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tinerilor

“Diamantele
devin
pietre prețioase în urma unui
process îndelungat, în condiții
speciale, într-o perioadă de
timp pe măsură și au nevoie de
șlefuire, șlefuire realizată de
oamensi dedicați.
Meritorie atunci este
strădania
încununată
de
success a cadrelor didactice
din Palatul Copiilor Iași care
au pus bazele unui Festival de
Creație
și
Interpretare
muzicală de succes, sugestiv și
inspirit în titlu.
Festivalul Județean de
Creație muzicală „Diamantele
Iaşului” de astăzi, festival
concurs ce se adresează
copiilor cu vârste între 4-19
ani, a debutat pe 21 noiembrie
2015.
Prima ediţie, FestivalConcurs regional de muzică
uşoară
pentru
copii
şi
adolescenți,
a
oferit
posibilitatea
manifestării
artistice plenare unui număr de
peste 100 de concurenți,copii
din cercuri ale Palatului
Copiilor din Iași și structurile
sale, din instituții de educație
din
învățământul
preuniversitar și din cluburi
private, pe o scenă apreciată,
în prezența unui public cald și
numerous și a unui juriu de
specialitate.
Au trecut anii, talente
muzicale autentice au ieșit la
lumină, altele au început un
proces de

formare autentic și peste 70 de concurenți au
venit la ediția a II a, desfășurată în anul 2019.
Această ediție, pentru prima dată a oferit
posibilitatea înscrierii la o nouă secțiune, cea de
creațieemuzicală, având în vedere că niciodată
nu este prea devreme pentru începerea
afirmării creativităţii.
Ediția a III a, din acest an, 2020,
înscrisă în Calendarul Activităților Educative
Județene, adaugă o nouă secțiune, dedicată
cadrelor didactice - Workshop-ul „Creativitatea
muzicală – modalități de dezvoltare armonioasă a
tinerilor”.
Ani îndelungați Festivalului Județean de
Creație muzicală „Diamantele Iaşului” și fie ca
multe talente autentice să-și înceapă cariera
artistică pe scena Palatului Copiilor din Iași.”
Prof. Adrian Gelu Dobranici
Director al Palatului Copiilor Iași
“Prezența în comisia de jurizare la
Festivalul de Creație Muzicală „Diamantele
Iașului” mă onorează și mă bucură deopotrivă,
deoarece îmi amintește de anii copilăriei, când am
venit pentru prima dată la Palatul Copiilor, unde
am crescut și am fost îndrumată atât de frumos!
Muzica este unul dintre stimulii la care
copilul reacționează cu bucurie și plăcere încă din
primele momente din viață. Înconjurați de muzică,
de noblețea cântului vocal și instrumental, copiii
își pot demonstra valoarea într-un cadru artistic
deosebit, organizat cu mult profesionalism.
Doresc tuturor participanților mult succes,
iar organizatorilor reușite depline!”
Prof. Dr. Daniela Ciocoiu
Iaşi,

Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă”
membru în juriul ediţiei a II-a

Festivalul " DIAMANTELE
IAȘULUI " a apărut din
dorința de a veni în sprijinul
copiilor școlii ieșene de
interpretare vocală, dar mai
ales a copiilor din Moldova.
De ce? Deoarece aceștia au
demonstrat de-a lungul anilor
prin
rezultatele
absolut
excepționale, că merită să
aibă un festival și acasă la ei ,
respectiv Palatul Copiilor,
oază de bucurie , de fericire ,
de împlinire a viselor tuturor
copiilor , de a se "întrece"
muzical într-un loc atât de
îndrăgit de copii. Inedismul
acestui festival se regăseşte în
faptul că este unicul festival Festivalul “Diamantele Iaşului”, ediţia a II-a,
din Moldova ce are secțiunea
de
creație
vocală
și 1-2 noiembrie 2019
instrumentală pt copii. Această
secţiune a fost gândită pentru a
veni în sprijinul copiilor
talentați,
creative,
care
demonstrează un potențial
inepuizabil. Astfel, îmi doresc
ca toți copiii care trec prin
acest festival, să demonstreze
în timp că sunt adevărate "
diamante muzicale" și să nu
uităm că muzica rămâne una
din formele de educație
minunată, indiferent de vârstă
sau etnie.
Coordonator festival,

