea,
introversia, frica de ridicol sau oricare alte temeri specifice vârstei adolescentine, pot fi depășite
printr-o astfel de abordare artistică, care solicită atenția și creativitatea la maximum,
nemailăsând loc și timp pentru manifetarea expresă a obiceiurilor anxioase cotidiene.
„Patima” jocului nostru s-a transmis foarte repede printre participanți, formându-se în scurt
timp, o coadă îngrijorătoare la standul nostru. Tinerii mei actori voluntari au simțit pe deplin
presiunea, dar și responsabilitatea față de doritorii de „teatru fain”.
Exercițiile și jocurile cu caracter dramatic au un rol important în dezvoltarea și corectarea
multor elemente care țin de evoluția psihomotrică a adolescentului. Succesul acestui gen de
terapie pentru tineri ține, în mare măsură, de profesionalismul artistico-pedagogic al
coordonatorului. Unele exerciții și jocuri se practică în mai toate mediile educaționale, destul de
diletant, minimalizând, astfel, reușitele reale, rezultatele concrete și distorsionând, practic,
impactul artei teatrale asupra tinerilor.
Recomand practicarea exercițiilor, jocurilor și a teatrului, în general, în mediile profesioniste
atât din punct de vedere pedagogic cât și artistic!
Mai propun, în cele ce urmează, o serie de exerciții de improvizație și jocuri care au avut un
remarcabil impact în modelarea colectivelor de elevi și în cultivarea creativității la nivel
individual.
Testul Copacului
Obiective ale activității:
1. Identificarea elementelor fundamentale ale profilului psiho-emiţional al elevului (tristeţe,
dezrădăcinare familială etc)
2. Observarea detaliilor care definesc profunzimea psiho-emoţională sau superficialitatea
3. Eficientizarea cunoaşterii elevilor
Se dă o foaie de hârtie fiecărui elev. I se cere să deseneze în 10 minute un copac aşa cum şi-l
imaginează fiecare. Nu există restricţii pentru detalii, tip, formă etc. Profesorul analizează
împreună cu elevul desenul său.
Notă: Interpretarea desenului are în vedere simbolistica elementelor:
1. Rădăcina – susţinută sau fără pământ; dezvoltată, ramificată sau neexistentă (conexiunea cu
familia)
2.Tulpina – dreaptă, lungă, scurtă, noduoasă. (experienţe personale care l-au influenţat)

3.Coroana – bogată, rară, fără frunze, compactă sau fragmentată (perspectiva asupra vieţii,
abordări, organizare)
Testul celor şapte elemente
Obiective ale activității
1. Identificarea elementelor fundamentale ale profilului psiho-emiţional al elevului (tristeţe,
dezrădăcinare familială etc)
2. Observarea detaliilor care definesc profunzimea psiho-emoţională sau superficialitatea
3. Eficientizarea cunoaşterii elevilor
Se dă o foaie de hârtie fiecărui elev. I se cere sa deseneze şapte elemente:
1. Soare
2. apă
3. lemn (pădure etc)
4. pâmânt
5. casă
6. drum
7. şarpe
Elevul are libertate totală asupra dispunerii elementelor şi/ sau a combinării lor.
Profesorul analizează împreună cu elevul desenul său.
Notă: Interpretarea desenului are în vedere simbolistica elementelor:
1. Soare – vitalitate, bucuria vieţii, împlinire spirituală, pozitivism...
2. apă – resursa vieţii, speranţă;
3. lemn (pădure etc) – progresul, dezvoltarea, armonia;
4. pâmânt (sau deal, munte etc) – statornicie, rădăcină, consecvenţă;
5. casă – familie, căsătorie, rude, apartenenţă;
6. drum – visuri, planuri, traseu în viaţă;
7. şarpe – sentimente, erotism dar şi neîncredere.
Maşina de scris
Obiectivele activității
1. Coagularea grupului de elevi prin lucrul în echipă
2. Stimularea concentrării, a atenţiei
3. Cultivarea capacităţii de memorare
Se începe dintr-o margine a sălii, de la primul elev. Fiecare elev spune şi îşi asumă o literă
din alfabet în ordine. (dacă sunt elevi mai puţini se reia şi astfel un elev poate deţine două sau trei
litere/semne). Se iau în calcul şi semnele de punctuaţie şi ortografie: punctul, virgula, semnul
exclamării, al întrebării, cratima şi pauza dintre cuvinte (blanc).
Diacriticele (ă,â,ş,ţ,î,) sunt asociate literei cu care seamănă. Apoi, profesorul începe să
rostească câte un cuvânt simplu pe care elevii îl „scriu”prin ridicarea în picioare şi rostirea literei
aferente. Complexitatea cuvintelor poate să crească, apoi se încearcă propoziţii simple, ajungânduse la fraze complexe. Prin ridicarea şi aşezarea promptă se creează imaginea unei maşini de scris.
Profesorul va monitoriza şi va oferi un feedback permanent
Cercul obiectelor
Obiective
1. Stimularea atenţiei, concentrării şi memoriei
2. cultivarea spiritului competitiv
3. dezvoltarea capacităţii de observare
6-10 elevi se dispun într-un cerc cu faţa către interior. În interiorul cercului, se aşază, total la
întâmplare, 10 obiecte (ceas, riglă, pieptene, carte, pix, suport ochelari etc). Elevi sunt lăsaţi 1 minut
să memoreze obiectele, poziţia lor, relaţia de vecinătate cât mai în detaliu, apoi, se întorc cu spatele.
Profesorul mută, schimbă, sau ia unul din obiecte. Atenţie: la început se fac maxim trei modificări.

Când se întorc elevii spre interior li se spune că s-au petrecut trei modificări şi că ei trebuie să le
depisteze fără să atingă obiectele. Ex. – „aţi mutat pixul lângă ceas!” sau „a dispărut carnetul de
note” sau „cartea era cu faţa în jos”. După ce au fost depistate modificările se reaşază obiectele şi
jocul se repetă. Se realizează un „top” al celor mai abili „detectivi”.
Crearea poeziei
Obiective
1. stimularea creativităţii şi a inteligenţei lingvistice
2. cultivarea simţului estetic
3. dezvoltarea capacităţii de exprimare în contexte lingvistice diverse
4. Coagularea grupului de elevi prin lucrul în echipă
Se alcătuiesc echipe de patru sau mai mulţi elevi. Fiecare persoană din grup scrie pe bucăţi
de hârtie un adjectiv, un substantiv, un pronume, un verb, un adverb. Bucăţile de hârtie sunt puse în
grămezi separate, potrivit clasificării lor. Fiecare alege cinci bileţele, câte unul din fiecare grămadă,
compunând, apoi, o poezie cu termenii respectivi (se pot adăuga prepoziţii/alte cuvinte de legătură).
Când sunt gata, grupurile îşi compară poeziile.
Profesorul va monitoriza şi va oferi un feedback permanent.
Trasee – culoar
Obiective
1. dezvoltarea capacităţii de adaptare la situaţii neprevăzute
2. conştientizarea propriilor trăiri în raport cu stimulii externi
3. cultivarea imaginaţiei
4. stimularea exprimării sincere
Acest exerciţiu de improvizaţie îi provoacă pe elevi să ia contact nemijlocit cu mediul
înconjurător. Formularea contextului de improvizat: „Imaginaţi-vă că sunteţi desculţi , nu aveţi cum
să alegeţi o altă cale, trebuie să ajungeţi la mine călcând pe…”: gheaţă, cioburi de sticlă, smoală
proaspăt turnată, gunoi de grajd, mlaştină, nisip încins etc. (se precizează un singur tip de suprafaţă
pentru o secvenţă a exerciţiului). Intensitatea şi calitatea simţirilor necesită coordonare/ ghidare prin
intermediul unor sugestii în timpul executării exerciţiului. După fiecare suprafaţă traversată, se
realizează „discuţiile”: Ce aţi simţit şi ce aţi gândit când păşeaţi pe…?.
Statui în mișcare
Obiective
1. stimularea creativităţii şi a imaginaţiei
2. dezvoltarea concentrării, a atenţiei
3. dobândirea expresivităţii corporale şi faciale, ca forme ale dezvoltării personale
Elevii se vor plimba prin spaţiul de joc într-o mişcare browniană (fără să se atingă, însă
marcând eventuala ciocnire unul de altul prin schimbarea direcţiei si a vitezei de deplasare). În acest
timp, profesorul formulează cerinţa. Ex. „aş vrea să văd statui de poliţişti în intersecţie” sau „mineri
în subteran”. După 10 secunde de la rostirea cerinţei, profesorul bate din palme o singură dată şi
elevii devin statui. După cercetarea respectării cerinţei de către toţi elevi, profesorul mai bate odată
din palme şi elevii reintră în mişcarea browniană aşteptând următoarea cerinţă. Cerinţele trebuie să
fie gradate din punctul de vedere al dificultăţii.
Profesorul se implică activ în dezvoltarea exerciţiului, asigurând şi un feedback permanent.
Demonstraţie
Obiective
1. dezvoltarea abilităţilor strategice în raport cu o situaţie dată
2. cultivarea coerenţei şi a atenţiei la detalii
3. stimularea expresivităţii corporale
4. dobândirea unor deprinderi de expunere captivantă în raport cu un public divers.

Un singur elev trebuie să vândă sau să facă o demonstraţie despre un produs publicului
format din colegii de clasă. Prima prezentare se face prin simpla verbalizare, după care profesorul îi
cere să repete discursul, însoţit de gesturi specifice şi de comunicarea cu publicul. În următoarea
etapă, profesorul solicită colegilor să intre în joc în calitate de potenţiali clienţi. Aceştia trebuie să
pună 10 întrebări cât mai pertinente şi sofisticate despre produsul vândut. Un grup de cinci elevi
formează o „comisie de validare a agentului de vânzări”. La sfârşitul jocului concluzionează dacă
vânzătorul a fost coerent, consecvent cu informaţiile despre produs şi convingător. Apoi jocul poate
reîncepe cu alt vânzător şi alt produs.
Profesorul se implică activ în dezvoltarea exerciţiului, asigurând şi un feedback permanent.
Dezvoltarea scenelor după sugestiile publicului
Obiective
1. dezvoltarea abilităţilor strategice în raport cu o situaţie dată
2. cultivarea coerenţei şi a atenţiei la detalii
3. dobândirea unor deprinderi de expunere captivantă în raport cu un public divers
4. stimularea creativităţii şi a imaginaţiei
Acest exerciţiu îi antrenează pe tineri în dezvoltarea unor reacţii imediate la sugestiile
publicului. Este unul dintre paşii preliminari spre improvizaţia adevărată, făcută în spectacole, cu
sugestii din public.
Punct de concentrare: Se răspunde sugestiilor din partea publicului, improvozând o scenă.
Se formează echipe din doi sau mai mulţi jucători. Tinerii îi întreabă pe spectatori Cine să fie
(relaţiie), Unde să fie (spaţiul) şi Ce vor face (acţiunea). Tinerii actori îi pot întreba pe spectatori
despre vreme, despre oră etc.
Profesorul observă dacă spectatorii ar fi putut să realizeze o distribuţie mai eficientă, dacă sa lucrat bine în echipă şi dacă s-au raportat sincer la exerciţiu.
Oglinda
Obiective
1. stimularea autenticităţii şi a expresivităţii în transmiterea sentimentelor
2. dezvoltarea capacităţii de concentrare în circumstanţe solicitante
3. extinderea sferei de manifestare a trăirilor
4. cultivarea deprinderilor de a traversa cu uşurinţă stări, trăiri dintr-o gamă diversă
Elevii sunt aşezaţi pe două şiruri, faţă în faţă (de preferat, de înălţimi apropiate). Profesorul
dispune redarea unor stări (contradictorii pe fiecare dintre rânduri, de exemplu – rândul 1 afişează
tristeţe vs bucurie - rândul 2), mai întâi cu ajutorul ochilor, apoi, pe măsură ce se înaintează în
exerciţiu, stările pot fi progresive, exprimându-se cu ajutorul grimei şi, ulterior, al întregului corp.
În finalul exerciţiului, trebuie să se ajungă la râs vs plâns paroxistic.
Profesorul se implică activ în dezvoltarea exerciţiului (schimbă comenzile periodic),
asigurând şi un feedback permanent
Cercul cuvintelor
Obiective
1. dezvoltarea concentrării, a atenţiei
2. stimularea capacităţii de memorare şi asociere vizuală
Elevii stau în cerc, un copil spune un cuvânt, următorul repetă cuvântul şi mai adaugă unul
de la el, următorul repetă cuvintele anterioare, adăugând şi el unul ș.a.m.d. Cine greşeşte sare un
cuvânt sau ordinea acestora, iese din joc, rămânând la doi paşi în spatele locului său, iar cuvintele
rostite până să iasă se păstrează în şirul celorlalte. Jocul se termină când rămâne un singur jucător
capabil să spună toate cuvintele în ordinea în care s-au pronunţat.
Improvizaţie cu temă
Obiective

1. stimularea creativităţii şi a imaginaţiei
2. cultivarea capacităţii de orientare a propriului comportament în circumstanţe diverse
3. dezvoltarea spiritului de echipă
4. eficientizarea comunicării
5. dobândirea unor deprinderi de a transmite un mesaj prin mijloace nonverbale şi paraverbale
În acest exerciţiu sunt implicaţi un număr de 4-10 copii. Profesorul ofertează o temă (La
piaţă, O expediţie într-o peşteră, În tramvai, La bibliotecă etc). Elevii au la dispoziţie maximum 30
de secunde pentru a stabili ce personaj va fi fiecare şi acţiunea, în linii generale. Elevii sunt
avertizaţi, încă de la început, asupra faptului că unul dintre ei trebuie să îşi asume declanşarea
contra-acţiunii, iar ceilalţi se vor implica în logica evenimentelor, contribuind şi la configurarea
finalului exerciţiului. Nu se va utiliza vorbirea într-un cod lingvistic cunoscut (este de preferat
limbajul nonverbal şi paraverbal). Una dintre mizele exerciţiului este ca elevii să NU stabilească
dinainte cine şi cum va declanşa contra-acţiunea.
Profesorul observă dacă elevii respectă regulile exerciţiului, iar în final oferă un feedback.
Școala de dincolo de ușile școlii, activitatea extrașcolară asigură derularea unor programe și
proiecte cu un pronunțat caracter practic, aplicativ, intuitiv și creativ, într-o atmosferă mai degajată.
Profesorul tinde să devină, mai curând, un antrenor, un coach, iar valoarea împărtășirii expriențelor
de formare este potențată. Lucrul cu elevii la Cercul de Teatru constituie o bogată sursă de activități
extrașcolare pe parcursul cărora am putut valorifica și exploata multiplele valențe ale exercițiilor
din sfera improvizației.
Note
1.https://eur-lex.europa.eu/ Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind competențelecheie pentru învățarea pe tot Parcursul vieții/ 22 mai 2018.
2.Bressler, S.L. & Menon, V. Large-scale brain networks in cognition: emerging methods and
principles in Trends in Cognitive Sciences, 14/ 2010, 277-290.
3.https://www.researchgate.net/publication/311934891_Creer_innover_par_le_theatre_pour_une_p
edagogie_enactive_des_langues_Chapitre_6 .
4. https://www.uat.ro , Rezumat_teză_română_Căpraru_E.pdf, p. 13.
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Stimularea creativităţii elevilor prin activităţile extraşcolare
Prof. Cristina Cozma – Palatul Copiilor Iaşi

Educația extraşcolară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul bine stabilit
în formarea personalității copiilor. Educația prin activitățile extraşcolare urmărește identificarea
copiilor cu aptitudini, stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele
și fenomenele din natură. Dorința copiilor de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce
ne permite să împăcăm școala cu viaţa.
A fi creativ înseamnă a avea o perspectivă nouă asupra lucrurilor și a învața să vezi viața și
oamenii din unghiuri diverse. În cazul copiilor, creativitatea este un instrument util pentru
dezvoltarea capacității de comunicare și pentru schimbarea modului lor de a vedea lucrurile.
Creativitatea este o virtute înnăscută, însă, fără încurajare și stimulare constantă, aceasta va dispărea
în timp. Toți copiii sunt creativi, în diferite grade, însă pot fi ajutați să își dezvolte această abilitate,
cu ajutorul unor jocuri și activități zilnice diverse, precum desen, muzică, gătit sau teatru.
Scopul activităţilor extraşcolare determină dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului
liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În
acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.
Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și de
respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. Acestea le oferă destindere,
încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a
aptitudinilor.
Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane,
chiar dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la
dezvoltarea creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina,
conformismul, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare.
Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile
generează produse noi şi valoroase pentru societate.
Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să
încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să
nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze
încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.
Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe
temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume
şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde
suficient dorinţei de cunoaștere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea
activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea
activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.
În acest cadru şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.
Activităţile extraşcolare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la
clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei,
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De
aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.
Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul
didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică
şi dragoste pentru copii.
Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a
conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare
şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie
dintre cadrele didactice şi elevi.
Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează
implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al
asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componentă
cognitivă și cea comportamentală.
Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca
profesorul însăşi să fie creativ.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip
de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea,
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă.
Realizarea acestui obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a
posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi .
Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali
în măsura în care :
-

valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor;

-

organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la
optimizarea procesului de învățământ ;

-

formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;

-

copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă;

-

participarea este liber consimțită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o
activitate susținută;

-

au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup;

-

sunt caracterizate de optimism și umor;

-

creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților;

-

urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ;

-

contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor
liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extraşcolare este generator
de căutări şi soluţii variate.
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Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea creatoare a copiilor

Profesor Coșarcă Silvia
Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Iași

Școala contemporană românească pune accent pe cultivarea capacităţii creatoare a elevilor,
chiar dacă au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la
dezvoltarea creativităţii, ci cultivă, mai ales, conformismul, gândirea permanent critică,
competitivitatea dusă la extrem, incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei
creatoare.
Creativitatea este definită ca un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care, în condiţii
favorabile, generează produse noi şi valoroase pentru societate. Şcoala are datoria de a stimula
exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, de a încuraja ingeniozitatea şi curiozitatea, de a
crea elevului situații care să-i ofere posibilitatea de a lua singur decizii şi de a stimula încrederea în
sine. Activităţile şcolare urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor
priceperi şi deprinderi, duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, însă nu pot
răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie, caracteristice copiilor. Procesul dezvoltării
tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară în
cadrul formal.
Modernizarea procesului instructiv-educativ impune îmbinarea activităţii şcolare cu
activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităților şcolare şi
extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative. În acest cadru şi
educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.
Activităţile extrașcolare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la
clasă, ce urmăresc consolidarea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag
individul la viaţa socială, orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară,
contribuind la formarea personalităţii. De cele mai multe ori, alternativele alese de elev la
încheierea unei zile de şcoală (jocurile îndelungi pe calculator sau privitul la televizor, ori strada cu
tentaţiile şi problemele ei) pot produce dezechilibre greu de corectat, creează premisele dezvoltării
unei personalităţi izolate din punct de vedere social, cu probleme de integrare în societate.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Activităţile educative echilibrate, motivatoare, şi, mai ales, bine organizate au un rol important şi
decisiv în evitarea situaţiilor extreme enumerate anterior. Participarea la activităţile extracurriculare
angajează elevii timizi, îi temperează pe cei impulsivi şi, poate cel mai important, dezvoltă spiritul
de cooperare şi asigură fluxul de influenţe reciproce.
Activităţile extraşcolare au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din
cadrul școlii. Ele sunt diferite din punct de vedere al conţinutului, duratei, metodelor folosite şi
formelor de organizare a activităţii. Conţinutul activităţilor extraşcolare nu este stabilit printr-un
curriculum obligatoriu, elevii având libertatea deplină de a alege activitățile care sunt în
concordanţă cu interesele şi dorinţele lor. Astfel, acestea devin o formă complementară de
activitate, care stimulează valori, aptitudini şi dezvoltă vocaţia, talentul, încurajând competiţia,
asumarea de responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiativă și imaginaţie. Toate
acestea duc la formarea unor personalităţi complete şi complexe.
Conform pedagogului Constantin Cucoș, între activitatea desfăşurată de către elevi în cadrul
lecţiilor şi activitatea extrașcolară, există deosebiri, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al
formelor de organizare:
➢
Activitatea extraşcolară are un conţinut deosebit de activitatea desfășurată în cadrul

lecţiilor. Desfăşurarea lecţiilor şi volumul cunoştinţelor predate sunt determinate de curriculumul
disciplinei respective, în timp ce conţinutul şi desfăşurarea activităţilor din afara clasei au conţinut
flexibil şi foarte variat, cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, tehnicii, sportului. Cu
toate acestea, trebuie menționat faptul că nici conţinutul acestor activităţi nu se stabileşte în mod
întâmplător, ci pe baza anumitor principii.
➢
Implicarea elevilor în diferite forme ale activităţii extraşcolare se face pe baza liberei
alegeri, dar sub îndrumarea cadrelor didactice, care pot sugera fiecărui copil forma de activitate
potrivită pentru interesele şi înclinaţiile lui.
➢
Durata activităţilor extraşcolare variază de la o jumătate de oră până la două ore sau
chiar zile, dacă este vorba despre excursii sau tabere.
➢
Verificarea, aprecierea şi evaluarea rezultatelor au forme specifice în cadrul activităților extrașcolare. Spre deosebire de activitatea din clasă, care se evaluează pe baza notării, în
cazul activităților extrașcolare, verificarea are caracter practic – sebări, spectacole, concursuri,
evenimente cultural-sportive etc.
➢
Activitatea extraşcolară este propice pentru manifestarea spiritului de independenţă
şi a iniţiativei elevilor.
➢
O ultimă particularitate a activităţii extraşcolare o constituie legătura ei cu practica.
Aplicarea cunoştinţelor în cadrul activităţilor extraşcolare are şi valoarea unui exerciţiu de
dezvoltare a aptitudinilor elevilor.
Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite
forme – spectacole cultural-artistice, vizionări de filme, cercuri de creaţie, cluburi de artă,
concursuri, competiţii sportive, excursii, vizite, tabere şcolare – care, prin specificul lor, imprimă
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente. Prin
activităţile la care participă, ei îşi însuşesc cunoştinţe în domeniul literaturii și artei, științei sau
tehnicii. Participând la acţiuni cu caracter artistic, la manifestări cultural-artistice, vizionând
spectacole de teatru şi filme la cinematograf, elevii îşi cultivă dragostea pentru frumos.
Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară, prin care copilul ia contact cu
lumea minunată a artei. Deşi, de cele mai multe ori, copilul joacă rolul de spectator în cadrul acestei
forme de activitate, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de
impresii puternice, apelând permanent la afectivitatea copilului. Astfel de activităţi sunt de o reală
importanţă într-o lume dominată de mass-media care, din păcate, contribuie din plin la
transformarea copiilor în persoane incapabile a se controla comportamental și emoțional, în cele
mai multe cazuri.
Un rol important în educaţia copiilor îl au și cercurile artistice. Acestea contribuie
semnificativ la descoperirea şi stimularea aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi pasiunii
pentru artă, în general, la educarea elevilor pentru folosirea utilă şi plăcută a timpului liber, la
dezvoltarea imaginaţiei creatoare şi a sensibilităţii artistice. Înscrierea elevilor în cadrul acestor
activități trebuie să se facă selectiv, pe bază de interese şi aptitudini, iar la organizarea activităţii
cercului trebuie să se ţină seama de preocupările, preferinţele, înclinaţiile şi capacităţile reale ale
elevilor. Scopul general al cercului este educaţia estetică şi cultivarea dragostei pentru artă.
Vizionarea și participarea în cadrul emisiunilor muzicale, a spectacolelor de teatru sau a
competițiilor sportive, stimulează și orientează copiii spre diverse domenii de activitate: muzică,
sport, poezie, pictură. Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor
despre frumusețile țării, la educarea respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin
excursii, copiii pot cunoaște realizările marilor artiști, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat
opere de artă. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, organizate selectiv,
constituie un mijloc de a descoperi şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală,
procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, stimulează activitatea de
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.
În final, putem afirma faptul că activitatea extracurriculară reprezintă o componentă
educaţională valoroasă şi eficientă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţia cuvenită.

Profesorul trebuie să adopte el însuși, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de
realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând, astfel, o atmosferă relaxantă care să
permită stimularea creativă a elevilor.
”Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori - Descoperirea copilului)
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Corul - activitate extrașcolară creativă și recreativă
prof. dr. Burduloi Marta
Colegiul Naţional de Artă "O. Bancilă" Iaşi
În sarcinile dirijorului intră şi cea de a alege repertoriul formaţiei corale. Repertoriu va
însuma totalitatea pieselor pe care formaţia le poate interpreta în diverse ocazii. Pentru ca dirijorul
să poată alcătui un program potrivit pentru formaţia ce o conduce, aceasta implică o mare
răspundere şi înţelepciune din partea dirijorului. El trebuie să aibă o vastă cultură în domeniul
literaturii corale, atât româneşti cât şi universale, să fie permanent la curent cu cele mai valoroase
partituri apărute sau publicate recent. Şi pentru ca alegerea să fie făcută în cele mai bune condiţii e
nevoie de o mare varietate de piese la îndemâna dirijorului. În acest proces al întocmirii
repertoriului, dirijorul va lua în considerare următoarele:
1. Posibilităţile tehnice şi interpretative ale formaţiei.
Partiturile alese „nu trebuie să depăşească nivelul formaţiei la momentul respectiv, dar în
acelaşi timp să contribuie la ridicarea progresivă a acestuia”,1 mai ales în cazul corurilor de amatori
sau şcolare, unde repertoriul trebuie să îndeplinească anumite condiţii:
- ambitusul – normal mai ales la corurile de copii, ce nu trebuie să depăşească octava sau
decima;
- intervalică – să nu prezinte dificultăţi intonaţionale cum ar fi: intervale multe mărite şi
micşorate, salturi mari, cromatisme;
- ritm – problemele metro-ritmice să nu depăşească nivelul formaţiei;
- tempo – trebuie ţinut cont de faptul că un tempo lent necesită un sprijin şi o respiraţie de
calitate, corectă, în timp ce tempo-urile rapide o dicţie, staccatură şi articulaţie precisă.
Iar o nuanţă plină va fi foarte accesibilă doar formaţiilor corale mari.
- modulaţia – în special la corurile de copii, multe modulaţii ce se succed vor îngreuia atât
însuşirea cât şi finisarea pentru interpretarea unei piese;
- desfăşurările polifonice complicate, înlănţuiri sau suprapuneri dificile, sunt recomandate
mai mult în cazul corurilor profesioniste.
2. Tipul formaţiei corale.
Repertoriul se alege şi în funcţie de numărul de corişti al formaţiei. De exemplu în cazul
unui cor de cameră posibilităţile dinamice sunt mai mici spre deosebire de cele tehnice şi de
interpretare care le depăşesc pe cele ale unui cor cu un număr mare de corişti. Alt repertoriu va fi
ales în cazul unui cor de copii, altul pentru un cor de femei sau un cor bărbătesc.
3. Varietatea genurilor şi a stilurilor.
Este de dorit şi necesar ca un repertoriu complex să cuprindă lucrări corale ce aparţin tuturor
genurilor corale: motet, madrigal, chanson polifonic, lied coral, cantată, miniaturi corale, prelucrări
folclorice etc. În cazul unui concert pe genuri, monotonia va putea fi evitată printr-o alternanţă a
formelor, autorilor sau stilurilor.
Urmărind o diversitate stilistică, aceasta presupune abordarea celor mai valoroase lucrări
corale atât din literatura universală cât şi din cea românească, din toate epocile: Renaştere, Baroc,
Clasicism, Romantism, Impresionism, epocă modernă şi contemporană. Nu pot lipsi din cadrul uni
repertoriu lucrări valoroase din tradiţia noastră românească pornind de la G. Musicescu, G. Dima, I.
Chirescu, Al. Paşcanu, V. Spătărelu, D. Buciu ş.a. Chiar şi în cadrul unui concert pe autori,
varietatea poate fi obţinută prin alternanţa formei sau a genului.
4. Valoarea textelor literare şi diversitatea tematică
Referindu-ne la corurile de copii, dar şi la formaţiile corale de amatori,
„…alegerea
tematică trebuie să ţină cont de preocupările, de afectivitatea şi de vârsta interpreţilor.” 1 Trebuie
1. Gâscă, N. Arta dirijorală.Dirijorul de cor, vol.II, Ed.Hyperion, Chişinău, 1992, p.183
1. Gâscă, N. - Arta dirijorală.Dirijorul de cor, vol.II, Ed.Hyperion, Chişinău, 1992, p.184

căutată o tematică cât mai diversă pentru ca interpreţii să se poată regăsi sau să-şi poată regăsi
preocupările în textul lucrării pe care trebuie să îl interpreteze.
„În cazul corurilor de copii, vârsta şi preocupările micilor interpreţi trebuie să-şi pună
amprenta asupra repertoriului.”2 „Este imperios necesar ca tematică să corespundă puterii de
înţelegere a copiilor la o anumită vârstă şi să aibă un caracter educativ.” 3
5. Valoarea artistică a lucrărilor
Este de dorit ca atenţia noastră să se îndrepte asupra lucrărilor cu adevărat valoroase, însă
„să nu uităm un lucru, deloc neglijabil în alegerea repertoriului: el trebuie să placă şi să fie înţeles în
primul rând de interpreţi spre a putea fi realizat artistic.”4
Totuşi, chiar dacă repertoriul a fost stabilit, se poate însă reveni asupra construcţiei sale
pentru a fi împrospătat, de la an la an, actualizat cu lucrări corale noi, în funcţie de ocaziile de
prestaţie ale formaţiei. Se va urmări şi progresul treptat tehnico – interpretativ al formaţiei.
„Judicioasa alegere a programului asigură reuşita şi succesul unui concert, pune în valoare
formaţia corală şi contribuie la ridicarea nivelului ei interpretativ”5
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Interpretarea muzicală – act artistic complex
Prof. Vîlcu Ana Roxana
Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi
Arta este una din formele de manifestare a culturii umane, prin care spiritul încearcă să
cunoască lumea, apelând la un limbaj propriu, şi să comunice rezultatele acestui demers, prin
mesaje specifice, caracterizate prin structuri expresive, capabile să transmită o emoţie umană,
emoţie care are un caracter complex, incluzând simultan senzorialitate, afectivitate şi spiritualitate.
Fenomenul artistic, întreţesându-se, de-a lungul istoriei, cu evoluţia de ansamblu a culturii, a suferit
o suită de schimbări. Dinamica creaţiei artistice derivă din necesitatea originalităţii neistovite,
originalitate fără de care arta îşi pierde capacitatea de declanşare a emoţiei căreia este menită să îi
dea naştere.
Interpretare artistică denumeşte acel act creator prin care se dezvăluie conţinutul şi expresia
unei lucrări dramatice, coregrafice, muzicale sau a unui scenariu cinematografic. Ea realizează actul
unei creaţii prin intermediul gândirii şi sensibilităţii originale a interpreţilor, făcând sensibil pentru
public chiar şi ceea ce nu exista în text, scenariu sau partitură decât în stare virtuală. Uneori se
asigură, astfel, trecerea de la o realitate vie a unor creaţii care nu pot dobândi această calitate decât
prin actul interpretării. Exercitându-se asupra unor lucrări create în decursul timpului interpretarea
artistică poate să le dea o actualitate în care se vor reflecta, deopotrivă, personalitatea şi viziunea
interpreţilor.
Faptul că la săvârşirea unui act de artă creatorul investeşte opera cu un complex de sensuri şi
semnificaţii al căror destinatar este receptorul este o evidenţă. Dar, se pune întrebarea, cât de
corectă şi de cuprinzătoare este preluarea şi interpretarea structurilor artistice transmise. Iată de ce
perceperea mesajului nu este posibilă decât atunci când se realizează un cod comun de simboluri
între artist şi consumatorul de artă. Existenţa unui cod comun nu conduce automat la stabilirea unui
echilibru între repertoriile estetice aparţinând celor doi factori ai comunicării.
În mod curent, astăzi întâlnim cu precădere două formule cheie cu privire la interpretarea
muzicală: 1. Fidelitatea faţă de partitură; 2. Interpretarea creatoare.
1. Luată drept ţel, această fidelitate faţă de partitură este cu totul insuficientă, lăsând la o
parte faptul că, practice, chiar şi în cele mai simple cazuri această fidelitate nu este realizabilă. De
exemplu, textul unui autor nu dă nici cel mai vag punct de reper pentru adevărata intensitate a unui
forte sau a unui piano, pentru exacta rapiditate a unui tempo , întrucât fiecare “forte”, fiecare
“tempo”, lent sau accelerat, trebuie să fie modificat, în practică, în funcţie de spaţiul în care se
cântă, de dispunerea şi dimensiunea respectivului aparat orchestral. Iar în privinţa semnelor de
interpretare, mai cu seamă la clasicii germani, acestea, în mod conştient, nu sunt gândite concret, ci
simbolic, nu în mod real pentru instrumentistul respective, ci în general în relaţie cu sensul
întregului. De aceea aceleaşi semne de interpretare trebuie să fie citite diferit la diferitele
instrumente, de pildă, un “ff” la fagot este total diferit de un “ff” la trombon. În general, întreaga
teorie a “fidelităţii faţă de partitură” este mai mult o teorie literar-intelectualistă decât o concepţie
muzicală. Cum şi de ce a putut să dobândească ea atâta însemnătate în lumea de azi?
În primul rând este vorba de un fel de fenomen de reacţie. Perioadei romantismului târziu, a
impresionismului i-a corespuns în interpretarea muzicală un individualism extrem, o preferinţă
unilaterală pentru tot ce era expresie personală, culoare difuză, în dauna elementului constructive
legat de formă.
În al doilea rând, stilul interpretativ n-a fost creat de cei care “reproduc”, ci de creatori. Fie
prin intermediul creaţiilor lor, al noilor sarcini şi a noilor perspective derivate din acestea, care
făceau ca trecutul să apară în altă lumină sau pur şi simplu în calitatea lor de creator şi reproducător.
Astfel, cel ce era doar “reproducător” dobândea de la aceştia sens şi direcţie în lucrul său;
însăşi existenţa primilor însemna pentru el indicaţie, direcţionare şi implicit, un control permanent,

fie şi inconştient, care îl ferea de abateri. Se poate obţine până şi inteligenţa care i se cere
interpretului pentru a face faţă dificulttilor impuse de tehnică. Oricine care are o aptitudine în
direcţia respectivă poate dobândi tehnica cu uşurinţă printr-un antrenament orientat în acest sens.
Inteligenţă, care permite instrumentistului să execute cele mai complicate armonii şi ritmuri memoria în sine fiind una mecanică. De aici rezultă şi aşa-zisele efecte “ilegale” de care
instrumentiştii se folosesc pentru a ascunde aplatizarea transmiterii mesajului artistic.
2. Există două accepţiuni ale “interpretării creatoare”
a. O dată cu inventarea “noi muzici”, când creatorii muzicii de azi au început să simtă şi să
se vadă în opoziţie faţă de muzica “veche” şi implicit, faţă de propriul lor trecut, ei şi-au pierdut
relaţia organică cu aceasta. N-au mai vrut şi n-au mai putut să creeze un stil de interpretare pentru
trecutul care nu-I mai interesa. Atunci au lăsat treaba aceasta pe seama interpretului.
Din acest moment, publicul începe să intuiască, mai mult inconştient, importanţa cu
adevărat covârşitoare pe care a dobândit-o dintr-o dată interpretul. I s-a dat pe mână administrarea
unei comori de valoare incomensurabilă – trecutul – fără posibilitatea invocării vreunei instanţe
superioare. Este punctual în care începe ridicola supraestimare a interpretului, el însuşi înclinat să se
supraaprecieze, ca urmare a continuei sale apariţii în faţa publicului; pe de altă parte apare şi
încercarea de a-i îngusta atribuţiile, de a-i prescrie căile pe care le are de urmat, de a-l controla cât
mai mult cu putinţă.
Pe de o parte, s-a născut părerea că nu există o interpretare obiectiv-justă, că totul este “o
chestiune de gust”, că fiecare individ şi fiecare epocă are dreptul să remodeleze trecutul, potrivit
propriilor nevoi – şi aşa au apărut formulele “interpretare creatoare”, “interpretare actualizată a
trecutului”.
Pe de altă parte, s-a lansat postulatul sumbru şi distructiv pentru spirit al “fidelităţii faţă de
partitură”, care nu numai că era dispus să sancţioneze orice deviere cât de mică de la cele notate de
autor, ci şi să limiteze interpretarea la ceea ce era înscris în partitură, în felul acesta, vrând să reducă
la minimum orice libertate subiectivă.
b. Om al timpului său, creatorul este oglinda epocii reflectând veridic un adevăr istoric; om
al timpurilor, creatorul transmite prin opera sa mesajul prezentului devenit trecut, către viitor,
comunicând prin intermediul limbajului specific, peste generaţii, o stare de spirit, un mod de
gândire şi simţire caracteristice, universalizate spre semnificaţiile adânc umane pe care le cuprind.
Aprecierea făcută asupra unui creator şi a unei creaţii pleacă de la caracteristicile momentului
existenţei lui, de la cunoaşterea ansamblului condiţiilor în care şi-au desfăşurat activitatea şi care şîau pus amprenta şi au fost redate în afara sa de la descifrarea sensurilor cuprinse în ea.
Oratoriul händelian, cvartetul de coarde la Haydn, opera mozartiană, simfonia
beethoveniană – fiecare reprezintă o lume în sine, fiecare a condus şi a întruchipat felul de a simţi şi
de a face muzica unei generaţii sau chiar şi a mai multora. Pianul lui Chopin, muzica de cameră la
Brahms, cântul la Verdi, orchestra la Wagner, şi mai apoi la Strauss – pentru a da numai cateva
exemple – toţi aceşti creatori au format stilul epocii lor, iar armata celor meniţi să reproducă –
pianişti, instrumentişti, cântăreţi, dirijori – nu au avut altceva de făcut decât să-i urmeze, să le
transforme în realitate intenţiile, să se lase conduşi de către aceştia. Pentru aceste generaţii, trecutul
există doar în măsura în care era legat de prezent, ceea ce binenţeles că se întampla, totul
încadrându-se într-o unică evoluţie continuă.
“Prin stil şi formă, autorul comunică ascultătorului ceea ce are de transmis, pe socoteala sa
proprie, căci făcând acest lucru, el (autorul) reprezintă fiinţa etică” – Ernest Anserment
“Stilul reprezintă modul special în care un autor îşi ordonează conceptele şi îşi formulează
limbajul meşteşugului său. Limbajul constituie elementul comun al compozitorilor unei şcoli sau a
unei epoci determinate. Aparatul muzical de care uzează o epocă, marchează cu pecetea lui limbajul
şi, într-un fel, să zicem “gestica” muzicală, cât şi atitudinea compozitorului faţă de materia sonoră”“Poetica muzicală” –Stravinski
Totuşi, în cadrul fiecărui stil de operă, artiştii se diferenţiază între ei prin trăsăturile
personalităţii proprii, prin conţinutul şi forma lucrărilor.