Prof. Anca Apetroaiei

CREATIVITATEA ŞI MUZICA

Prof. Dobranici Adrian Gelu
Palatul Copiilor Iași

Ne-am născut creatori, element definitoriu pentru specia umană. Întreaga noastră
evoluție se datorează acestui fapt. Am creat obiecte, construcții, am creat arme pentru
vînătoare și apărare dar am creat mai ales frumosul în toate formele sale. Latinescul
„creare” din care provine termenul, definește acțiunea de „a făuri”, „a crea”, „a naşte”.
Creativitatea, cel mai adesea este legată în percepția publică de fenomenul artistic,
unde a fi creativ înseamnă să elaborezi o lucrare literară, să compui un cîntec, să
pictezi o pânză. A crea poate însemna și a aduce la viață pentru că ,,în fiecare bloc de
marmură se află o statuie”şi e treaba sculptorului să o descopere,

spunea

Michelangelo, dar și a produce ceva nou sau nou în raport cu vechiul. Descoperim
astăzi în peșterile rupestre desene, vechi reprezentări ale omului preistoric, relatări în
imagini ale unor vânători reușite, siluete dansând, cântând la instrumente muzicale
rudimentare, îndeplinind ritualuri vechi.
Magică, muzica în credința multor popoare ,,darul zeilor” a ocupat din cele mai
vechi timpuri un loc important în viaţa umană. Egiptenii, grecii antici, marii filozofi ca
Platon, Aristotel, recomandau chiar tratarea unor boli fizice sau psihice, liniștirea și
calmarea bolnavilor cu ajutorul unor lucrări muzicale scrise în diferite moduri
populare. Creația muzicală, cântecul, ca manifestare vocală, apoi instrumentală, a
apărut înaintea limbajului articulat, afirmă mulți cercetători, sentimentele, stările
afective, fiind exprimate de omul preristoric mai întâi prin sunete muzicale, cum și
astăzi mama dialoghează și liniștește copilul mic prin cântece cu linii melodic preluate
sau inventate, cu texte adaptate.
Mai mult ca oricând, astăzi latură creativă a ființei umane trebuie stimulată și
pusă în valoare, și dintre toate manifestările artistice umane, probabil că arta muzicală,
vocală sau instrumentală face acest lucru cel mai bine. Cercetători ai fenomenului,

psihologi, au constatat potențialul creativ mare al oamenilor, dar și faptul că sistemul
de educație, realitățile sociale pot constitui un real obstacol.
Activitățile desfășurate în educația nonformală, în Palatele și Cluburile Copiilor,
unde vârsta de inscriere începe de la patru ani în cazul unor cercuri, au un atu în plus,
căci nu au condiționări. Înscrierea voluntară la activități, posibilitatea de alegere a
modalităților de desfășurare a activității, a repertoriului și materialului folosit conduc
la rezultate foarte bune, vizibile în dezvoltarea psihoemoțională a copiilor, a
capacităților lor intelectuale și motrice, a unor preferințe estetice solide, ce valorizează
excelența. Copiii învață să găsească rezolvări, soluții și creativitatea lor se dezvoltă
prin contactul nemijlocit, în colectiv, cu ceilalți colegi. In general începerea studiului
unui instrument muzical poate pleca de la vîrsta de 5-6 ani, în funcție de instrument de percuție, de suflat, cu coarde-, de gradul de dificultate al acestuia, beneficiile fiind
mari în toate cazurile. La vârste mici se poate începe cu un blockflöte, continuând apoi
cu instrumente de suflat asemănătoare, dar mai complexe, în activitatea proprie, eu fac
trecerea spre clarinet, se poate și oboi, sau alte instrumente înrudite. Există țări în care
studiul unui instrument începe chiar mai de vreme, la fel se întâmplă și în cazul în care
se dorește obținerea performanței. Pentru muzică vocală, canto( muzică ușoară, muzică
populară) este de preferat o vârstă mai mare, iar în cazul cursurilor de canto clasic,
acestea încep după transformările inerente vârstei de 14-15 ani, la nivelul laringelui,
mai dramatice prin amploare la băieți.
Exprimarea artistică vocală sau cu ajutorul unui instrument contribuie la
dezvoltarea capacităților de memorare, la dezvoltarea inteligentei, a abilităților motorii,
prin sincronizarea mișcării mâinilor, cu producerea sunetelor, prin introducerea unei
coloane de aer în instrument. Se observă îmbunătățiri comportamentale, modalități noi
de relaționare între copii, perfecționarea limbajului lor artistic, a auzului musical și nu
numai, toate având o contribuție important în comunicare.
Un rol important al instituțiilor de educație formală, nonformală în cazul
Palatelor și Cluburilor Copiilor, este acela de a crea condiţii pentru dezvoltarea
capacităţilor şi aptitudinilo rnecesare pentru a fi creativ, astăzi, creativitatea
reprezentând o treaptă înaltă a inteligenţei omului modern, constată cercetătorii, care