Caracterul estetic al unor aspecte mai accentuate ale vieţii umane, ale artei şi totodată,
criteriu valoric este sintetizat sub numele de expresiv. Expresiv este acea calitate care rezultă din
relaţia de unitate dintre forma caracteristică a unui obiect, a unei fiinţe, creaţii şi conţinutul
pregnant, relaţie care, prin forţa ei de influenţare, atrage în mod deosebit atenţia, determinând o
reacţie estetică. Expresiv este o însuşire cu o întinsă arie de cuprindere a realităţii şi artei.
Transfigurarea artistică e expresivului din realitate, duce la ceea ce numim expresivitate,
care reprezintă o altă componentă a interpretării creatoare, adică la acea capacitate de a influenţa
emoţional prin originalitatea sesizantă, izbitoare, a soluţionării compoziţionale, cromatice, ritmice,
stilistice etc.. De regulă, expresiv în artă este o exteriorizare contrastantă, bazată pe abaterea de la
medie, ca şi pe o alegere sau selectare subordonate comunicării caracteristic intensive, pronunţat
distincte.
“Actul de imaginare muzicală este un act al expresiei omului ca fiinţă etică, iar muzica este
expresia estetică a eticii umane sub modalităţi diverse şi în condiţionare universală. Ea nu este, în
sens strict, o expresie a sentimentului, ci o expresie a omului ca fiinţă afectivă, astfel încât expresia
se realizează prin semnificaţiile sentimentului” – “Fondaments de la musique de la conscience
humaine” – Ernest Anserment.
Dintre elementele care ajută actului de interpretare, în ceea ce priveşte interpretarea
muzicală, se disting: intuiţia muzicală (“ ce trebuie să fie ajutată şi pusă în drepturile ei în actul
interpretative” spunea Furtwängler) şi calitatea sonoră, care este esenţială în vederea redării cât mai
apropiată de stil a lucrării.
Adevărata interpretare, în viziunea lui Furtwängler, pleacă de la ideea de “întreg” (“O
lucrare reprezintă derularea unui eveniment organic esenţialmente necesar, orientat central”) astfel
el dezbate problema interpretării în felul următor.
“Apare întrebarea , cum procedează interpretul, căruia îi sunt furnizate în mod evident doar
detaliile, pentru a ajunge, la rândul său, la întreg. La început, va încerca să le asambleze, cât mai
bine cu putinţă, să le ajusteze unul în funcţie de altul, va încerca să le aranjeze cu mai mult sau mai
puţin gust, aşa cu se aranjeajă florile într-o vază. Dar este totuşi o deosebire între un “aranjament” al
unui regizor iscusit şi plămădirea unui organism de către un artist, un creator. Oricât de bine
asamblat, ceea ce rezultă astfel se compune întotdeauna din ceva pre-existent, din părţi gata făcute,
şi nu va fi niciodată adevărata operă a maestrului, derularea vie a tuturor părţilor sale în corelaţia lor
improvizat-necesară. Nimeni n-a exprimat mai profound şi mai frumos ceea ce deosebeşte
producerea de re-producerea unei opere ca Wagner, într-o legendă despre cum a fost făurită din nou
spada lui Siegfried. Nici cel mai priceput meşter-făurar nu este în stare să lipească bucăţile spadei
frânte. Doar prin topirea lor integrală, şi – ca să păstrăm metafora noastră – reconstituirea
situaţieiiniţiale, a haosului care precede creaţia – printr-o nouă plămădire a întregului, opera poate fi
refăcută în forma ei iniţială, creată din nou.”
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Creativitate și individualitate în activitatea profesorului corepetitor

Prof. Acatrinei Smaranda
Prof. Colegiul Național de Artǎ “Octav Bǎncilǎ” Iași
Ce înseamnă a fi profesor corepetitor? Care sunt calitățile necesare pentru ca un pianist să
poată practica cu succes această meserie? Pentru a fi pianist corepetitor, nu este suficient să ai
formație de pianist și să ai o citire la prima vedere foarte bună. Fiecare sunet trebuie gândit și emis
astfel încât să se poată contopi cu sonoritatea solistului, fie el vocal sau instrumentist, nuanțele
trebuie dozate cu măiestrie, respirațiile atent controlate dar nu artificiale, conducerea fiecărei fraze
trebuie studiată cu meticulozitate. Corepetitorul trebuie să încerce să atingă acel legato care se
apropie cel mai mult posibil de vocea umană sau de instrumentul de coarde, conștientizând în
același timp faptul că pianul va fi mereu un instrument de percuție, deci incapabil de a produce un
legato adevărat.
Una dintre marile provocări ale pianistului rămâne controlul echilibrului sonor, pentru că el
nu poate decide în mod permanent asupra intensității unei nuanțe. De exemplu, nuanța de piano
dintr-un lied de Brahms nu va avea aceeași intensitate cu cea dintr-o lucrare de Debussy. Trebuie
avută în vedere textura discursului melodic desfășurat de voce sau de instrument, atuurile și
slăbiciunile solistului, acustica sălii și calitatea instrumentului pus la dispoziția pianistului.
Experiența acumulată va avea un cuvânt foarte puternic de spus în aceste circumstanțe, deoarece
percepția sonoră pe scenă este adesea diferită față de cea pe care o are publicul în sală.
Mai mult, fiecare instrument și fiecare solist vocal au particularitățile lor specifice în ceea ce
privește sonoritatea, și fiecare instrumentist are ”culoarea” sa de sunet caracteristică, pe care și-o
dezvoltă permanent pe parcursul anilor de studiu. Corepetitorul trebuie să țină seama de acest aspect
și să își adapteze și el sunetul în funcție de cel alături de care interpretează o lucrare. Astfel,
sonoritatea folosită de corepetitor când acompaniază o trompetă nu va fi niciodată la fel cu cea
necesară în cazul unui fagot, al unui contrabas, unui solist vocal sau unui corn. Esențial pentru
corepetitor este să asculte permanent instrumentul pe care îl secondează, să țină cont de vârsta
interpretului (un începător în anul doi de studiu nu va avea niciodată același sunet cu un elev
experimentat aflat în anul șase sau șapte de studiu) și să ajusteze și să adapteze în permanență
propria sa manieră de atac și de emisie a sunetului pentru ca solistul să nu se simtă ”copleșit” sau
”acoperit” de sonoritatea pianistului. Tinerii interpreți vor avea două reacții posibile în cazul în care
corepetitorul va utiliza un sunet prea puternic: unii se vor pierde, în special cei de vârste mai mici –
nu trebuie să uităm că, deși scopul acompaniamentului este de a întregi o lucrare muzicală, de a
îmbogăți și înfrumuseța o linie melodică, el rămâne totuși în primă fază un factor perturbator pentru
elevul obișnuit să studieze singur lucrarea respectivă și familiarizat deci exclusiv cu linia sa
tematică – în timp ce alții vor încerca la rândul lor să cânte foarte tare pentru a-și menține poziția de
superioritate sonoră solistică, ajungând astfel să ”forțeze” instrumentul și să producă un sunet aspru,
brutal, necalitativ. Este fundamental pentru pianistul corepetitor să aibă în paleta sa de nuanțe o
gamă extrem de variată și să cunoască cu precizie cele care sunt adecvate pentru un anumit
instrument. Spre exemplu, nuanța de piano utilizată în cazul unui flaut (instrument la care această
nuanță este foarte dificil de produs) va fi complet alta decât cea în cazul unui contrabas (instrument
care are un sunet mic în general), nuanța de forte într-o lucrare preclasică interpretată de un corn și
nuanța de forte într-o lucrare romantică sau modernă interpretată tot de un corn vor fi de asemenea
extrem de diferite.
Corepetitorul trebuie să țină cont și de personalitatea fiecărui elev, particularitățile sale de
vârstă și gradul său de dezvoltare ca instrumentist. Nu există doi tineri instrumentiști care să aibă
același sunet la un același instrument (de altfel și instrumentiștii maturi sunt foarte diferiți) și
aceeași paletă de nuanțe. Mai mult, în condițiile în care instrumentele bune sunt foarte scumpe, nu
toți elevii vor avea un instrument de calitate, care să îi ajute în emiterea unei game largi de gradații

dinamice. Un instrument mai slab calitativ, sau mai vechi (în anumite cazuri) îl va împiedica pe
tânărul interpret să desfășoare o interpretare extrem de variată din punct de vedere dinamic,
limitându-i în special nuanțele extreme de piano și forte la care instrumentul fie nu va reacționa, fie
îi va îngreuna cu mult emiterea sunetelor. Din nou, corepetitorul trebuie să cunoască toate aceste
detalii și să îl ajute în această privință. Ca pianist experimentat, el poate produce o gamă diversă de
nuanțe, indiferent de instrumentul pe care îl are la dispoziție și efectul creat, în momentul în care el
va diversifica paleta dinamică va contribui la crearea unei interpretări superioare din punct de
vedere calitativ și la creșterea plăcerii de a cânta la instrument și de a executa lucrarea respectivă
din partea elevului.
De asemenea, există o diferență majoră între a acompania un solist vocal și un instrumentist.
În cazul solistului vocal, corepetitorul își asumă aproape în totalitate responsabilitatea echilibrului
între voce și pian. Dimpotrivă, în cazul lucrărilor instrumentale, ambii muzicieni contribuie la
realizarea efectelor sonore, existând cazuri în care nu este necesară căutarea echilibrului și a
contopirii. În cazul pasajelor tematice ale solistului, de exemplu, pianistul trebuie să adopte o
nuanță mică, în timp ce, la rândul lui, instrumentistul trebuie să poată minimiza intensitatea sonoră a
discursului său atunci când pianistul interpretează un fragment predominant din punct de vedere
melodic.
Rezolvarea acestor dificultăți tehnice nu reprezintă decât o mică parte din calitățile esențiale
pentru a fi un bun corepetitor. Mai înainte de toate, el trebuie să posede o doză mare de abnegație, o
forță de caracter apreciabilă și un simț ascuțit al diplomației. Studiile de psihologie și pedagogie
(insuficient aprofundate în sistemul românesc de învățământ superior) pot fi o unealtă esențială
atunci când vine momentul de a face ”sugestii constructive” solistului acompaniat. Pianistul trebuie
să știe când să emită o părere și când să accepte critica, având permanent în vedere faptul că
orgoliul soliștilor (și al profesorilor de instrument) este în general foarte fragil și adesea este
necesară utilizarea diplomației.
Indiferent ce se întâmplă, în ziua recitalului sau a concursului, elevul (sau profesorul) va
avea mereu dreptate, iar forța corepetitorului va sta în sângele rece care îi va permite să sară peste
trei măsuri fără să miște un mușchi și să cadă în picioare, salvând și tânărul interpret și performanța
scenică.
Ca să devii pianist corepetitor trebuie să ai vocație și chemare pentru această meserie, iar
corepetiția nu trebuie să fie niciodată doar o sală de așteptare pentru o carieră solistică sau didactică.
Universul corepetiției este extrem de vast și divers, cu limbi străine diferite, cu stiluri muzicale
diferite, de la Purcell până la compozitorii secolului XX, cu imagini sonore extrem de variate, de la
echilibrul clasicilor la sarcasmul și subtilitățile compozitorilor moderni. Pianistul care se angajează
pe acest drum va avea parte de multe și minunate satisfacții: va învăța mereu repertorii noi, cu
multiple provocări stilistice, va lucra cu tineri artiști în devenire și le va putea observa îndeaproape
evoluția și, mai ales, va avea plăcerea de a împărtăși dragostea pentru muzică (unul dintre pianiștii
acompaniatori de renume internațional descria acest tip de relație ca o ”colaborare mistică”). Mai
mult, una dintre cele mai mari satisfacții este capacitatea de a descoperi, dincolo de orice
comunicare verbală, personalitatea muzicienilor și a tinerilor muzicieni în formare. Relația dintre
profesorul corepetitor și elevul său interpret este în mare parte o alternanță permanentă și palpitantă
de momente extraordinare și pline de satisfacție profesională și momente de haos, pe care
profesorul trebuie să știe să îl controleze și să îi placă să o facă.
Nu în ultimul rând, pianistul corepetitor trebuie să fie un pianist rezistent, pentru că se
întâmplă adesea, mai ales în perioadele de pregătire intensă pentru concursuri și olimpiade, ca el să
petreacă șapte ore pe zi sau chiar mai mult în fața instrumentului, lucrând într-un ritm care nu este
al lui, ci al elevilor și profesorilor. Este nevoie de o condiție fizică de fier, de răbdare și dedicație –
un aspect al profesiei care nu este, în opinia autoarei, suficient apreciat, din nici un punct de vedere.
Profesorul corepetitor trebuie să fie și un bun interpret, uneori de capacitatea sa de a
conduce frazele și a realiza elementele de dinamică depinzând și abilitatea elevului de a atinge o
interpetare de calitate. La clasele mici, deseori este dificil pentru elev înțelegerea completă a
elementelor de interpretare, precum și executarea lor cu precizie și exactitate. Capacitatea lor de a

se adapta însă la interpretarea corepetitorului este mare, și profesorul îl poate ajuta astfel pe copil să
aibă o performanță mai bună, decât dacă ar executa plat și fără sens partitura de acompaniament.
Deși, după cum am subliniat, pianistul corepetitor nu trebuie să fie în așteptarea unei cariere
solistice, el rămâne totuși un muzician, care își va configura propria interpretare a lucrării după
talentul și fantezia sa proprie. Unul dintre muzicienii cu care am avut ocazia și onoarea de a lucra
obișnuia să spună că ”în momentul în care execuți o optime din acompaniament fără sens te
compromiți ca muzician”, frază care ar trebui să reprezinte o deviză pentru toți profesorii
corepetitori.
Concomitent, profesorul corepetitor trebuie însă să respecte concepția profesorului de
instrument și să cunoască particularitățile instrumentelor cu care lucrează, deoarece frecvent,
profesorul de instrument are propriile sale obiective, printre care nu întotdeauna se numără și
interpretarea. La elevii începători, de exemplu, prioritatea lui este consolidarea deprinderilor
esențiale de a cânta la instrument, controlul și operarea cu elementele esențiale de tehnică.
Realizarea interpretării, a elementelor de dinamică, cunoașterea structurii arhitectonice formale ar
putea devia atenția elevului de la aceste aspecte. Mai mult, elevul nu posedă încă toate cunoștințele
necesare și nici gândirea suficient de dezvoltată pentru a înțelege și a-și însuși elementele de
expresivitate muzicală. Corepetitorul trebuie să cunoască aceste aspecte esențiale ale didacticii unui
instrument, astfel încât să nu ceară de la elevul instrumentist o execuție peste capacitățile lui din
acel moment. Desigur, corepetitorul este și trebuie să fie elementul conducător în acest caz,
construind frazele și interpretarea, după cum spuneam, pentru ca execuția elevului și performanța sa
scenică să fie îmbogățită și la nivel superior din punct de vedere stilistic.
Există alte cazuri în care viziunea interpretativă a profesorului de instrument și cea a
profesorului corepetitor nu coincid. Cel din urmă trebuie să dea dovadă de tact și diplomație în
încercarea de a ajunge la un compromis în această privință, având permanent în vedere faptul că
scopul amândurora este evoluția și dezvoltarea tânărului instrumentist. Există uneori rațiuni pentru
care profesorul de instrument are păreri justificate, el având propria perspectivă asupra personalității
și temperamentul elevului, precum și cunoașterea lui aprofundată datorită timpului crescut pe care îl
petrece la clasa de instrument (două-trei ore pe săptămână comparativ cu o singură oră pe
săptămână, uneori chiar mai puțin). Există și cazuri în care profesorul corepetitor are o experiență
muzicală mai vastă, sau invers, profesorul de instrument este cel cu experiența mai bogată. Ambele
circumstanțe sunt ocazii extraordinare de a învăța unul de la celălalt și de a evolua din punct de
vedere profesional, ocazii pe care nu le poate oferi nici un curs de perfecționare. A treia variantă
este cazul în care profesorul de instrument s-a acomodat atât de mult cu modul elevului de a
intepreta lucrarea încât trece cu vederea sau nu observă unele greșeli de frazare muzicală.
Corepetitorul reprezintă astfel primul evaluator al elevului, desigur și el subiectiv, dar cu o apreciere
externă care îl poate ajuta pe elev să își perfecționeze modul de execuție a unei lucrări.
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Teatrul- modalitate de dezvoltare a creativității

Prof. Ana Hegyi

Activitățile extrașcolare dezvoltă abilități, au un rol esențial în dezvoltarea personalității,
alungă plictiseală și ajută la descoperirea pasiunilor. Cea mai frumoasă parte a acestui tip de
activitate este că îți oferă libertatea de a alege și de a fi creativ, stimulând imaginația și crearea de
noi conexiuni. Activitatea extrașcolară este cea care adună la un loc oameni cu aceleași pasiuni, iar
schimbul de informații este unul benefic și constructiv.
Elevii implicați în activități din afara școlii devin elevi străluciți, își dezvoltă puterea
inteligenței și gândirea critică, devenind astfel și mai buni în mediul formal.
Desigur că în procesul de învățare, coordonatorul activității are un rol important pentru că el
este cea care stimulează și aduce lumină, dezvoltă capacitatea de a visa și de construi ceea ce este
mai bun și mai frumos.
Teatrul este una din activitățile preferate de copii încă de la o vârstă fragedă pentru că le
oferă posibilitatea să se dezvolte pe mai multe planuri. Teatru implică o vorbire corectă, mișcare,
fascinația poveștilor și lumea personajelor.
Arta vorbirii oferă copiilor posibilitatea de a transmite informațiile clar, de a descoperi în
interiorul lor diferite voci, pentru a crea ulterior un personaj. Aceasta nu se rezumă doar la rostirea
clară și la crearea și descoperirea unei consistențe a glasului. Prin această artă, fiind stăpân pe ea, ai
posibilitatea să îți crești stima și încrederea de sine.
Teatrul oferă posibilitatea să te joci, să improvizezi, să pătrunzi într-o lume fascinantă pe
care ai posibilitatea să o creezi.
Activitatea extrașcolară de teatru nu se rezumă la talent ci și la dezvoltarea anumitor
capacități printre care cea de a experimenta. Te poți dezvolta la toate cele trei niveluri: intelectual,
fizic și intuitiv. Intuiția este cea care te ajută să acționezi și să declanșezi geniul din interiorul tău.
Dezvoltarea prin joc este poate cea mai apreciată de elevi. Jocul este cel care dezvoltă
tehnici și aptitudini, provoacă și distrează. Coordonatorul activității are rolul de a activa dorință de
joc și de a crea starea de libertate a participanților. Când ești pregătit să te joci se creează o stare de
conexiune cu propria persoană și astfel îți descoperi limitele. Atunci când te cunoști ai posibilitatea
de a face tot ceea ce îți dorești.
Într-o societate în care critica și etichetarea altora sunt la ordinea zilei, poți învinge temerile
și fricile prin teatru, adică prin autocunoaștere. În funcție de cum te poziționezi, ai posibilitatea de a
crește și de a combate orice prin propriile resurse.
Atmosfera din timpul orelor de teatru este una de egalitate între elevi și profesor, pentru că
în momentul în care urci pe scenă toți sunt egali și devin parteneri.
În teatru elevii nu sunt catalogați ca buni sau răi, iar activitatea lor nu este evaluată ca în alte
domenii. Coordonatorul îmbrățișează fiecare propunere a elevului și îi oferă posibilitatea să o
dezvolte și să argumenteze alegerile făcute. Poate că nu este o sarcină ușoară pentru profesor, dar cu
siguranță învață de fiecare dată alături de elevi.
Jocurile și exercițiile teatrale rezolvă probleme și elimină autoritarismul. Prin joc ai
posibilitatea să reacționezi și să te dezvolți în cadrul unui grup. Dacă îți dorești să te faci remarcat în

cadrul unui joc obosești, de aceea prin teatru înveți și ce înseamnă spiritul de echipă și armonia.
Ideea de comparație în cadrul jocului nu există, pentru că fiecare este câștigător dacă a decis să
participe. Fiecare se concentrează pentru rezolvarea problemei, dar pentru a fi creativ se solicită
concentrarea pe proces și nu pe rezultate.
Creativitatea se dezvoltă în momentul în care participantul este liber și relaxat, iar scopul
nostru este ca acesta să asimileze și să folosească toate în viața cotidiană.
Teatrul creează acel sentiment de acasă, de familiaritate, de încredere, mediul propice pentru
stimularea creativități.
Cu toții avem un vis pe care îl putem împlini prin intermediul teatrului, această lume
fascinantă care îți oferă posibilitatea să fii cine vrei, să intri în pielea unor personaje. Sentimentul de
siguranță este implementat în participanți încă de la primele ore de teatru pentru că nimeni nu este
etichetat, constrâns, fiind încurajată descoperirea. Veselia și bucuria sunt caracteristice atelierelor de
teatru.
Îndrumăm elevii să participe la cât mai multe activități extrașcolare, indiferent de talentul pe
care îl dețin în acel domeniu, pentru dezvoltarea imaginației, autocunoaștere și încredere în propriile
forțe. Fiecare domeniu de activitate are acel ceva ce îți poate stimula simțurile și te va ajuta pe
parcurs în viață.

CREATIVITATE ÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE
Irina Dabija, prof. Palatul Copiilor Iași
Educația non formală presupune conceperea de metode, activități și jocuri didactice care să
mențină treaz interesul elevilor. Rolul și importanța jocului didactic constă în faptul că el facilitează
procesul de asimilare, fixare, consolidare și verificare a cunoștințelor. Jocul didactic utilizat în
contextul activităților școlare are o particularitate esențială: trebuie să îmbine armonios elementul
instructiv-educativ și exercițiul cu elementul distractiv. Prin joc, copilul trebuie să se distreze și să
învețe în același timp, ceea ce duce la apariția unor stări emotive complexe, care stimulează și
intensifică procesele de dezvoltare psihică.
Jocul didactic este o formă de activitate, atractivă , accesibilă și plăcută copilului, prin care
se realizează într-o manieră variată sarcinile instructiv-educative. Valoarea practică a jocului
didactic constă în faptul că în timpul desfășurării lui copilul are posibilitatea să își pună în aplicare
cunoștințele, și să își exerseze cunoștințele și deprinderile ce s-au format în cadrul diferitelor
activități. Folosirea jocului didactic aduce variație în procesul de instruire a copiilor, făcându-l mai
atractiv.
TIPURI DE JOCURI
În predarea limbilor străine putem folosi mai multe tipuri de jocuri:
Inventate de noi ( axate pe consolidarea și/sau evaluare cunoștințelor lexicale dobândite: fructe,
legume, mijloace de transport în comun etc. prin utilizarea unei planșe cu pioni și zar, prin
aruncarea unei mingi de la unul la altul, fiecare spunând un cuvânt învățat)

Existente: Bingo – pentru consolidarea verbelor cu acțiuni frecvent utilizate
Călătorie în Italia/Anglia/Spania – cu întrebări din gramatica, cultura. civilizația,
istoria țării respective
Jocul verbelor – pentru consolidarea și /sau evaluarea asimilării timpurilor verbale
Bis – pentru consolidarea și formarea de deprinderi utile, ce constau în răspunsuri la
întrebări uzuale
Aceste jocuri au un rol important și în educarea calității memoriei. De exemplu „Ce s-a
schimbat” sau „Ghicește ce lipsește!”, solicită să rețină felul obiectelor și așezarea lor pentru a
putea arăta modificarea făcută de conducătorul jocului, ceea ce duce la dezvoltarea memoriei
voluntare.
TEHNICI TEATRALE ÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE
1.Principiile comunicării
Comunicarea reprezintă schimbul de informaţii, ideii, păreri între un emiţător (ce le formulează şi
emite) şi un receptor (care le primeşte, receptează)
Comunicarea presupune stabilirea unei relaţii prin sincronizare corporală, a limbajului, a sistemului
de valori

-

-

•
•
•

•

Comunicarea este inevitabilă (nu putem să nu comunicăm, orice comportament uman având valoare
de mesaj), se desfăşoară pe două niveluri: informaţional şi relaţional, este un proces continuu,
simetric sau complementar, ireversibil.
2.Caracteristicile comunicării didactice
Comunicarea didactică este o formă particulară a comunicării umane indispensabilă în
vehicularea unor conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematică şi asistată; ea
presupune un raport bilateral profesor – elev şi o calitate deosebită.
Caracteristici:
are caracter bilateral
rolul său este de a enunţa un adevăr, o idee şi de a le demonstra, explica, problematiza
discursul educaţional are un puternic caracter explicativ
utilizează limbajul comun, vocabularul şi structurile gramaticale uzuale
are un scop precis şi un obiectiv prezentat la început
vrea să obţină un efect şi se poate modifica în funcţie de feed-back
3 Cuvântul din spatele gestului (jocuri tip mimă)
Jocurile tip mimă au un rol important în etapa de verificare a vocabularului, dar pot constitui
atât un exerciţiu de imaginaţie cât şi unul de dezvoltare şi fixare a lexicului.
Jocul, ca de exemplu jocul de rol, îl pune pe cursant să reacţioneze într-un anumit mod într-o
anumită situaţie, ceea ce duce la trăirea unor anumite sentimente, stări, emoţii, specifice acelei
situaţii, pe care poate cursantul sau persoana nu le-a experimentat în viaţa sa. Lărgirea orizontului
emoţional poate duce la o mai profundă autocunoaştere personală, la imaginarea unor reacţii în
situaţii noi, la mărirea empatiei.
Jocul de rol este un tip de exerciţiu frecvent utilizat pentru dezvoltarea capacităţii
conversaţionale a cursantului. Pentru a exemplifica menţionăm:
dialogul situaţional
dialogul pe un anumit subiect
dialogul argumentativ
discurs liber pe o temă dată
Jocul de cuvinte este un exerciţiu foarte util în dezvoltarea şi fixarea noţiunilor de
vocabular.
Jocul de emoţie dezvoltă nu doar capacitatea de a comunica ci şi empatia subiecţilor.
Jocul de natură teatrală
spectacolele în limbi străine constituie o tehnică complexă prin care se pot atinge obiective
din domeniile:
cognitiv (cunoaşterea operelor dramatice, a tehnicilor şi modalităţilor specifice, înţelegerea,
adaptarea şi interpretarea conţinuturilor);
afectiv (prin implicarea în selectarea textelor conform preferinţelor, formarea gustului
estetic, viziunea personală, aprecierea de către public a spectacolelor, interiorizarea valorilor
culturale ale operelor dramatice);
motric (gândirea mişcării scenice, coordonarea derulării jocului actoricesc în spaţiul scenic,
respectarea ritmului spectacolului).
CONCLUZII
Utilizarea jocurilor didactice au un efect benefic asupra elevilor deoarece relaxează şi bine dispune,
elimină rutina şi plictiseala, determină o deschidere a cursanţilor spre exersarea cunoştinţelor
dobândite, determină asimilarea într-o manieră plăcută a cunoştinţelor teoretice, uneori aride şi seci,
este frecvent folosită în predarea din instituţiile extracurriculare
PUNCTE TARI ȘI PUNCTE SLABE ÎN UTILIZREA JOCULUI ÎN PREDAREA
LIMBILOR STRĂINE

Puncte tari ale utilizării metodelor ludice în predarea limbilor străine:
1. atmosfera relaxată ce conduce la implicarea necondiţionată a cursanţilor
2. dezvoltarea abilităţilor de înţelegere auditivă şi a celor de exprimare orală
3. absenţa notării determină o deschidere a cursanţilor, dându-le curajul de a răspunde chiar
cu riscul inerent al greşelilor
4. jocul de rol duce atât la dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, cât şi la asimilarea
indirectă a unor noţiuni de cultură şi civilizaţie
Puncte slabe ale utilizării metodelor ludice în predarea limbilor străine:
1. necesitatea repetării exerciţiilor pentru fixare, în special a celor de dezvoltare a exprimării
orale
2. interesul sporit al elevilor pentru parte ludică și mai puțin pentru informațiile primite
3. exersarea redusă a capacităţii de înţelegere şi exprimare scrisă
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Cunoaşterea, înţelegerea şi valorificarea creativă a discursului muzical baroc
Prof. Sergiu Sandu
Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași
Putem afirma că trompeta din zilele noastre, cea cu pistoane, are posibilităţi nelimitate. S-a
ajuns la asemenea performanţe încât aparent se încalcă legile fizicii. Se pot interpreta piese fără a
opri discursul melodic, folosind respiraţia continuă, diafragma trebuie să împingă aerul în jos, nu în
sus spre gură, acutele nu se scot întinzând buzele, ci apropiindu-le. Aici s-a ajuns după sute de ani
de încercări şi de reuşite.
Este binecunoscută dificultatea de a interpreta în stilul soliştilor de la începutul secolului
XX, atunci cum avem pretenţia să respectăm modul de interpretare al Barocului? Ascultând acum
înregistrări ale aceleiaşi piese interpretate de orchestre prestigioase cu instrumente noi, este clar că
nu se creează nici pe departe atmosfera din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. În acea perioadă,
trompeta era folosită în război şi pentru semnale, iar scriitura oricât de melodioasă şi de calmă ar
încerca să fie, nu poate ascunde forţa şi strălucirea instrumentului. Din această cauză s-a lucrat atât
la atacul moale, folosindu-se diferite tipuri de atac. Acum tocmai acest lucru este uitat, încercând o
minimalizare a efectului sunetului de trompetă în orchestră şi romantizarea interpretării după cum o
înţelegem noi. La mesele nobililor, când se povesteau fapte de război, trompeta trebuia să susţină şi
să dramatizeze acţiunea, trompetistul luând de fapt parte la luptă. În jurul războaielor şi al faptelor
eroice era organizată viaţa la o curte nobiliară. Acela era romantismul pe care îl dorea societatea
feudală. De cele mai multe ori se încearcă o epatare a partiturii de către orchestră şi dirijori, uitând
limitele instrumentelor vechi, netemperate. Apar astfel doi factori majori ai diferenţelor de
interpretare: instrumentele şi societatea în care trăim. Muzicianul de azi e un artist complex care
ascultă şi cântă muzică de la baroc până la jazz şi pop. Astfel tentaţia lui este extrem de mare de a
„îmbunătăţi” stilul cu altceva, rezultând un amalgam pe care publicul neavizat îl ia ca atare.
Pentru trompetistul de azi, interpretarea pieselor din baroc pe instrumente noi este din ce în
ce mai grea, şi pentru că la-ul, luat ca etalon de acordaj în 1783, după ce s-a reuşit măsurarea
vibraţiilor, a fost stabilit la 409 Hz. La convenţia de la Londra din 1953, acelaşi etalon s-a hotărât a
fi la 440. Filarmonica din Iaşi are acordajul la 442 iar în Germania, majoritatea orchestrelor cântă cu
444. Există, de asemenea, dirijori şi solişti care cântă cu la-ul la 445. Ceea ce înseamnă că noi
cântăm acum cu aproximativ trei sferturi de ton mai sus decât în perioada barocului. Cu toate că în
1783, etalonul a fost stabilit la 409, orchestrele care cântă acum pe instrumente vechi şi pe copii ale
acestora se acordează cu la-ul la 415. Ştiind că dublarea numărului de vibraţii pe secundă înseamnă
o octavă, rezultă din calcule matematice că oricare semiton din octava a treia are acelaşi număr de
vibraţii cu o terţă mare din octava întâi, iar cele trei sferturi de ton devin o cvintă. Luând tot la-ul ca
etalon cu 409, ajungem în octava a treia cu la-ul la 1636 de vibraţii pe secundă. Dacă vom calcula
la-ul la 444, avem în octava a treia 1776 Hz, ceea ce înseamnă o diferenţă de 140 de Hz, adică puţin
peste un semiton, ceea ce în registrul supraacut al trompetei înseamnă extrem de mult.
Acum se vede foarte clar de ce e mai greu de interpretat acum o piesă barocă şi trebuie în
general să recurgem la transpoziţii. De aici se naşte o întrebare firească: de ce acordajul a urcat atât
de mult? Există trei teorii, dar, din păcate, nici una nu a fost măsurată şi controlată din punct de
vedere fizic, astfel încât trebuie să le luăm (sau nu) în calcul pe toate trei. Prima teorie şi cea mai
simplă, este că instrumentele sună mai bine, răspund mai uşor şi se cântă mai uşor dacă sunt
acordate mai sus. A doua teorie ar fi că numărul vibraţiilor din muzică a crescut datorită modificării
vitezei de rotaţie a pământului (cu toate că aceasta s-a micşorat!). A treia teorie îşi are originea în
filosofia Hermetică din Egiptul antic, unde se afla loja misticilor. A treia lege hermetică este legea
vibraţiei: „Această lege implică adevărul că totul este în mişcare, totul vibrează, neexistând nimic în
stare de repaus; fapte pe care ştiinţa modernă le acceptă şi pe care orice descoperire ştiinţifică tinde
să le verifice. Sunt mii de ani de când învăţaţii vechiului Egipt au enunţat această lege universală

care explică diferenţele existente între variatele forme ale materiei, ale energiei, ale sufletului şi
chiar ale spiritului ca fiind consecinţele unor proporţii inegale ale vibraţiei: „Cu cât este mai intensă
vibraţia, cu atât este mai înaltă poziţia pe scara evoluţiei”.
Marii producători de instrumente din zilele noastre, după studii amănunţite, au ajuns la
concluzia că se scade din presiunea pe care instrumentistul e nevoie să o aibă când cântă, prin
atenuarea unghiului curbelor ţevilor, în special la cea de acordaj. Totodată, pentru un timbru mai
gros (sau întunecat în varianta americană) anumite zone dintre ţevi au fost umplute pentru a nu se
pierde vibraţia prin materialul subţire, după metoda muştiucelor Megaton.
Prin comparaţie, trompetele naturale necesită o presiune mai mică a aerului în registrul acut,
tocmai prin faptul că sunt simple, fără pistoane şi ţucuri întortocheate care opun rezistenţă aerului.
Un alt atu este acela că diametrul interior al ţevii este mai mare decât cel actual. Acum se încearcă
producerea unei trompete care să satisfacă cerinţele de a cânta cu uşurinţă în toate registrele cu un
cât mai mic efort. Pentru aceasta, unele instrumente au o ţeavă adiţională care intră în prima ţeavă,
micşorându-i diametrul şi ajutând la producerea mai lejeră a notelor în registrul acut, dar acest lucru
are un preţ: timbrul. Se pierde din grosimea sunetului. Se ştie că sunetul bogat în armonice, chiar şi
într-o nuanţă de piano pătrunde uşor până în capătul sălii unde se cântă, pe când un sunet sec, spart,
fără armonice, indiferent de amplitudinea lui, se pierde imediat.
Sunetul – 1. Vibraţie a particulelor unui mediu elastic care poate fi înregistrată de ureche. 2.
Vibraţie muzicală (DEX).
Echilibrul construcţiei muzicale a fost grija principală a compozitorilor, care au căutat o
reflectare în creaţia lor a arhitecturii naturale. Acest echilibru se referă la formă dar şi la conţinut.
Desigur, conţinutul precede forma şi se referă la materialul sonor, sunetul, cu cele patru calităţi ale
sale: înălţime, durată, amplitudine, timbru.
Înălţimea se măsoară în hertzi (1 Hz = un ciclu al vibraţiei într-o secundă). Urechea umană
percepe o gamă de vibraţii între 16,5 Hz (nota do) şi aproximativ 17 000 de Hz.
Amplitudinea sonoră, sau intensitatea, regăsită în partituri prin indicaţii ca piano, forte,
crescendo, decrescendo, dă muzicii dinamică şi expresivitate. Prin nuanţe diferite de intensitate,
muzica poate sugera stări sufleteşti diferite. Vocea umană poate indica unui meloterapeut starea de
sănătate sau afecţiuni sufleteşti, fie şi numai prin intensitate.
În ceea ce priveşte timbrul, putem să afirmăm că fiecare om are un timbru vocal particular.
Ne recunoaştem, fără să ne vedem, doar auzindu-ne. Câte timbre sonore putem recunoaşte? Pe
toate, doar să le putem da un nume de comun acord. Mai dificilă este sesizarea nuanţelor aceluiaşi
timbru, de vioară de exemplu. Prin ce diferă sunetul unui instrument profesional de unul de serie
largă? Prin timbrul lui, construit din bogăţia armonicelor. Din nou regăsim aceeaşi influenţă a
rezonanţei naturale a sunetelor. La instrumentele de alamă, proporţiile pot fi riguros respectate,
elaborate din calcule precise ale acusticii, dar în cele din urmă, aliajul e cel ce dă strălucire
sunetului.
Timbrul sonor a fost mult timp exclus din consideraţiile teoretice despre sunet. Este firesc
într-un anumit fel, deoarece nu poate fi măsurat în mod exact. În acest timbru se află şi calitatea
instrumentului şi cea a instrumentistului.
Durata sunetului este aspectul temporal şi efemer al muzicii. Această durată trebuie
încadrată într-o măsură, care poate avea un timp sau mai mulţi, fiecare numindu-se bătaie sau tact.
Viteza lor de tactare dau tempo-ul, pulsul muzical (Largo, Presto). Tot din necesitatea înscrierii
tempo-ului ca etalon general s-a inventat metronomul, instrument perfecţionat de un contemporan
cu Beethoven, Johann Nepomuk Mältzel. Acest tempo catalizează şi dă simultaneitate oricărui grup
muzical şi reprezintă prima grijă a unui dirijor.
Arta plastică, sculptura, arhitectura, folosesc două şi trei dimensiuni, şi noi înşine trăim întro lume tridimensională. Lumea sunetului este însă, după cum am văzut mai sus, o lume cu patru
dimensiuni.
Sunetul este efemer, şi prin definiţie e destinat dispariţiei. Ceea ce facem noi, interpreţii, este
de fapt o luptă continuă împotriva morţii. Fiecare sunet este în relaţie temporală, structurală şi
organică cu cel dinainte şi cel care îl va urma. Primul sunet al unei lucrări este generat din tăcere iar

ultimul sunet generează tăcerea ce va urma, căci muzica este o artă ce se naşte şi moare în fiecare
clipă.
Din punct de vedere teoretic, trompeta este un instrument ce nu necesită atât de multe grupe
de muşchi şi de senzaţii ce trebuiesc formate şi reţinute, precum vioara, de exemplu. Trompeta
necesită formarea muşchilor abdominali şi a muşchilor feţei. Nimic mai simplu, s-ar putea spune.
Dar trebuie să observăm că partea de muşchi care formează sunetul şi vibraţiile, presaţi între
muştiuc şi dinţi la presiuni foarte mari, este de aproximativ un centimetru pătrat. Putem oare să
comparăm patru coarde, patru degete şi un arcuş care creează vibraţia cu un centimetru pătrat de
muşchi? Ceea ce fac cele patru coarde, patru degete (câteodată şi cinci – la violoncel şi contrabas) şi
arcuşul, la trompetă trebuie realizat cu două părţi foarte mici din doi muşchi ai buzelor.
Acum se poate spune simplu că am aflat ceea ce este mai greu şi putem să ne apucăm de
treabă. Dar de fapt nu este aşa. Trebuie să revenim din nou la sutele de ani de cântat la trompetă, să
vedem evoluţia şi momentele în care s-a format modul de respiraţie la care s-a ajuns acum. Iniţial se
trăgea aer în piept şi se umflau obrajii, fiind folosite chiar şi un fel de chingi pentru obraji pentru a
împiedica umflarea lor exagerată. La începutul secolului al XIX-lea, J.B.Arban, care ne-a lăsat
poate cea mai completă metodă de trompetă, spunea că buzele se întind şi aerul se trage în piept şi
intercostal. Noi acum folosim o respiraţie abdominală în totalitate, iar buzele în registrul acut se
adună în muştiuc, totodată depărtându-le una de alta pentru a evita închiderea sunetului şi a avea o
culoare frumoasă a acestuia. Deci marea problemă a tuturor suflătorilor şi mai ales a trompetiştilor
(datorită presiunii foarte mari) este o respiraţie abdominală corectă. Aceasta se formează în mulţi
ani şi sunt foarte puţini cei care reuşesc să o deprindă corect şi să o folosească tot restul vieţii. Din
experienţă am aflat că, indiferent dacă un copil are o respiraţie abdominală naturală, de fiecare dată
tinde să renunţe la ea în momentul în care are nevoie de o presiune mare. Munca de profesor e o
muncă de uzură, de repetiţie şi de atenţie absolută. Dacă la instrumentele de coarde greşelile sunt
evidente, la lumină, în faţa ochilor, la trompetă totul e ascuns şi se merge foarte puţin pe
observaţiile ce sunt vizibile. În general, se merge pe ascultarea fiecărei note, pe anticiparea fiecărui
sunet sau chiar pasaj şi pe intuiţie. Niciodată un om nu va putea vedea în condiţii normale, fără
aparate, locul unde atacă limba, sau cât aer reuşeşte copilul să tragă, sau presiunea aerului. Totul
ţine de ştiinţa profesorului de a asculta foarte bine şi de a-şi cunoaşte elevul. În timpul şcolii, copilul
trebuie îndrumat continuu, ajutat să înţeleagă muzica şi instrumentul, forţat să-şi depăşească
propriile limite. Ce-ar fi să lăsăm un copil care a ajuns la un moment dat la limita superioară a
tehnicii pe care el crede că o are, să nu mai evolueze, automulţumindu-se cu nivelul la care a ajuns.
Asta înseamnă că el nu are nici un etalon, nu intră în legătură şi în competiţie cu nimeni. Nici măcar
cu profesorul. Elevul va involua treptat, nerealizând că plafonul pe care şi l-a descoperit coboară
încet dar sigur. Pentru a se redresa trebuie foarte mult timp şi muncă. Timp care ar fi putut fi folosit
pentru evoluţia continuă, dacă elevul era obligat să-şi depăşească limitele. Această problemă
comportă două consecinţe directe: 1. profesorul trebuie să studieze continuu, putând în orice
moment să-i arate elevului un pasaj mai dificil cu modalitatea de rezolvare, sau chiar dacă elevul a
depăşit deja problemele tehnice, să-l impulsioneze cu o variantă mai bună decât a lui. Întotdeauna
metoda aceasta dă roade. Elevii au întipărit în subconştient faptul că perfecţiunea nu există. Dacă
profesorul îi arată că măcar apropierea de perfecţiune este facilă, şi îi explică faptul că distanţa de
unde este el şi până la nivelul cântat de profesor se poate parcurge foarte uşor, atunci cu muncă şi
ştiinţa de a lucra piesa va reuşi să o interpreteze la nivelul sau măcar aproape de înregistrările
marilor trompetişti, iniţial acestea fiind privite ca intangibile. Al doilea lucru ce apare este
necesitatea concursurilor, a competiţiilor cu elevi din alte părţi, cu stiluri şi niveluri diferite. Şi aici,
tot profesorul are un cuvânt de spus: trebuie să sugereze copilului să intre în legătură cu ceilalţi
concurenţi, să-şi povestească realizările şi problemele prin care au trecut, modul în care şi le-au
rezolvat. Aflând acestea, elevul realizează că sunt mulţi copii care muncesc şi studiază, dorind să
ajungă cei mai buni. Apare astfel competiţia, dorinţa de a studia mai mult şi mai bine, dorinţa de a
se întâlni cu aceeaşi competitori în alţi ani şi de a-şi verifica nivelul. Dar să nu uităm că şi la
concursuri sunt foarte mulţi elevi şi profesori automulţumiţi.