trebuie să se adapteze condiţiilor socio-economice existente, să se integreze plenar în
societatea în care trăiește. Cultivând creativitatea elevilor noștri, le încurajăm spiritual
noncomformist, curiozitatea, îndrăzneala și inițiativa, îi motivăm, îi înarmăm cu un set
de valori pozitive. Cercetători în științele educației, psihologi, oameni cu practică mare
la catedră, evidențiază faptul că în activitatea didactică se uzează într-o măsură mare
pe memorare, pe rezolvarea de problem și mai puțin pe creativitatea elevilor și
implicarea lor în formularea unor judecăți de valoare proprii, originale. Conform
studiilor, dar și din experiența noastră didactică, nu toți elevii cu rezultate foarte bune,
care memorează și pot reda fidel un volum mare de informații accumulate în școală,
din manuale, sunt creative și invers, unii elevi foarte creativi pot chiar avea unele
deficienţe şcolare. Există copii care dovedesc creativitate și în alte domenii decât cel
artistic, de exemplu în cel ştiinţific, tehnic, fiecare poate excela în funcție de
capabilitățile sale.
Inteligența muzicală, una dintre cele șapte tipuri de inteligență identificate
de Howard Gardner în revoluționara sa lucrare ,,Frames of Mind: The Theory of
Multiple Intelligences”, este legată de inteligența logico-matematică (teoria muzicală
încă de la începuturi, la vechii greci, era una din cele mai avansate și datorită
descoperirilor din domeniul acusticii, matematicii și filosofiei, la fel cum muzica, prin
construcțiile muzicale ritmice, armonice, ajută la ințelegerea matematicii).
Este important repertoriul musical abordat în cadrul activităților desfășurate ca și
audițiile active ale unor lucrări muzicale de referință din genuri diverse, în măsura în
care sunt accesibile copiilor nostri, acestea pot constitui un început, un material de
bază pentru viitoare invenții melodic sau prelucrări creatoare ce le vor realize elevii în
lucrările proprii. Creațiile din folclorul copiilor pot constitui un punct de plecare foarte
potrivit și mai ales atractiv. Creații simple, anonime, experiența colectivă a numeroase
generații, transmise pe cale orală, astăzi ușor de regăsit în manualele de educație
muzicală, sau în culegeri muzicale, odată cunoscute și interpretate pot satisface gustul
pentru creație muzicală și conduce spre alte lucrări mai complexe. Abordarea
repertoriului instrumental popular românesc, atât de divers, a unor lucrări din literatura
muzicală populară a altor țări, atrage copiii și cunoașterea unor genuri cât mai diverse