Revenind la întrebarea ce apare firesc: dacă trompetiştii şi cornetiştii de renume au suflat cu
respiraţie intercostală foarte bine şi au făcut metode de trompetă folosite în toată lumea, de ce s-a
schimbat modalitatea de a sufla în instrument? Răspunsul e simplu: teoria evoluţiei. Chiar metodele
acestea, aprofundate, în colaborare cu noi cerinţe de a cânta şi noi genuri, au generat schimbarea. Să
nu uităm că trăim într-o epocă a vitezei, în care lucruri apar şi dispar peste noapte, iar noi ca
muzicieni trebuie să redescoperim vechiul, să fim în pas cu noul şi să anticipăm. Totuşi, să nu uităm
că muzica, o artă a libertăţii, a improvizaţiei, a posibilităţilor infinite, a trebuit să devină temperată
pentru a putea obţine şi mai mult de la ea.
Cerinţele actuale sunt de a cânta cât mai mult, mai dificil şi mai bine. Există teoria că cu cât
instrumentele sunt mai lungi (tubulatura) se chixează (ratează) notele mai uşor. Corect! Dar
competiţia naşte perfecţiune. În lume sunt din ce în ce mai multe orchestre care cântă perfect.
Singura diferenţă dintre ele este numărul de repetiţii pentru un concert. Cu cât sunt mai multe
repetiţii, se aprofundează stilistic piesa. Dacă orchestra cântă perfect, atunci instrumentiştii trebuie
să cânte perfect. Indiferent de lungimea tubulaturii. Ceea ce ne face nouă, profesorilor, munca din
ce în ce mai dificilă, căutând noi metode de a atinge sau măcar de a ne apropia în perioada şcolară
de ceea ce gândim a fi perfect. Nu ştiu câţi profesori din lume au avut satisfacţia de a avea un elev
perfect. Ceea ce mă apropie şi mai mult de perioada în care elevul este în gimnaziu, unde se pun
bazele, încet, fără grabă, ca să se aşeze toate deprinderile şi uşor, fără a-şi da seama, elevul începe
să interpreteze piese dificile, fără a problematiza, deoarece bazele au fost puse corect. Tentaţia este
foarte mare pentru un profesor să dea unui elev foarte talentat, cu posibilităţi tehnice foarte bune,
piese grele ce-i depăşesc înţelegerea. Poate să-l dreseze să execute lucrarea, dar nu-l va putea face
să o înţeleagă. De aici apare şi o mare dilemă a acestor profesori: de ce în şcoală şi mai ales în
clasele mici de studiu, copilul era extraordinar, dar după ce a terminat liceul, „s-a pierdut”? Muzica
trebuie întâi gândită, simţită şi apoi cântată. Tehnicizarea elevului, dresarea lui, puse înaintea
muzicii, au efecte dezastruoase. Este foarte bine atunci când profesorul tehnicizează elevul, profită
de abilităţile lui naturale, dar nu îi dă să cânte decât piese pe care acesta le poate înţelege. Copiii de
la şcolile vocaţionale au o inteligenţă peste medie şi o viziune mai largă asupra vieţii, de aceea îşi
conştientizează potenţialul şi fac presiuni asupra profesorului pentru a primi permisiunea de a
aborda o anumită piesă. Totuşi, şi profesorul şi elevul care au ştiut să aştepte maturizarea au avut de
câştigat.
În clasele mici, elevul este învăţat să ţină instrumentul în mână, să respire corect, să atace cu
limba pe dinţi, să susţină sunetul şi să asculte relaţiile dintre note. Ambitusul este restrâns, se cântă
în special în registrul mediu, formule ritmice simple, fără salturi mari. Elevul trebuie să se
obişnuiască să cânte împotriva legilor fizicii: să respire „în abdomen” şi nu în piept, unde sunt
plămânii, să împingă aerul în jos şi nu în sus spre gură, să atace cu limba pe dinţi şi nu între buze, să
nu întindă buzele când merge spre registrul acut, ci să le adune. Abia după ce elevul a deprins aceste
lucruri, putem aborda încet-încet piese din ce în ce mai dificile. Pentru a ajunge să cânte o sonată
preclasică, mai sunt multe etape de străbătut. Şi nu numai o sonată... Pentru abordarea unei lucrări
de asemenea factură, atacul suferă o serie de modificări, limba atacând în diferite locuri în funcţie
de înălţime, foloseşte diferite consoane şi vocale pentru pasaje.
În şcoală nu avem o literatură preclasică pentru trompetă, tocmai datorită faptului că este
foarte greu de interpretat aşa ceva la acest nivel. În schimb, folosim o literatură didactică, ce ne
ajută să ne pregătim şi să ne apropiem de modul de interpretare preclasic. Baza se pune pe
transpoziţii de la alte instrumente şi coborârea tonalităţii iniţiale a pieselor scrise pentru trompetă.
Totodată, trebuie remarcate şi diferenţele între trompeta naturală şi cea în si bemol pe care cântăm
noi. În registrul mediu şi grav, trompeta în si bemol răspunde uşor, dar în registrul acut necesită o
presiune mare, ceea ce nu este cazul la trompeta naturală. De aici şi greutatea de a susţine fraze
lungi în registrul acut. Mai există o problemă. Unele lucrări au fost scrise să fie cântate cu 3, 6 şi
chiar 8 trompete la o voce. Rezistenţa scade şi datorită presiunii mari a aerului, muşchii buzelor sunt
aproape striviţi între dinţi şi muştiuc, presiunea aerului creează impresia că muştiucul cu tot cu
trompetă sunt aruncate de la gură. Nu putem avea pretenţia ca în perioada de formare, elevul să

susţină piese grele, solist fiind. Pentru aceasta, s-a recurs la transcripţii şi transpoziţii, căci
dintotdeauna s-a urmărit şi s-a menţinut dorinţa de sunet frumos şi atac moale.
Totuşi, nu partea tehnică pare să fie cea mai grea, ci înţelegerea pieselor, a formelor, a
înlănţuirilor armonice, a relaţiilor dintre note, conducerea frazei. Muzicienii barocului trăiau cu
muzica aceasta, numai atât ascultau, era normal pentru ei să cânte frazele lungi cu atacuri moi şi
salturile ca şi cum nu ar fi existat, cu atât mai mult cu cât trompeta naturală îi ajuta pentru aceasta.
Să revenim la elevii noştri. Sunt bombardaţi non-stop cu diferite stiluri de muzică, mai puţin barocă.
Pentru a putea face un elev să cânte la un instrument, trebuie să ai curajul de a-l lăsa să descopere.
Aici stă marea artă a profesorului de instrument: când să intervină şi când să lase elevul liber. Din
perspectiva lucrului la clasă a unei piese baroce, profesorul, din păcate, într-o primă fază nu are
decât o singură posibilitate: să „dreseze” elevul tehnic şi interpretativ, sperând ca într-un timp cât
mai scurt şi cu exemplificări, elevul va fi prins de farmecul acestei muzici vechi. Frumuseţea acestei
muzici de început stă tocmai în dezvoltarea ei datorită claselor şi grupurilor care au susţinut-o
financiar, canalizând-o pe acelaşi făgaş al muzicii culte, ajungând la un nivel atât de înalt încât a
generat evoluţia sa spre clasicism.
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PROIECT EDUCATIV ,,STRIGĂTE DIN NECUNOSCUT”
SAU ,,SPUNE NU TENTAŢIILOR UCIGĂTOARE’’ (model de bună practică
desfăşurat în anii şcolari trecuţi)
Prof. Apopei Camelia
Prof. Inf. Olăeru Otilia Maria
Liceul Tehnologic ,,D. Leonida’’ Iaşi

MOTTO: Adolescenţa este cel mai frumos popas al omului prin viaţă.
D = DURERE
R = REGRET
O = OROARE
G = GEAMĂT
ECHIPA ,,Cutezătorii’’:
1. BOTEZ ALIN (a X-a D)
2. GĂINĂ MARIA (a X-a D)
3. HUŞTIUC DANIEL (a IX-a A)
COORDONATOR: Prof. CAMELIA APOPEI
COLEGIUL TEHNIC ,,D. LEONIDA’’ IAŞI
,,Necunoscutul’’ este acel abis în care cădem şi s-ar putea ca niciodată să nu mai putem ieşi.
De cele mai multe ori, nu mai ieşim la lumină, căci necunoscutul ne duce spre durere infinită, sau,
din păcate, în destul de multe cazuri, spre MOARTE.
,,Cutezăm’’ spre culmile prevenirii consumului de droguri în rândul NOSTRU, AL
TINERILOR, ELEVI DE GIMNAZIU ŞI DE LICEU.
Argument:
Am intitulat acest proiect ,,Strigăte din necunoscut’’ pentru a lansa un semnal de alarmă
privind creşterea continuă a vicitimelor consumului de droguri în rândul tinerilor cu vîrste foarte
fragede.
Conform statisiticlor realizate de Asociaţia ,,Primul Pas’’ în anii 2009 şi 2010, mai mult de
80 % din tinerii care îşi încep viaţa intimă, se şi droghează, şi, neprotejându-se, apar sarcini nedorite
şi cazuri de infecţie cu HIV-SIDA. Tot datorită şi consumului unor astfel de substanţe nocive, în
rândul şcolilor şi liceelor din Iaşi şi nu numai, apare fenomenul abandonului şcolar, mulţi tineri
nemaivând puterea de a se reintegra în şcoală, şi, din păcate şi în societate.
Dacă în spitale nu s-a putut cândva ţine sub control sănătatea şi îngrijirea oamenilor, oare
cum am putea fiecare dintre noi, decât prin semnale de alarmă, dezbateri sau întâlniri cu victime ale
consumului de droguri să le ,,spunem’’ tinerilor să-şi păstreze propria sănătate, având grijă cu cine
se întîlnesc şi ce fac la aceste întâlniri, pentru că, din păcate un gest nevinovat dintru început îi
poate costa viaţa mai devreme sau mai târziu!!
Prin ,,droguri’’, nu înţelegem numai substanţele cu proprietăţi psiho-active, ci şi consumul
de tutun şi alcool, şi uneori şi cafeaua, în exces.
OBIECTIVE:
O1: informarea a 300 de tineri despre riscurile la care se expun privind consumul de droguri;
O2: reducerea cu cel puţin 15 % a numărului de elevi consumatori de droguri în rândul elevilor din
cele trei licee implicate, şi nu numai;
O3: responsabilizarea a cel puţin 100 de părinţi ai elevilor din cele trei licee implicate şi numai
privind riscurile la care se expun copiii lor dacă consumă droguri;

O4: sensibilizarea comunităţii locale, a factorilor decizionali asupra practicii consumului de droguri
în rândul elevilor de timpuriu;
O5: identificarea a cel puţin 5 alternative de petrecere a timpului liber al elevilor într-un mod plăcut
şi adecvat vârstei lor.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: martie-august 2013
GRUP ŢINTĂ: 300 de elevi şi 100 de părinţi ai elevilor din liceele implicate în Proiect şi nu
numai.
LOC DE DESFĂŞURARE: liceele implicate, Biserica ,,Sf. Mahramă a Domnului şi Sf. Martiri
Brâncoveni’’ Iaşi, parcarea din faţa Hypermarketului Iulius Mall, Parcul Copou.
Slide 4
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR:
Activităţile dedicate acestui proiect constau în campanii de informare despre nocivitatea
consumului de droguri asupra prezentului şi viitorului tinerilor prin distribuirea de pliante şi
fluturaşi atât în licele implicate în Proiect, cât şi pe stradă, cu ocazia unor evenimente la nivel
naţional şi internaţional şi nu numai (de exemplu, 20 mai, la Memorialul Internaţional al
Lumânărilor Aprinse în memoria vicitmelor HIV/SIDA pentru promovarea uni stil de viaţă sănătos
în rândul tinerilor, luând în considerare şi faptul că tinerii europeni consumă în exces astfel de de
substanţe, pe 12 mai, cu ocazia ,,Let`s do it, Romania!’’, eveniment naţional care promovează grija
pentru mediul înconjurător sau cu ocazia Zilei mondiale fără Tutun, pe 31 mai.
Altfel de activităţi vor fi dezbateri pe tema ,,Peer-education şi Nu categoric consmului de
droguri’’ între elevi şi victime ale consumului de droguri. În cadrul acestor întâlniri, vor fi invitaţi
specialişti din cadrul CPECA şi Organizaţia ,,Alături de voi’’, dar şi reprezentanţi ai Asociaţiei
,,Primul Pas’’ din Iaşi.
PARTENERI:
Colegiul de Electronică şi Comunicaţii Iaşi
Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi’’ Iaşi
Organizaţia ,,Alături de Voi’’ Iaşi
Asociaţia ,,Primul Pas’’ Iaşi
Poliţia de proximitate
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Iaşi
Direcţia Judeţeană de Tineret Iaşi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Cotidianul ,,Lumina’’, filiala Iaşi
,,Pim’’ Iaşi
Consiliul Local Iaşi
EVALUAREA PROIECTULUI:

- prin chestionare aplicate praticipanţilor în proiect, mai ales beneficiarilor direcţi;
- prin impactul pe care îl vor avea atât marşurile şi manifestaţiile organizate împotriva
-

consumului de droguri, dar şi dezbaterile de tip Peer-education;
prin apariţia în presă a cel puţin un articol în care vor fi descrise activităţile realizate de elevi
în Proiect;
prin realizarea de postere, pliante şi fluturaşi care vor fi împărţite tinerilor pe străzi.

SUSTENABILITATE
Estimăm că proiectul în desfăşurare va avea o perioadă de derulare de cel puţin 2 ani,
deoarece rezultatele Proiectului vor fi nu numai pe termen scurt, ci şi pe termen lung.
Activitatea ,,Din suflet pentru tine’’ (12 mai) a constat în distribuirea a 150 de pliante
pentru elevi ai liceelor: Liceul ,,V. Alecsandri’’ Iaşi, Grup Şcolar Nicolina, Colegiul Tehnic ,,Gh.
Asachi’’ Iaşi, Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu’’ Iaşi şi s-a desfăşurat cu ocazia Zilei Naţionale
,,Let`s Do It, Romania’’ deoarece noi considerăm că sănătatea înseamnă curăţenie fizică şi
sufltească.

,,Educatorul parental şi mesajul său’’ (19 mai) – lectorat cu părinţii la Biserica ,,Sf.
Mahramă a Domnului şi Sf. Martiri Brâncoveni’’ Iaşi.
Părinţii au primi cu deosebit interes informaţiile despre prevenirea consumului de droguri în
rândul şcolilor şi liceelor. Pe lângă echipa de Proiect din şcoala noastră, la activitate a fost prezent şi
preotul paroh Gheorghe Mihăilă care a făcut un apel spre părinţii prezenţi de a-i supraveghea mai
atent pe copiii lor.
,,Eu şi cei din jurul meu’’a fost o activitate de întâlnire între echipa noastră de Proiect şi
elevii Colegiului Tehnic ,,Gh. Asachi’’ din Iaşi. Aceştia au răspuns cu interes ,,provocării’’ din
partea noastră şi în timpul dezbaterii de tip ,,Peer-education’’, cinci dintre elevi au relatat din
experienţele lor dureroase atunci când au încercat aceste droguri, aparent banale, care se numesc
,,etnobotanice’.
,,Tentaţii dulci versus tutun’’ a fost o acţiune de oferire către 50 de colegi ai noştri din
cadrul liceului a 50 de pachete de biscuiţi cu ciocolată şi ciocolăţi în schimbul ţigărilor aprinse.
Foarte mulţi dintre ei au renunţat uşor la a fuma în schimbul delicioşilor biscuiţi şi a
ciocolăţilor foarte bune.
,,Viaţa mea e şi viaţa ta’’ - participare alături de membrii Organizaţiei ARAS la Memorialul
Internaţional al Lumânărilor Aprinse (20 mai).
Momente extrem de sensibile dedicate victimelor Hiv/Sida care ne fac mai buni şi mai
umani. Cei 30 de elevi din liceul nostru prezenţi la activitate şi-au schimbat radica comportamentul
în urma commorării tinerilor care, şi prin consum de droguri au contractat virusul HIV (cunosc 5
din ei care au renunţat la droguri).
Pe 28 mai, am dezbătut tematica pericolului drogurilor cu reprezentanţi ai Asociaţiei
,,Primul Pas’’ din Iaşi. De asemenea, în cadrul acestei activităţi, pe lângă nocivitatea consumului de
droguri, ni s-a prezentat şi filmul ,,Robia sexualităţii’’ în care am mai aflat despre cât de
iresponsabil este să practici sexul ocazional.
Pe 29 mai, D-ra consilier şi pshihopedagog IRINA HAZINCOP ne- explicat despre cât de
uşor poţi deveni dependent de nicotină, doar privind sau insuflând fumul unei ţigări. Pe spatele
pliantului oferit de către d-neai, fiecare din cei 30 participnaţi la discuţii ne-am putut singuri evalua,
printr-un test, nivelul de dependenţă de tutun.
,,Tentaţii adolescentine’’ a fost, după părerea noastră, o activitatate deosebit de frumoasă şi
interesantă. Având două invitate din partea Fundaţiei ,,Alături de Voi’’, încet cu încetul, ne-am
deschis inimile în faţa doamnelor şi, unii dintre noi, lăcrimând chiar, am recunoscut că am fost
tentaţi sau chiar am consumat etnobotanice. Activitatea a fost consemnată de Cotidianul naţional
,,Lumina’’.
31 mai este Ziua Mondială fără Tutun. Noi am sărbătorit-o în liceu, discutând despre cât de
uşor este să începi să fumezi şi cât de greu te poţi lăsa de acest drog. Am confecţionat ţigări din
hârtie creponată şi carton, şi am discutat deschis despre factorii interni, respectiv, familia, în unele
cazuri, sau externi, adică anturajul, care din păcate, şi involuntar, şi-au lăsat amprente asupra vieţii
noastre din timpul liber.
,,Fii ca noi! Liber fără droguri!’’ a fost activitatea desfăşurată de noi la Colegiul de
Electronică şi Telecomunicaţii din Iaşi. Acolo, am fost întâmpinaţi de d-na Director adjunct,
Gavriloaiei Doina şi de d-na prof. Baban Daniela. Unii dintre noi am descoperit printre elevii
prezenţi vecini sau foşti colegi de şcoală generală. Marius M. (elev în clasa a XI-a B) chiar ne-a
povestit că unii dintre prietenii lui consumă droguri pentru că deja este dependent.
Iată un panou al proiectului nostru. Am ataşat pe el cele mai reprezentative imagini care
arată impactul pe care l-au avut acţiunile noastre în rândul elevilor. Chiar şi aşa, noi, Cutezătorii
vom merge mai departe şi vom derula şi alte activităţi în rândul altor colegi de la liceele din jurul
nostru: Colegiul Tehnic ,,I. C. Ştefănescu’’ Iaşi, Grup Şcolar CFR de Transporturi, Grup Şcolar ,,C.
Brâncuşi’’ sau Grup Şcolar ,,A. Saligny’’.
Concluzii

Acest proiect este un ,,mic început’’ al nostru de a-I convinge pe tineri cât de dezastruoasă
este practica consumului de droguri în rţndul tinerilor. Se începe cu o ţigară, şi, la îndemnul celor
din anturaj începi să încerci ,,senzaţii tari’’ care pe unii dintre noi, ne constă viaţa. Poate că se face
prea puţin pentru elevi în incinta şcolii şi nu numai, dar la iniţiativa MECTS, al ISJ local, la
iniţiativa ONG-urilor, a noastră, a elevilor care ne dorim un viitor sau a unora dintre d-nii noştri
profesori, lucrurile se pot înderpta, căci ,,picătură cu picătură paharul se va umple’’.
Dovadă sunt ,,deschiderile’’ colegilor noştri în faţa noastră sau a specialiştilor: ,,Am început
să fumez iarbă, la îndemnul lui G., prietenul meu. Eram în faţa blocului când el a venit spre mine cu
un pliculeţ de iarbă. Acu înţeleg că de la un simplu plic, prin dependenţă, pot ajunge să nu mai fiu
OM’’ (Cristian A., Colegiul Tehnic ,,D. Leonida’’ Iaşi).
,,Nu mai vreau să mai trec niciodată prin experienţa etnobotanicelor’’ (Catinca I, Colegiul
Tehnic ,,Gh. Asachi’’).
,,La această dezbatere, cu voi, cei de la Leonida, încep să mă gândesc serios să reduc
consumul de ţigări’’ (Marius A., Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii).
,,Eu îmi permit să fumez cu pachetul, ci doar la bucată. Iar, trabuc, am încercat de vreo două
ori, din acela cu arome’’ (Gabriel D., Col. The. ,,D. Leonida’’ Iaşi la Activitatea ,,Drogurile –un
pariu cu viaţa ta!’’, având-o ca invitată pe d-ra psihopedagog IRINA HAZINCOP, CPECA Iaşi).
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STIMULAREA CREATIVITAȚII COPIILOR PRIN IMPLICAREA ÎN
ACTIVITATEA CORALĂ

Prof. Simona Petronela Boroda
Colegiul Pedagogic Vasile Lupu Iași
,,Copiii care cântă sunt mai aproape de soare”.
George Enescu
Omul se naște cu nevoia de frumos, însă nu fiecare om este conștient de comorile ce zac
ascunse în adâncul sufletului său. Doar cel ce a avut norocul să primească o educație estetică,
ajunge să înțeleagă și să prețuiască toate frumusețile unei lucrări muzicale. Fiecare dintre noi
posedă într-o anumită măsură, darul divin al muzicii, deoarece, nu există persoană care să rămână
indiferentă la auzul vreunui cântec armonios. Dacă afirmăm însă că fiecare om are o înclinare spre
muzică, aceasta nu înseamnă că toți oamenii au același grad sau darul de a percepe cântul.
Aptitudinile muzicale ale copilului, fie ele minimale, se pot dezvolta până la limite
nebănuite în cadrul unui sistem pedagogic, însă doar cu ajutorul acelor mijloace care înlesnesc
înțelegerea unei opere de artă oricât de complicată sau de abstractă ar fi ea. Însă pentru a percepe cu
adevărat o lucrare muzicală, pentru a pătrunde în esența ei (pentru că abia atunci ne va spune ceva),
este necesar să cunoaștem atât limbajul cât și legile ei. Spunem că este nevoie de o sumă de
cunoștințe muzicale, de date, de informații, de anumite deprinderi și priceperi muzicale. Adică este
necesară o anumită instruire muzicală. Pentru efectuarea unei anumite activități, omul are nevoie de
o sumă de cunoștințe în domeniul respectiv. Cultura muzicală a unei persoane, pe lângă pasiunea
pentru muzică, capacitatea de a audia, simți, executa, presupune neaparat și un sistem de cunoștințe
muzicale despre muzică. Cunoașterea acestor noțiuni, categorii, termeni, legi muzicale specifice,
informații despre muzică în general, despre evoluția ei, despre compozitori, interpreți, formații,
instrumente, epoci, curente, școli, stiluri artistice, fac cinste oricărui iubitor de muzică. Aceste
cunoștințe vor contribui în mod direct la intrarea în lumea muzicii, în farmecul ei, la asimilarea ei
practică, la înțelegerea ei. De asemenea, pentru a executa sau audia o lucrare, este nevoie de
mobilizarea anumitor procese și însușiri psihice, (a imaginației, gândirii, afectivității, memoriei,
voinței, atenției), precum și de prezența a unor aptitudini muzicale, ale auzului muzical antrenat
(melodic, armonic, timbral, dinamic, polifonic) dar și a simțului ritmic. Aceste calități trebuie însă
dezvoltate pentru că fără ele nu vom putea nici executa, nici audia, nici analiza muzica, adică, nu
vom putea pătrunde sensul ei. Dezvoltarea muzicală este o condiție obligatorie și indispensabilă a
instruirii și educației muzicale. Ca și materie de studiu, muzica ar trebui predată în concordanță cu
particularitățile psihice ale elevilor. Trebuie aplicate strategii care să creeze starea activă de
receptare conștientă a mesajului artistic, să-l facă ecou al sufletului, act mental și afectiv. Iată de ce
muzica va veni în școală ca un fenomen deosebit al acestei lumi, care adaugă înțelepciune omului.
Înțelepciune, nu sub formă de cunoștințe, informații, date, ci întelepciune sub formă de simțire,
trăire și ințelegere deosebită a vieții, a existenței. Sensul șoptit de muzică este altul decât cel adus de
științe sau de practica cotidiană, ea va trebui să treacă, în primul rând prin simțul copilului.
Un cor se poate defini ca o reuniune de cântăreți, un ansamblu de voci, un instrument
complex, organizat după anumite principii și care are menirea de a interpreta anumite genuri ale
creației muzicale universale. Muzica corală destinată copiilor ocupă un loc important în sfera
preocupărilor compozitorilor, care, conștienți de dimensiunea artei muzicale și de valențele sale
educative, au construit un vast repertoriu dedicat acesteia. După cum bine știm deja, muzica
utilizează un limbaj universal, contribuind la unirea dintre oameni prin experimentarea unor trăiri,
emoții și sentimente durabile. Prin organizarea activităților corale, participanții au posibilitatea de
a petrece timpul într-un mod cât mai plăcut, agreabil și util consolidând astfel propriile aptitudini

artistice. Aici ar trebui să intervină dirijorul, care prin diverse metode, cu răbdare și tact să le
insufle dragostea pentru arta sonoră, pentru aprecierea frumosului şi pentru munca în echipă, totul
desfăşurându-se într-o atmosferă relaxantă. Prin această oportunitate se realizează șansa educării
auzului muzical, cultivarea memoriei muzicale, a atenției auditive, a formării deprinderii de
interpretare, a asimilării unui bogat repertoriu, la care mai putem adăuga dobândirea respectului și
atașamentului față de muzică. Făcând parte dintr-o formaţie corală, indiferent de dimensiunea ei,
participanţii acumulează
beneficii îndreptate către disciplină, perseverență, seriozitate și
dezvoltarea armonioasă a componentei emoționale. Astfel, ei vor deveni viitorul public avizat care
ar putea să distingă valoarea de non valoare şi să facă diferenta dintre o creatie valida si kitsch.
Formațiile corale se pot organiza neţinând cont de vârstă; se poate începe cu ciclul primar,
continuand cu cel gimnazial si terminand cu cel liceal. O formațiune corală constituită încă de la
nivelul primar este foarte importantă, deoarece calitatea interpretativă de la nivelul următor,
gimnaziu adică, va fi asigurată şi poate deveni suport pentru o eventuală ascensiune profesională.
La vârstă fragedă se formează diverse deprinderi interpretative, se dezvoltă talentul, atenția și
plăcerea de a cânta în grup, obișnuirea cu un program de repetiții, competiţia prin intermediul
concursurilor și contactul cu ceea ce înseamnă publicul; nu trebuie însă să omitem esenţialul –
întâlnirea cu partitura muzicală adaptată vârstei, cu simplele exerciții de solfegiere, de respirație sau
de dicție. Respectarea acestor etape de lucru, precum şi evoluţia treptată conduce la aprofundare şi
chiar la performanţă. Treptat totul se complică, iar cerinţele evidenţiază exigenţe. Astfel, în
gimnaziu, sunt deja mai bine pregătiți pentru a înfrunta un repertoriu mai dificil, mai bogat, care le
poate înlesni participarea la diverse competiții.
De-a lungul timpului s-a format obiceiul ca în fiecare școală să existe un cor. Selecționarea
celor care doresc să faca parte din cor este și ea o etapă importantă și, în același timp dificilă,
deoarece după felul în care vom alege vocile, va depinde și calitatea sau rezultatele din viitor.
Putem afirma că dirijorului îi revine o mare răspundere, iar priceperea și tactul pedagogic rămânân
totuși factori hotărâtori. Fiecare voce trebuie ascultată de mai multe ori cu grijă și bunăvoință, iar tot
ceea ce ni se pare suspect ca acuratețe, ritm sau calitate vocală se va verifica în timp și abia apoi se
va lua hotărârea finală. Nu trebuie scăpat din vedere faptul că înainte de a-i pune pe elevi să cânte,
ei trebuie învățați să asculte şi să înţeleagă ce cântă. În permanență urmărim să cultivăm estetica și
prin cântec, dar a cânta frumos nu înseamnă doar a avea o voce buna, ci și de a demonstra acea
capacitate de expresivitate care duce la înțelegere şi la sensibilitate, fie că este vorba de un cântec,
de un solfegiu sau de o simplă vocaliză. Munca de selecţie continuă prin verificarea acurateții
vocilor, a muzicalității, a sensibilității, iar pentru depistarea timbrului, elevul va fi pus să intoneze
un cântec cunoscut, la alegere. Pentru determinarea întinderii și a flexibilității tonale, cântecul
respectiv va fi intonat mai sus și mai jos, în tonalitățile indicate cu ajutorul dirijorului, acesta
indicându-i variantele necesare. O altă variantă este reprezentată de intonaţia pe vocala „a” sau „o”,
repetând după dirijor o gamă ascendentă și una descendentă, plecând de regulă de la sunetul „sol 1”.
Apoi, se pot propune mici fragmente muzicale, executate vocal sau instrumental de către dirijor,
care trebuie redate cât mai corect pe vocala „a” sau „o”, în acest fel verificându-se simțul ritmic și
memoria muzicală.
La vocea I, de regulă sunt puși elevii care dispun de un timbru clar, luminos, deschis, iar la
vocea a II-a, cei cu un timbru mai închis, mai rotund. În cazul corurilor pe trei voci, se recomandă
ca la vocea a doua să fie incluși, pe cât posibil, cei cu o muzicalitate mai mare, deoarece, fiind o
voce de mijloc, riscul de deplasare spre vocile externe este mai mare. Se vor evita vocile stridente,
guturale, cele nazale sau prea puternice.
În realitate însă lucrurile stau puțin altfel, iar dirijorul este deseori constrâns să facă unele
concesii, evitând totuși vocile cu defecte prea evidente sau care nu corespund din punct de vedere al
sănătății. De asemenea este important de știut că multe din defectele enumerate mai sus se pot
corecta prin studiu. Trebuie avut în vedere și emotivitatea sau lipsa de experiență a unora,
recomandându-se astfel ca selecția să se facă individual și nu în prezența celorlalți. Totodată se va
urmări şi posibilitatea dezvoltării ulterioare. De asemenea, nici calitățile etice nu trebuie să ne fie
indiferente.

Corul de elevi la început de drum este caracterizat printr-o sonoritate oarecum crudă,
subțire, cu voci gingașe şi poate interpreta piese la două sau chiar trei voci, mai ales sub formă de
canon. Începând cu vârsta de șase ani, copiii încep să învețe să respire adânc, să rostească cuvintele
clar, să cânte curat și expresiv, să consume aerul cu economie și să emită sunetele corect. Începând
cu vârsta de zece ani, până la apariția mutației, vocile devin mai cristaline, mai împlinite, iar
posibilitățile tehnice devin mai mari.
Pregătirea pentru interpretarea unei lucrări se defășoară de obicei în trei faze: prima este
rezervată studiului individual al dirijorului, a doua instruirii corului, iar ultima eforturilor de a
atinge perfecțiunea. Toate fazele au importanţa lor, iar durata lor depinde de dificultățile aflate în
partitură, dar și de nivelul formației vocale. Înainte de a pune în repetiții piesa, dirijorul are datoria
de a studia partitura până în cele mai mici amănunte, chiar dacă ea pare a fi una dintre cele mai
ușoare. Dacă compozitorul este în viață, o convorbire cu el, o consultație privind lucrarea este
întotdeauna binevenită. Dacă lucrarea nu a mai fost cântată, practic dirijorul este cel care o lansează,
care o recreează, răspunderea dirijorului fiind astfel foarte mare. El este obligat să sesizeze cele mai
mici detalii, deoarece cunoașterea partiturii până în cele mai mici amănunte îi oferă posibilitatea de
a-şi îndeplini scopul. Totodată, asumarea partiturii duce la economisirea unui timp prețios în
repetiții. Studiul partiturii necesită un bogat și variat bagaj de cunoștințe solicitând un mare volum
de muncă, așadar : primul lucru pe care îl face un dirijor când intră în contact cu o partitură nouă
este citirea vizuală a acesteia pe baza unui auz interior bine dezvoltat. Pentru a-și face o imagine
sonoră clară asupra lucrării, citirea la pian a acesteia este obligatorie, facută cât mai cursiv posibil
fără opriri și răriri, urmând solfegierea fiecărei voci în parte pentru crearea unei imagini de
ansamblu și observarea dificultăților intonaționale. Apoi se trece la analiza partiturii din punct de
vedere literar, pentru a înțelege caracterul acesteia, care poate fi epic, liric sau dramatic, iar în final,
analiza muzicală, care vizează două direcții - studiul elementelor tehnico-muzicale și studiul
elementelor vocal-corale.
In ceea ce privește studiul elementele tehnico-muzicale se are în vedere : analiza metrică
(stabilirea măsurii și a schimbărilor de măsură), analiza agogică (determinarea tempo-ului și
variațiile acestuia), analiza formei (clarificarea structurii și a modului de construcție), stabilirea
respirațiilor și a cezurilor, analiza armonică (stabilirea tonalității sau a modului, cadențe), și analiza
polifonico-armonică a melodiei (raportul dintre voci, stabilirea sunetelor de legătură de la o voce la
alta). Prin studiul elementelor vocal-corale se urmăresc urmatoarele aspecte: diapazonul vocilor,
prin care ne dăm seama dacă piesa este sau nu accesibilă, țesătura și registrele utilizate prin care
intuim dificultățile vocale, intervalele și pasajele dificile intonațional, care trebuiesc clarificate prin
puncte de sprijin, articulația și dicția prin care se urmărește închiderea corectă a consoanelor finale.
În cadrul repetițiilor cu corurile de copii se are în vedere evitarea oboselii și forțarea vocilor.
Omogenizarea vocilor se va obține mult mai repede, utilizând vocalize și piese de mici dimensiuni,
la început numai de factură armonică, în mișcări lente, în registrul central al corului, convenabil
tuturor vocilor. Acest fel de a cânta în nuanțe medii, în tempo liniștit, îi dă fiecărui corist
posibilitatea de a se asculta pe el însuși și de a își corecta intonația în raport cu celelalte voci. După
un oarecare timp se poate trece de la piese în stil armonic la cele în stil polifonic, fără a ne îndepărta
prea mult de registrul mediu al corului și de nuanțele medii, dar cu mișcări ceva mai rapide. Plecând
de la registrul mediu se vor face ușoare incursiuni către cel înalt și grav, dar fără a forța vocile.
Încetul cu încetul se vor aborda și piese în care intervin probleme de virtuozitate, mișcări repezi și
contraste dinamice. Pentru ca atenția copiilor să nu scadă, vocalizele trebuiesc îmbinate cu piese
vocale cu text. Pentru a nu obosi vocea, se recomandă ca durata exercițiilor de cultură vocală să nu
depășească zece minute. Se va avea în vedere evitarea extremelor ambitusului, recomandându-se
vocalize pe vocalele i, o, u, realizate cromatic în sus și în jos, pornind de la sunetul Sol. Prin acestea
se urmărește dezvoltarea respirației, a culorii vocale, a intonației, a supleței, agilității și dicției.
Învățarea partiturii se face după auz, după ce, în prealabil, s-au prezentat câteva date despre
compozitor și epoca în care a trăit, precum și după o scurtă analiză a lucrării și explicarea
conținutului de idei al textului literar. Urmează apoi cântarea model a piesei în întregime. Studierea
practică a piesei se face prin cântare repetată. În cazul în care piesa este la două voci, se poate lucra

alternativ cu vocile. Prima fraza se învață cu vocea a doua, apoi aceeași frază se lucreaza cu vocea
întâi, dupa care se unesc cele două voci. Pentru a nu obosi vocea copiilor cât și a dirijorului,
exersarea se va face într-o nuanță generală mică, urmărindu-se în același timp corectitudinea
intonației și ritmului, respirațiile și nuanțele, emisia vocalelor și articularea consoanelor, dupa care
se trece la fraza a doua, care se unește cu prima în aceeași modalitate. Nu se recomandă a se învăța
cu o voce tot cântecul da capo al fine pentru ca apoi să se reunească vocile. Dacă piesa este la trei
voci, se începe studiul cu vocea a treia, apoi cu cea de a doua, urmand unirea lor, dupa care se trece
la vocea întâi, continuând cu reunirea tuturor vocilor. Trecerea la fragmentul următor se face cu
deosebită grijă la punctele de legătură. În cazul pieselor la trei sau patru voci, se poate lucra și
separat cu vocile în zile diferite, trecându-se ulterior la repetiția în ansamblu. În cazul pieselor
strofice, se rezolvă piesa integral cu strofa întâi la toate vocile, după care se trece la strofele
următoare în ansamblu. Melodia pieselor scrise în canon va fi învățată cu toate vocile concomitent,
pe fraze, după care se vor decala vocile, indicându-se fiecăruia momentul de intrare. De obicei, se
obisnuiește ca în cea de a doua parte a repetiției să se repete cântece deja învățate de copii cu
scopul de a nu fi uitate. Durata repetiției cu corurile de copii este în general mai redusă, o oră – o
oră și jumătate, pentru că de obicei, oboseala și scăderea atenției se instalează mai repede decât la
adulți.
Trebuie să menţionăm că interpretarea unei partituri muzicale poate prezenta și un caracter
de relativitate, fiind diferită de la o formaţie corală la alta ca rezultat a unei munci uriase şi a unei
dăruiri totale. Indiscutabil, interpretarea este un moment de creație. Un adevăr care nu micşorează
cu nimic importanţa artistului creator. Pentru ca acest instrument viu, corul să poată să se focuseze
asupra frumuseții sunetului, dirijorul trebuie să ajungă să cunoascã foarte bine particularităţile
instrumentului cu care lucrează. Responsabilitatea acestuia în momentul interpretării fiind totală
pentru că i se cere în permanență să aibă atât un orizont larg de cultură cât și o forţă a personalităţii,
pe care numai natura i-o poate dărui.
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Creativitate și virtuozitate în Capriciul nr. 24 de Niccolo Paganini
Prof. Grigoraș Mihaela
Prof. Colegiul Național de Artǎ “Octav Bǎncilǎ” Iași
Înglobând în totalitate douăzeci şi patru de capricii pentru vioară, douăsprezece sonate
pentru vioară şi chitară, şase concerte pentru vioară, şase cvartete pentru vioară, violă, violoncel şi
chitară, muzicianul s-a plasat cu conştiinciozitate şi multă rigoare în istoria muzicii şi în arta
virtuozităţii interpretative. Mai concret, este vorba despre folosirea armonicelor într-o măsură şi
într-un fel necunoscut până atunci, de staccato printr-un atac al coardei atât de vehement încât
arunca arcuşul înapoi, de variatele scordaturi întrebuinţate pentru obţinerea unor efecte coloristice
speciale, de pasajele ce utilizează concomitent jocul pizzicato şi cel de arcuş, de salturile intervalice
mari etc.
Atributele menţionate sunt certe argumente pentru cele 24 de capricii, op. 1 publicate în
1820 – lucrări considerate printre cele mai dificile scrise şi dedicate viorii, din seria lor,
desprinzându-se şi alte particularităţi precum: nr. 1 – un studiu în arpegii amintind pe alocuri şi de
tehnica chitarei; nr. 2 – caracterizat prin grupuri de terţe, sexte şi decime, prin salturi considerabile;
nr. 3 – cu turnuri modulatorii foarte îndrăzneţe, îndeosebi pentru acea perioadă; de un mare interes
este ritmul original din capriciul nr. 11, în care, în mod frecvent, prima jumătate a măsurii este
compusă într-o mişcare sacadată, iar cealaltă din triolete (acest capriciu nu a fost transcris pentru
pian de Schumann fiindcă socotea a fi imposibilă o asemenea variantă), nr. 13, 15 şi 24 – unde
întâlnim o tehnică remarcabilă a tehnicii de pizzicato.
Capriciul nr. 24, deţine o factură aparte – îndeosebi din punct de vedere al sonorităţii –
îmbinând tehnica de virtuozitate şi caracterul improvizatoric cu melodicitatea şi elemente ale
discursului muzical specific romantismului.
Din punct de vedere formal, înglobează o structură arhitectonică de tipul unei teme cu
variaţiuni (unsprezece la număr), în care, fiecare variaţiune în parte, excepţie făcând ultima,
păstrează caracterul dimensional al temei, după modelul:
A
:║
B
║
4măs.+4măs.
8măs.
Astfel că, încă din expunerea temei (măs. 1-12) sesizăm un dinamism propulsatoriu,
dinamism dat şi de indicaţia Quasi presto
, în pofida nuanţei de piano, cu un metru binar
(2/4) – metru regăsit în toate cele unsprezece variaţiuni.

Odată cu variaţiunile ulterioare sesizăm o diversificare şi dinamizare a discursului muzical;
exceptând parametrul şi desenul melodic, conturul şi densificarea ritmică, variaţiunile se deosebesc
şi prin raportul de nuanţă forte-piano.
Spre exemplu, variaţiunea I (măs. 13-24) propune un mers ritmic descensio-arpegial, pe
pulsaţii de triole în staccato, cu apogiatură dublă pe prim timp-ul măsurii şi accent, trăsături care
asigură caracterul plin de rigurozitate al construcţiei.

De asemenea, trebuie menţionat faptul că prezenţa apogiaturilor, a formulelor ritmice
excepţionale (triole pe pulsaţii de optimi – variaţiunea I sau şaisprezecimi – variaţiunea VII),
tronsoanele cromatice îndeosebi aduse în descensio, contrastul frecvent dintre forte şi piano existent
între variaţiuni sunt atribute ce conferă diversitate şi un grad ridicat de virtuozitate, îndeosebi
transcripţiilor pentru alte instrumente, cum ar fi în cazul nostru, pentru flaut.
Odată cu cea de-a doua variaţiune (măs. 25-36), sesizăm un contur melodic mai pronunţat,
preponderent axat pe formule de şaisprezecimi, cu apogiatură simplă şi accentul căzând de această
dată pe timpul doi al măsurii, urmând ca, în variaţiunea a treia (măs. 37-48) să observăm o
diferenţiere clară atât la nivel ritmic, dinamic şi agogic, cât şi al sonorităţii; acest factor este
determinat îndeosebi prin plasarea apogiaturii la interval de octavă inferioară faţă de nota
principală. Totodată, întâlnim primele elemente de crescendo şi sforzando.

Trebuie menţionat faptul că variaţiunile sunt de esenţă caleidoscopică, schimbându-şi
ţesătura şi conferind fiecăreia ceva particular. Spre exemplu, deşi variaţiunea IV (măs. 49-60) aduce
ca scriitură cu variaţiunea II, diferă din punct de vedere melodic, dinamic şi agogic. Tot aici
regăsim inserat mersul cromatic descendent adus în succesivitate cu elemente arpegiale, fapt ce redă
diversitatea unui act unitar.

Un alt factor particular întâlnim în variaţiunea V (măs. 61-72), în care, datorită accentelor şi
legato-ului, se crează efectul de ritm hemiolic, secţiune ce aduce în prim-plan preponderenţa a două
intervale existente: octava perfectă (descendentă) şi secunda (mică sau mare, ascendent şi
descendent). Este o variaţiune în care se pune accent şi pe parametrul intonaţional.

De altfel, următoarele şase variaţiuni se desfăşoară numai pe pulsaţii de şaisprezecimi –
variaţiunile VI (măs. 73-84), VII (măs. 85-96), IX (măs. 109-120), X (măs. 121-132) – şi
treizecidoimi – variaţiunile VIII (măs. 97-108) şi XI (măs. 133-158), iar pentru a-i impregna
caracterul de virtuozitate sunt aduse triluri, accente, apogiaturi, elemente de staccato sau de
dinamică şi agogică (forte, sforzando, crescendo) – precum în variaţiunea VI:

sau formule ritmice excepţionale pe pulsaţii de şaisprezecimi (precum triolele din
variaţiunea VII, cu accent pe timp slab) sau treizecidoimi (din variaţiunile VIII şi IX). În fapt,
ultima variaţiune, spre deosebire de cea anterioară care promova un mers treptat în ascensiodescensio, readuce elemente arpegiale într-o manieră pregnantă, ceea ce determină şi o extindere
dimensională, putând fi considerată ca o lărgire exterioară sau un element cadenţial.

Lucrare fundamentală în literatura muzicală, Capriciile au impulsionat şi gândirea altor
maeştri ai romantismului veacului al XIX-lea. Prin urmare, unul dintre exemplele cele mai concrete
este relevat de Robert Schumann; compozitorul a publicat – în două caiete, datate din 1833 şi 1835
– transcripţii după douăsprezece Capricii de Paganini, apoi Şase studii de concert după Capriciile
de Paganini, op. 10. În 1842 au apărut şi Studiile de bravură după aceleaşi capricii, dar prelucrate
pentru pian. Ulterior, Capriciul nr. 24 şi-a câştigat o notorietate cu totul specială, tema lui devenind
germenele unor lucrări ample ca Variaţiunile op. 35 de Johannes Brahms sau Rapsodia pentru pian
şi orchestră de Serghei Rahmaninov.
În concluzie, numele lui Paganini a continuat şi va continua să exercite o atracţie irezistibilă
atât asupra amatorilor de muzică cât şi asupra interpreţilor. Diletant ca şi gândire constructivă,
teatral în expresie, compozitorul rezistă totuşi trecerii timpului prin prospeţimea aproape
copilărească a demersului său componistic. Până şi muzicianului rafinat scânteia ţesăturii sale
violonistice îi poate oferi un intermezzo agreabil.
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CREATIVITATE ÎN INTERPRETAREA PIANISTICĂ LISZTIANĂ

Prof. dr. Roxana Toma
Colegiul Național de Artǎ “Octav Bǎncilǎ” Iași

Franz Liszt (1811-1886) este considerat sufletul muzicii romantice; a avut o personalitate
multilaterală, fiind în același timp un pianist genial, pedagog remarcabil, dirijor strălucit,
compozitor deopotrivă național și universal, scriitor și critic muzical talentat, precum și un energic
militant pe tărâmul social. Numele lui Liszt este adesea asociat cu cea mai mare carieră pianistică
de virtuozitate din toate timpurile, iar acest tip de notorietate i-a asigurat compozitorului un loc
aparte în panteonul istoriei muzicii.
Franz Liszt a avut un stil foarte bine definit, care şi-a pus amprenta atât în epoca în care
compozitorul a activat, cât şi de-a lungul timpului, în toată istoria muzicii. Stilul lisztian trebuie
privit și analizat din perspectiva a trei aspecte diferite, și anume: virtuozitate, caracter și culoare.
Utilizarea anumitor mijloace de expresie specifice fac ca acesta să fie unul original, caracterizat
printr-un discurs amplu, generos, dramatic, solicitant din punct de vedere tehnic şi încărcat de
emoţii artistice la fiecare sunet. În ceea ce privește interpretarea lisztiană, compozitorul se ghida
întotdeauna după două principale aspecte: unitatea și expresivitatea; pornea de la ideea generală pe
care trebuia să o exprime lucrarea redată și apoi se ocupa minuțios de fiecare detaliu.
În calitate de pianist, Liszt a fost considerat în timpul vieţii drept cel mai mare virtuoz al
instrumentului său. Ca executant era dotat cu o forță uriașă, cu o extensie și agilitate deosebită.
Avea facilităţi mari şi dispunea de o conformaţie a mâinii ideală, acest lucru făcând ca tehnica sa caracterizată în mare măsură prin problemele de digitaţie întâmpinate, salturile în octave, temele în
acorduri, trilurile paralele – să fie perfectă şi să depăşească cu mult tiparele epocii în care se afla.
Întâlnirea sa cu marele Paganini, care s-a produs în jurul anului 1832 l-a marcat profund şi a
constituit totodată punctul de plecare în realizarea unor capodopere pline de suflul unei virtuozităţi
fără margini. Imediat după întâlnirea cu marele artist, Liszt a început o perioadă de execuţie a unor
studii tehnice, încercând să depăşească orice dificultate descoperită în paginile acestora, făcând
totodată o multitudine de combinaţii inedite, creîndu-şi, astfel, singur, greutăţi necunoscute. Ceea ce
Liszt a încercat prin propriile sale studii este faptul de a explora la maximum resursele de expresie
ale pianului, şi nu acela de a impresiona prin tehnica sa de virtuozitate uimitoare, cu care era, fără
nicio un dubiu, înzestrat.
Cea mai des utilizată formă de exprimare tehnică lisztiană este cea a octavelor şi acordurilor.
Întâlnim următoarele procedee: game în octave, octave desfăcute, octave succesive de la o mână la
alta, octave repetate pe aceeaşi notă. În ceea ce priveşte tehnica acordurilor, aceasta se relevă
începând cu succesiuni de structuri diferite, ajungând până la acorduri de cinci sunete desfăşurate în
pasaj de virtuozitate.
Vivacitatea spiritului lisztian găseşte în tehnica de arpegii o formă de elevare artistică,
încărcătura lor acordică oferind limbajului romantic forţă, monumentalitate şi dramatism.

Gamele reprezintă un element distinct, fiind suprinse în diverse pasaje cromatice sau
împărţite între cele două mâini. Lor li se alătură, într-o abordare generoasă, pe spaţii mari şi sub
forma unei scriituri dense, notele duble şi cromatismele.
Liszt utilizează cu deosebită măiestrie şi har componistic întreaga gamă a ornamentelor
muzicale: mordente, arpegiatto-uri, triluri executate cu degete schimbate, pe pasaje întinse,
grupetto-uri, tremolo–uri fascinante dispuse la linia bass-ului, etc.
O trăsătură importantă o constituie repartizarea nediferențiată a materialului sonor ambelor
mâini, egalizându-le funcțiile tehnice. Astfel, tehnica „mâinii liniştite” a făcut loc conceptului de
„mână în continuă mişcare” 1, fiind vorba implicit de flexibilitatea şi maleabilitatea mâinilor,
precum și capacitatea lor de a se adapta oricărei poziţii incomode sau constrângere tehnică.
Liszt are meritul de a fi cultivatorul unei tehnici digitale mărunte; fiecare deget dispune de o
anumită independenţă proprie, dorinţa compozitorului fiind aceea de a dezvolta fiecăruia în parte
posibilitatea diferienţierii clare de touché şi dinamică, care să îngăduie utilizarea lor în cât mai
multe situații posibile: alunecarea degetului de pe o tastă pe alta, cuprinderea unui număr cât mai
mare de clape, fără schimbarea poziţiei mâinii, repetiţiile de note succesive cântate cu un singur
deget.
Pianistica lui Liszt cuprinde atât tehnica de degete obişnuită, întâlnită şi la predecesorii săi,
cât şi o tehnică ce face apel la alte resurse ale mâinii şi braţelor: staccato, note duble, intervale mari
ca întindere, salturi acrobatice în octave şi acorduri, intercalarea mâinilor una peste alta, salturi
îndrăzneţe efectuate dintr-un registru într-altul al claviaturii, gamele în octave repartizate la ambele
mâini. Un alt procedeu de scriitură pianistică des întrebuinţat este răspândirea formulelor acordice
sau intervalice pe întreaga claviatură, realizând astfel o scriitură densă, încărcată de substraturi
armonice. Totodată, arpegiile sale au altă factură decât cea întrebuinţată la clasici, sunt „încărcate”
cu acorduri, oferindu-le astfel un caracter mai avântat.
Un rol de o deosebită importanţă îl va deține utilizarea pedalei. Indispensabilă în crearea unor
tensiuni dramatice, în declamări spectaculoase de ample mase sonore, utilizată atât pe mişcări
rapide, vulcanice, cât şi ample, poetizante, pedala lisztiană poate fi considerată cu adevărat „sufletul
pianului” 2.
Pedala stângă avea la Liszt cu totul alt rol. El nu o întrebuinţa ca ceilalţi pentru obţinerea unor
nuanţe fine de pianissimo, considerând că acest lucru se putea obţine din degete, ci pentru realizarea
unor diferienţieri timbrale.
Întrebuințarea pedalei ajuta mult tehnicii novatoare întreprinse de Liszt, care presupunea
salturi frecvente ale ambelor mâini, sunetul fiind astfel foarte uşor reţinut; de asemenea, utilizarea ei
pe suprafeţe mari avea proprietatea de a menţine sunetul chiar şi după ce mâna pianistului părăsea
claviatura.
Frecvent întâlnit în operele sale este şi procedeul utilizării pauzelor pe intervale mai mici sau
mai mari de timp. Acestea surprind de multe ori, dând o reliefare caracteristică frazei muzicale; sunt

1
Cf. Lăcrămioara Nae - Curs de stilistică pianistică, Editura Artes, Iași, 2007, p.172

2
Cf. Mircea Dan Răducanu – Pedala, sufletul pianului, Editura Pim, Iaşi, 2006

pauze de meditație, special gândite pentru a capta atenția ascultătorului sau pentru a întregi
tensiunea dramatică a lucrării respective.
Are o predilecţie deosebită spre folosirea notelor repetate şi a întârzierilor, ce dă un grad mare
de patetism frazelor muzicale.
Foloseşte adesea intervale neauzite, ca, de pildă, cvarta micşorată, care imprimă un caracter
de sentimentalitate profundă melodiilor sale; în acelaşi scop, sunt utilizate destul de des şi formulele
sincopate.
Un alt procedeu des întâlnit în majoritatea lucrărilor sale este monologul, care poate fi tradus
drept o declamaţie muzicală, făcută cu multă putere de convingere, în care metrica dispare, barele
de măsură fiind conştient îndepărtate. A căutat să elibereze discursul muzical de anumite
constrângeri existente în perioada clasică, faimoasele sale cuvinte „eu nu păstrez ritmul” arată în
mod cert prioritatea sa înclinată către desfășurarea frazeologică și mai puțin spre cea pur metrică.
Tempo-urile sunt diversificate, predispuse în permanență la numeroase rubato-uri. Întâlnim
frecvente momente cadențiale, realizate în cea mai mare parte cu ajutorul figurațiilor extinse pe
întreaga suprafață a claviaturii, ce dau muzicii o expresivitate aparte.
Piesele sale sunt străbătute adesea de idei contrastante în ceea ce priveşte caracterul lor; spre
exemplu, dacă introducerea era lentă, finalul trebuia să fie plin de eroism și entuziast. Ciclul
evoluţiei sale pianistice începe cu manifestări modeste, destul de apropiate ca factură de perioada
clasică, urmează apoi o trecere bruscă la o izbucnire tumultuoasă, proprie unei pianistici impulsive,
caracterizată prin mase mari sonore şi pe o tehnică desăvârşită ce aducea în prim-plan greutăţi şi
dificultăţi nebănuite, după care ajunge la o maturitate deplină a creaţiei sale, aceasta devenind una
echilibrată, în care primează calităţile coloristice şi sonoritatea instrumentului, pentru ca la sfârşitul
vieţii să revină la o pianistică simplă, liniştită, lipsită de orice spectaculozitate, arătând, parcă,
resemnarea unui artist care consideră că şi-a făcut pe deplin datoria.
Exploatarea întregului registru pianistic, dezvoltarea coloristicii și timbralității pianului,
precum și aplicarea dictonului: „nu există la pian registru nepotrivit, întrucât toate registrele
acestuia sunt la fel de valoroase și expresive” 3, reprezintă imperative importante în arta pianistică
lisztiană. Este creatorul concepţiei pianului-orchestral, el însuşi afirmând: „În cadrul celor şapte
octave, pianul cuprinde volumul întregii orchestre şi zece degete sunt de ajuns pentru a reda
armoniile care în orchestră pot fi realizate numai prin reunirea mai multor muzicanţi” 4. Totodată, el
este cel care va opune pianisticii domoale, precise, cuminţi, încadrată exact în metrica discursului
muzical, arta sa teribil de năvalnică şi mai ales impetuoasă. Piesele sale sunt impregnate de un
dinamism electrizant, iar „cantus-ul elevat, armonia bogată, rezonanţa orchestrală contribuie la
realizarea atmosferei de un farmec irezistibil pe care o întâlnim în unele piese ce pot rivaliza cu
muzica lui Wagner” 5.

3
Theodor Bălan - Franz Liszt, Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R, 1963,
p.267

4
Liszt – Gesammelte Schriften [ Opere complete ] , vol. II, p. 152 , în Theodor Bălan – Franz Liszt, p.259

5

Alexandru Leahu – Maeștrii claviaturii , Editura Muzicală, București, 1976, p. 170

Cu toate că lucrările lui Franz Liszt sunt impregnate de sentimentul virtuozităţii, peste tot
predomină o transparentă expresivitate, care merge mână în mână cu această tehnică, realizând
efecte sonore surprinzătoare, nemaiîntâlnite până la vremea respectivă.
În final, putem afirma că „stilul creaţiei sale este opera sa însăşi: generoasă, clocotitoare de
idei, plină de noutate, de gesturi retorice, de patetism, de misticism pe alocuri, dar şi de acea
eleganţă şi generozitate melodică şi ritmică, ce o fac atât de uşor de recunoscut” 6. Muzician
inteligent și rafinat, a știut să ridice arta pianistică la un nivel nemaiatins până atunci; folosindu-se
cu mult tact de calitățile sale deosebite: talent, inventivitate, cultură, bun-gust, reușește să creeze
numeroase opere originale, de o mare importanță evoluției artei muzicale.

6
Theodor Bălan – Op. cit. , p.120

Elemente de creativitate neoclasică în studiul creației lui Darius Milhaud
Prof. Rusu Paula
Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași
Este bine cunoscut faptul că odată cu trecerea în secolul XX, cea mai mare preocupare a
artiștilor în ce privește muzica și nu numai, este aceea de a aduce ceva nou. Fiecare compozitor
apelează la geniul său, la creativitatea sa intenționând să aducă ceva cât mai original, nemaivăzut.
Mulți dintre ei au reușit și au adus inovații și concepții nemaiîntâlnite chiar daca acest lucru a dus la
„evoluția” formelor de arhitectură muzicală până la dizolvarea lor și a centrului tonal. Artiştii caută
cu fervoare noi drumuri prin variate curente – dadaismul, cubismul, suprarealismul, încercând
reluarea unor modalităţi primitive de exprimare artistică. Ei au promovat simplificarea expresiei în
forme excentrice, sărace în idei şi, implicit, a mijloacelor de exprimare. În muzică, ca un răspuns
faţă de exagerările şi subiectivismul postromanticilor, dar şi faţă de imaginile evazive ale
impresionismului, se manifestă atitudinea neoclasică.
Curentul neoclasic este înţeles ca o revalorificare a tradiţiilor preclasice şi clasice. Pentru
neoclasici, revenirea la Bach însemna întoarcerea la o muzică cu conţinut emoţional, redat
generalizat în forme armonioase, şi valorificarea vechilor tipare de construcţie. Atitudinea
neoclasică vine şi ca o tendinţă de a repune genurile muzicii instrumentale din nou în centrul
atenţiei.
Neoclasicismul francez va avea ca mentor pe Eric Satie (1866-1924) şi pe poetul Jean
Cocteau ca animator. Figura solitară şi nonconformistă a lui Satie s-a războit atât cu grandilocventul
simfonism postromantic, cât şi cu rafinamentele sonore ale impresioniştilor, preferând miniatura de
mare simplitate şi concizie.
În jurul lui Satie se adună un grup de tineri compozitori, atraşi de claritatea expresiei,
rigoarea şi concizia construcţiilor sale sonore, opuse retoricii postromantice şi subtilităţii
impresioniste. După un concert în care s-au cântat lucrările tinerilor Darius Milhaud, Arthur
Honegger, Georges Auric, Louis Durey, Germaine Tailleferre și Francis Poulenc, criticul Henri
Collet i-a botezat “les six” într-un articol intitulat “Cei cinci ruşi, cei şase francezi şi E. Satie”. Cei
“şase francezi” nu a reprezentat însă un mănunchi unitar cu vederi estetice comune. Duşmanul lor
era comun, armele însă se diferenţiau după pregătirea şi concepţia fiecăruia.
Grupul lupta împotriva impresionismului, și se războia cu wagnerismul, căruia nu-i putea
ierta ostentaţia şi grandilocvenţa, cu academismul rutinier, desuet, dar şi cu exageratele căutări ale
dodecafoniştilor. În condiţiile unor tendinţe contradictorii din sânul culturii muzicale franceze, ca şi
sub imperiul unor multiple şi variate influenţe venite din afară, creaţia componenţilor grupului nu
numai că nu prezintă o unitate de grup, ci în creaţia fiecăruia se pot desluşi orientări diverse. Legaţi
printr-o strânsă prietenie şi nu printr-o unitate de vederi estetice, ei au fost receptivi la înnoirile
timpului, fără a rupe legătura cu tradiţia marii muzici, evitând emfaza şi ostentaţia în limbaj.
Darius Milhaud (1892-1974) a fost un compozitor prolific, autor a aproximativ 430 de
opusuri în toate genurile muzicale. Începând cu anii 1940 a trăit alternativ în Franţa şi S.U.A.
Trăsăturile specifice compozitorului sunt neoclasicismul politonal, accesibilitatea datorată
ritmurilor de dans exotice şi influenţelor din jazz. Creaţia sa a fost acuzată de eclectism și are o
componentă luminoasă, colorată, lirică. Subiectele tratate în operele sale sunt în general mitologice,
istorice sau biblice. Compozitorul de origine franceză s-a născut pe 4 septrembrie 1892, în oraşul
Aix-en-Provence, Marseilles într-o familie de evrei. A contribuit la afirmarea muzicii franceze
moderne şi este considerat un compozitor prolific deoarece a cumulat peste 400 de lucrări. A studiat
la Conservatorul din Paris şi fiind elevul lui Paul Dukasşi al lui André Gedalge la armonie şi
contrapunct, s-a alăturat lui Arthur Honegger şi lui Germaine Tailleferre. După şederea sa la Rio
de Janeiro din 1916, ca secretar al ambasadorului şi poetului Paul Claudel în Brazilia, revine la

Paris. Într-o călătorie în America aude jazz-ul autentic, pe străzile din Harlem, de unde pleacă cu un
mare impact asupra viziunii sale muzicale.
Reprezentant al neoclasicismului francez, Milhaud evidenţiază în creaţia sa precizia
structuriii sintactice şi echilibrul construcţiei. Valorifică elemente ale cântului evreiesc, intonaţii ale
melodiilor populare provensale şi ritmurile exotice ale dansurilor populare, lăsându-se influenţat şi
de folclorul brazilian.
Abordează toate genurile muizcale majore cum ar fi opera, simfonia, muizca de cameră.
Ceea ce conferă prospeţime discursului său muzical este filonul popular, prezent nu prin citate, ci
reinventat în spiritul folclorului imaginar expuse în miniaturi instrumentale ca cele 12 dansuri
braziliene cu ritmuri de samba şi rumba, Saudades do Brasil, Suita Franceză extrasă din opera Oaia
Rătăcită, Suita Provensală cu vechi melodii populare, Scaramouche pentru două piane, trei
impresii muyicale din Portugalia, Cântece ebraice, Candelabrul cu șapte brațe, Bal din Martinica,
Rag Caprice, Carnaval la New Orleans în stilul jazz-ului primitiv, toate revărsând un exotism
pitoresc, datorită asimilării variatelor sintagme muzicale.
Oaia rătăcită, Nenorocirile lui Orfeu, Bolivar şi David sunt doar câteva dintre operele sale
care tratează vechile mituri antice dar şi teme din istoria sud-americană. Dintre baletele sale
amintim Boul pe acoperişul fierbinte, Omul şi dorinţa, Creaţia lumii, lucrări în care sunt introduse
dansuri sud-americane (tango argentinian, samba şi fado portughez), dar şi efecte jazzistice.
Alături de cele 12 Simfonii pentru orchestră mare, cele 6 Simfonii camerale, Sonatele pentru
aproape toate instrumentele, Cvartetele de coarde, Cvintete, un Sextet, Septet, Octet, Concertul
pentru flaut,care se alătură celorlalte 15 concerte pentru pian, vioară, violă, violoncel, oboi, clarinet,
trombon, în care se denotă o variată paletă coloristică şi frecvente pasaje politonale, momente
brutale dar şi imagini de poezie subtilă.
Miniaturile sale vocale pe versurile lui Andre Gide, Camille Claudel, Stephane Mallarmé,
Arthur Rimbaud, Jean Cocteau, Pierre de Ronsard, sau Rabindranath Tagore au structuri ritmicomelodice concise, incluse în ţesături pregnante, continuând tradiţia franceză a liedului.
În 1923 are loc premiera la Opera Comique din Paris baletul Creation du Monde (Creaţia
lumii). Trei ani mai târziu, la New York este în primă audiţie Carnaval d̕ Aix sub bagheta dirijorului
Willem Mengelberg. În aceeaşi perioadă, dar la Paris are loc în premieră şi opera Le pauvre Matelot,
pe textul lui Jean Cocteau. În anul 1929, se înregistrează creaţii contemporane în interpretarea
compozitorului.
Este adept al exprimării simple şi concise, profesată de Satie şi cu predispoziţii pentru umor
şi insolit, respingând munca densă a postromanticilor germani şi cea rafinată a impresioniştilor,
atitudine comună celor şase. Este străin faţă de romantismul lui Wagner şi dodecafonismul lui
Schönberg, dar adept al politonalismului.
Lucrările sale dramatice se inspiră din eternele frământări ale omului. După prima sa operă
comică Oaia rătăcită (1914), tratează miturile antice în operele Orfeu (1924), în trilogia OrestiaAgamemnon, Coephore, Eumenide, şi teme din istoria sud-americană în operele Columb,
Maximilian(1930), Bolivar (1943), ultima lucrare dramatică fiind David (1953). La cererea lui
Hindemith, compune trei opere minut: Răpirea Europei, Părăsirea Ariadnei, Izbăvirea lui Tezeu
(1927). Între 1947 şi 1971, a rămas profesor la Conservatorul şi s-a restras deoarece sănătatea l-a
imobilizat intr-un scaun cu rotile. În 1974 pe 22 iunie, compozitorul în vârstă de 81 de ani, moare la
Geneva.
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MODALITĂȚI DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂȚII
Prof. Vlad Apetroaiei
Palatul Copiilor Iași
Creativitatea, fiind dimensiunea principală a omului contemporan, trebuie să constituie o
problemă centrală a școlii. Pentru a dezvolta capacitățile creatoare ale elevilor, cadrele didactice
trebuie să cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creator, care se referă la: fluența
gândirii, receptivitatea față de probleme, spiritul de observare, imaginația creatoare, originalitatea,
capacitatea combinatorie, perseverența, inițiativa, nonconformismul în idei.
Metodele de stimulare a creativității, pot fi definite ca un sistem de procedee specifice,
polivalente, orientate spre dezvoltarea mentală a elevului, prin oferirea de oportunități pentru a
încerca idei noi, modalități noi de gândire și de rezolvare a probemelor. Strategia pentru o predare
creativă în școală reprezintă organizarea proiectivă a unei înlănțuiri de situații educaționale prin
parcurgerea cărora, elevul dobândește cunoștințe noi, priceperi, deprinderi și competențe.
Încurajarea elevilor să învețe dincolo de a memora și a utiliza niveluri mai profunde de gândire și
sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea strategiilor de predare creativă sunt benefice atât cadrelor
didactice cât și elevilor.
Activitățile extrașcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică și psihică a
unui copil. Prin intermediul acestora, copilul va învăța să interacționeze mai ușor cu cei din jur și va
putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinații.
Activități pe care le putem desfășura pot fi: serbări desfășurate cu diferite ocazii,
desfășurarea unor concursuri, concerte cu ocazia zilei de 1 Iunie, 1 Decembrie, 8 Martie, etc.
Jocul este o activitate recreativ - instructivă, prilej de activizare și dezvoltare a creativității și
imaginației. În cadrul acestor activități se transmit copiilor, în mod sistematic și organizat,
informații din toate domeniile de activitate: muzicale, literare, plastice, etc.
Toate activitățile extracurriculare desfășurate cu copiii, au rolul lor în dezvoltarea ca
persoane inteligente, sigure pe ele, capabile să se descurce în orice situație, bogate din punct de
vedere cultural în această societate plină de pseudo-cultură.
În cadrul activităților didactice și extracurriculare, alături de îndrumătorii lor, aceștia
dovedesc creativitate, imaginație, atitudine, talent, afirmându-și în mod original personalitatea.
În cadrul acestor activități sunt atrași și copiii timizi, dar și cei impulsivi, ajutându-i astfel să
se tempereze în preajma colegilor lor.
Având în vedere că trăim vremuri pandemice, ne confruntăm cu diferite situații de predare.
Profesorii au fost nevoiți să treacă brusc de la o predare tradițională la una modernă. Au început să
folosească metode și mjloace moderne de predare și evaluare, precum și de interacțiune cu elevii.
În dezvoltarea creativității elevilor, contribuțiile cadrelor didactice sunt foarte importante.
Fiecare cadru didactic contribuie la dezvoltarea creativității elevilor prin dedicarea acestora față de
meseria de profesor, prin dăruirea lor față de dorința de a le cultiva elevilor interesul pentru
cunoaștere.
În toată această perioadă de pandemie majoritatea cadrelor didactice și-au respectat
planificările și au realizat cu elevii activități interesante extrașcolare în mediul on line, aspecte care
au contribuit la dezvoltarea creativității elevilor și au avut un impact pozitiv asupra acestora.
În concluzie, activitățile extrașcolare au un rol important în dezvoltarea creativității
elevilor, sporindu-le învățarea prin abordări inedite, facilitându-le acumularea de cunoștințe,
conducându-i spre autodisciplină, responsabilitate și spre pregătirea acestora pentru viață.

Elemente de creativitate interpretativă pianistică în
Sonata op.2 de Ludwig van Beethoven
Prof. Șendrea Narcisa-Elena
Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău
Prima parte din Sonata pentru pian în Lab Major, op.267 compusă între 1801-1802, a fost
scrisă de Beethoven în formă de Temă cu variațiuni strictă și ornamentală. Sonata op.26 în Lab
Major a fost dedicată prințului Lichnowsky8, prietenul și protectorul lui Beethoven. Acest opus
sugerează un sentiment de tandrețe. Tema este un psalm de glorificare, iar variațiunile
ornamentează atât de sobru, dar atât de intens, încât par a fi chiar teama auzită în diferite stări
sufletești.9 Îndrăznelile apărute în stilul și arhitectonica sonatei reflectă zbuciumul sufletesc trăit de
compozitor în această perioadă a vieții10, putând fi considerată o compoziție psihologică.
Ethos-ul tonalității Lab Major relevă o „cantabilitate cu nuanțe extatice și nocturne,
tonalitatea căreia Beethoven îi încredințează de preferință rodul meditațiilor sale, înzestrând-o
melodic cu cea mai mare generozitate”11. În această parte a sonatei se relevă expresii intime, fiind o
nouă etapă în evoluția gândirii sale componistice.
Beethoven a apelat la o altă arhitectonică a ciclului sonată, și anume, apare o altă ordine a
părților componente (Andante con variazioni, Scherzo, Marș funebru și Rondo)12.
Tema are un caracter mai liniștit, concepută în tempo constant, Andante. Debutează
anacruzic, este Teza, idea filozofică beethoveniană alcătuită dintr-o perioadă simplă (de 8 măsuri)
în care prima frază muzicală are 4 măsuri, aceste structuri periodice (2 + 2) fiind în concordanță cu
scriitura clasică. Tema a devenit la Beethoven altfel decât la Mozart și la Haydn, o idee muzicală
viguroasă, bine conturată, care conține în ea posibilități de schimbare.

Forma muzicală a Temei este tonală, omofonă, bistrofică simplă, cu mică repriză:

Plan structural
Măsuri
Plan tonal

A (1-16)
A
1-8
Lab/Mib

A1
8-16
Lab/Lab

B (16-34)
B
A1var.
16-26
27-34
Mib/Mib Lab/Lab

Intervalul de cvartă apare fie prin salt (așa cum este expus după auftakt și nota repetată), fie
treptat, în succesiunea tetracordică descendentă cu notă repetată și ritm punctat. Motivul muzical
inițial, α, prin ipostazele sale ritmico-melodice, devine arhetip pentru întreaga Temă. Al doilea
motiv muzical din fraza antecedentă, β, are tot un ambitus de cvartă, însă cu altă configurație,
microstructurile fiind contrastante. A doua frază muzicală combină succesiunile treptate cu salturile
intervalice de cvintă și cvartă (ornamentată cu apogiatură simplă scurtă în debutul auftakt-ului).
7

Beethoven a compus primele Sonate pentru pian la un instrument care avea doar cinci octave, începând cu Sonata
Waldstein op.53 pianul avea șapte octave.
8
cu indicația: Dem Fürsten Carl von Lichnowsky gewidmet.
9
Delavrancea, Cella - Trepte muzicale, Ed. Eminescu, București, 1984, pg.37.
10
Ștefănescu, Ioana - O istorie a muzicii universale, Ed. Fundației Culturale Române, București, 2002, vol. II, pg.296.
11
Leahu, Alexandru - Maeștrii claviaturii, Ed. Muzicală, București, 1976, pg.116.
12
Beethoven a căutat o formă adecvată expresivității conținutului muzical, continuând expansiunea ciclului sonată,
începând cu Sonata în două părți, continuând cu quasi fantasia (care integrează elementele de fugă), până la
dimensiunile monumentale din ultimele Sonate (Waldstein, Appassionata și Hammerklavier).

Tetracordul descendent este prezent și în primul motiv muzical din a doua secțiune, B, în
șaisprezecimi, preluat cu sens schimbat și în optimi, în sopran. Al doilea motiv muzical are caracter
cadențial, cu ritm punctat și tril. Beethoven a îmbinat, ca manieră de cânt instrumental, legato cu
staccato. Acompaniamentul monodiei dublează la octava inferioară linia melodică, susținută de
acorduri schimbate pe primul timp al măsurii ternare simple de 3/8. În motivul α, din prima frază, se
completează armonia prin note de pasaj diatonice și cromatice cu sens paralel sau contrar. Dinamica
este constantă, în p, de la care se realizează un cresc. până la mf în fiecare perioadă muzicală, cu sf
pe acordurile disonante, în cadența primei fraze din A și pe auftakt-ul sincopat al primului motiv
muzical din B:
Ex.1

Variațiunile beethoveniene au pregătit conturarea variațiunilor libere din perioada
romantică. Muzica beethoveniană este profundă și plină de semnificații. Variațiunile sunt o
succesiune de imagini muzicale diferite, dinamizate. Contrastul dintre cele cinci Variațiuni este mai
evident decât în lucrările lui Haydn sau Mozart.
În Variațiunea I apare o stare de neliniște generată de augmentarea melodică a Temei prin
înlocuirea saltului de cvartă și a tetracordului descendent cu figurații armonice expuse pe două
octave, în registrul mediu, cu subdiviziunea în treizecidoimi13. Beethoven a ornamentat melodia
numai cu tril, în cadența perioadei B, realizat cu degetele ținute aproape de clape, articularea
făcându-se cu mâna liniștită, în tempo constant. Acompaniamentul este mai omofonic, alcătuit din
acorduri pe primul timp al măsurii, intervale armonice, în secțiunea A și figurații arpegiale în
secțiunea B, care necesită utilizarea întregului aparat pianistic. În Variațiunea I se menține
nuanțarea din Tema inițială, la care se adaugă accente dese (în prima frază muzicală) sau sf care
marchează acordurile (în fraza a doua) în punctul culminant al fiecărui motiv muzical α. Întâlnim
aceleași moduri de atac utilizate în Temă, legato cu staccato (pe notele repetate din A și pe arpegiile
ascendente de la mâna stângă din B):
Ex.2

V
Variațiunea a II-a este mai dinamizată. Se inversează Tema, varierea de registru implică
deopotrivă cele două secțiuni, expunerea ei fiind inversată comparativ cu expunerea din Tema
inițială și variațiunea I. Astfel, Tema se cântă în bas, la mâna stângă, în octave armonice (în A),
apoi în sopran (în B), cu subdiviziune ritmică de șaisprezecime păstrată constant pe parcursul
acestei variațiuni. Octavele trebuie să fie cântate cu atac prin căderea liberă a brațului, urmă-rinduse simultaneitatea și construirea expresivă a sopranului. Formula din acompaniament este alcătuită
dintr-un contratimp simplu cu pulsație de treizecidoime, menținută ostinato. Varia-țiunea a doua se
poate cânta cu delicatețe, în p, cresc. în B, decresc. până la pp și calando, în mica repriză14.
Pianistul utilizează mai multe moduri de atac pianistic, un legato subtil, staccato și portato cu un
atac ferm pe vârf conduse de un poignet și braț lejer, prefigurând starea de spirit a Rondo-ului final:
diviziune prezentă și în auftakt-ul din fraza consecventă/succedentă (A) și în formulele contratimpate compuse din
octave melodice (B).
14
fiindcă prefigurează tematica variațiunii din Sonata Kreutzer pentru vioară.
13

Ex.3

Variațiunea a III-a, Tema se cântă din nou la mâna dreaptă, într-o nouă ipostază ritmică, cu
lanț de sincope simetrice pe jumătate de timp, în tonalitatea minoră a omonimei, sugerând
patetismul. Discursul muzical este dispus pe două planuri sonore, Tema în discant, cântată în
portato și legato și acompaniamentul armonic, cântat în bas, în staccato. Structurile omofone sunt
alcătuite din intervale armonice (în special terțe/octave) și acorduri consonante/disonante în cadența
secțiunii A15, care trebuie cântate cu un atac mai profund, executat cu aportul degajat al brațului.
Beethoven a evidențiat cu sf primul timp din fraza antecedentă și anacruza sincopată cu valoare de
optime și șaisprezecime din B. Variațiunea a III-a are o dinamică mai diversificată, cu un cresc.
mai mare, de la p la f, până în cadența celor două secțiuni încheiate tot în p. Variațiunea a III-a
concentrează esența atmosferei funebre din partea lentă:
Ex.4

Variațiunii a IV-a revine la tonalitatea inițială, Lab Major. Tema este divizată în celule
sincopate și anacruzice alcătuite din bicordii cu pulsația ritmică de optime, concepută în maniera
legato situată în discant. Tema este însoțită de intervale armonice (preponderent terțe), cântate
constat în staccato, exceptând cadențele 16. Pulsația ritmică se păstrează și în bas, șaispreze-cimea
fiind specifică doar perioadei a doua din A, iar treizecidoimea pentru formațiunea scalară care
pregătește mica repriză. Se recomandă ca tempo-ul să nu fie prea rapid pentru a putea sugera
caracterul glumeț al variațiunii a IV-a. Se distinge dinamica graduală delicată, în pp, cu mici
fluctuații în interiorul celei de a doua perioade a arhitectonicii bistrofice. Această variațiune
anticipă caracterul Scherzo-ului:
Ex.5

Variațiunea finală este cea mai complexă din acest ciclu, în care se revine la tonalitatea de
bază, Lab Major. În Variațiunea a V-a se observă o augmentare melodică, sunetele Temei fiind
inserate în celula care include saltul de cvartă ascendent, interval urmat de secunda descendentă.
Beethoven a dinamizat și ritmic Tema, realizând, astfel, culminația scriiturii și prin complexitatea
ritmului. Compozitorul a diferențiat perioadele muzicale prin formule ritmico-melodice diferite17.
Ritmul complex se regăsește și în suprapunerea diviziunii binare, de trei-zecidoime, cu a celei
ternare, de triolet pe timp, în anacruzele interioare din prima secțiune a Variațiunii. Recomandăm
exceptând sunetele de pe primul timp din A1 și A1var., marcate prin sf.
în cadențe, Beethoven a scris un bas melodic în legato. Acompaniamentul mai tensionat armonic este cântat în legato
și staccato.
17
tetracordia cu triolet pe timp în A, formula asemănătoare trilului în treizecidoimi, în A1, ritmul sincopat și
succesiunile scalare în treizecidoimi, specifice structurilor tematice și formulele contratimpate din acompaniament, în B.
15
16

ca trioletul să fie cântat cu accent și un atac precis cu deget ferm pe primul sunet al formulei
excepționale. Realizarea planurilor sonore ale finalului de ciclu variațional, în legato, necesită o
diversificare a dinamicii, p interpretat dolce. Pe de o parte tre-buie relevate elementele tematice
situate în discant, iar pe de altă parte se diminuează ca nuanță planul al doilea, fără a estompa
acompaniamentul, subliniind sunetele care se desprind din poli-fonia latentă a basului albertin18:
Ex.6

Coda este alcătuită din două perioade încheiate în tonalitatea inițială, diferențiind modurile
de atac pianistic pentru monodia cu ritm punctat (legato și portato) și acompaniamen-tul cu
formulele contratimpate (staccato). În complementul cadențial pianistul îmbină legato cu portato pe
un cresc. de la pp la p și calando în final.
Se sugerează o mișcare moderată pentru partea întâi a Sonatei, menținând același tempo
pentru toate variațiunile. Indicația de caracter și nu de tempo, notată de Beethoven, determină
spiritul acestui opus pianistic.
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figurația armonică din acompaniamentul sau octavele melodice situate la mâna stângă.