contribuie la dorința de creație. Abordarea interpretativă a unor lucrări din repertoriul
instrumental, poate fi realizată și din perspectiva dansului. În sprijinul însușirii și
înțelegerii creației din punct de vedere al ritmicii muzicale, a măsurilor de două
pătrimi, trei pătrimi și patru pătrimi, anumite lucrări instrumentale pot fi completate cu
exemplificarea pașilor caracteristici, dacă este vorba de dansuri, ca: hora, valsul,
tangoul. Studiul gamelor Do Major - la minor, pentru început, exerciții simple de
încălzire în aceste tonalități pot constitui un reper în creația artistică a copiilor.
Exercițiile simple de fixare a gamelor pot fi realizate și prin îndeplinirea cerinței de
adăugare a unor texte proprii.
Sincretismul muzicii în general, solicită valențele copiilor noștri la maxim,
crearea unei linii melodice cu un text literar adecvat, schițarea unor pași de dans
potriviți, punerea în scena a unui moment artistic propriu, contribuie la dezvoltarea
unor noi deprinderi și abilități ca: independență, nonconformism, putere de
concentrare, adaptabilitate. Unul dintre atuurile activității desfășurate la cercurile din
Palatul Copiilor Iași, în cazul elevilor înscriși la cercurile instrumentale, sau vocale,
este și acela că sunt înscriși și desfășoară o activitate bogată, ce se completează într-un
mod fericit, la mai multe cercuri. Mulți din copiii ce studiază un instrument, sunt
înscriși și în orchestra de muzică populară, la canto popular sau la dansuri populare, la
cercul de cultură și civilizație engleză, la cercuri de arte vizuale. Astfel putem realize
dezvoltarea capacităţilor creatoare ale copiilor în strânsă legatură cu dorințele, ideile și
inițiativele lor, întărindu-le încrederea în propriile posibilităţi și stima de sine. Putem
influența în calitate de conducători de cerc într-un mod decisive potenţialul creativ al
copiilor prin conţinutul activităţilor noastre, a strategiilor didactice pe care le folosim,
prin crearea în sala de curs, pe scenă sau în diverse manifestări artistice a unui cadru
stimulativ și mai ales prin atitudinea noastră creativă proprie, devotement pentru
profesie, receptivitate la nou și cultivarea originalităţii.
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CREATIVITATEA MUZICALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL NONFORMAL

Prof. Petronela Damian
Palatul Copiilor Iaşi

Educaţia nonformală este cea mai nouă abordare a învăţării pe tot parcursul
vieţii, fiind alcătuită din activităţi plăcute şi motivante. Aceasta înglobează bifarea
tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de învăţământ, cu un aport
suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi maxime de exprimare.
Unul din obiectivele cadru din Curriculum Național pentru educația muzicală
este: Cultivarea sensibilității, a imaginației și creativității muzicale. Acest obiectiv îşi
găseşte locul foarte bine în educaţia muzicală nonformală, deoarece dispune de condiții
propice ce derivă din însăşi flexibilitatea programei şi a conţinuturilor cursurilor.
Astfel profesorul poate dezvolta creativitatea elevilor prin potrivirea unor formule
ritmice pe anumite versuri cunoscute lor, inventarea unei melodii simple pe texte
recomandate, improvizații ritmice (instrumente de percuție simple), melodic,
modificarea conștientă a unor teme muzicale, inventarea unor jocuri care să se
integreze în anumite cântece, pregătirea unui spectacol artistic.
Orice profesor ar trebui să fie un creator de modele, de proiecte educaționale, de
profile, de metode și procedee, un inovator. O asemenea calitate îi pretinde
profesorului imaginație, abilitate, inovație în toate împrejurările, nu numai în cadrul
lecțiilor. Orice elev este un unicat și fiecare cere un anumit tratament pentru a se
realiza optimal. A stabili condițiile, tratamentul și modalitățile prin care fiecare elev își
poate pune în valoare mai bine disponibilitățile și calitățile sale și a obține succese

înseamnă a descoperi specificul fiecăruia și a ști să adaptezi tehnologia educației
acestor particularități.
Aptitudinile creatoare ale elevilor nu se dezvoltă de la sine, ci ele trebuie ajutate
prin exerciții de inițiere în tehnicile creației artistice, prin lărgirea orizontului artistic în
funcție de gradul de dezvoltare a sensibilității, gândirii, imaginației și limbajului
elevilor în diferite domenii ale artei: literar, muzical, arte plastice, etc.
Creativitatea nu se învaţă, ea nu trebuie predată de către cineva. Trebuie doar
creat un context care să-i permită să se auto-dezvăluie. Ea există deja în fiecare, chiar
dacă încă nu i s-a dat ocazia să se manifeste expres. Din punctul de vedere al muzicii
putem să ne gândim la prezenţa creativităţii în două situaţii: prima este compoziţia
muzicală, la care creativitatea este esenţială pentru o lucrare muzicală, însă lângă acest
aspect creativitatea poate să apară în alegerea instumentelor pe care le folosim în
interpretarea unei lucrări muzicale. A doua situaţie se extinde spre activitatea
interpretativă, atunci când elevii prezintă anumite moment artistice în fața unui public.
O modalitate de încurajare a creativității este jocul didactic, acel joc cu caracter
creativ, asemănător celui din folclorul copiilor, unde ei înșiși inventează anumite
scenarii și creează numere muzicale adecvate. Câteva exemple de jocuri muzicale și
jocuri artistice ar fi: - „dirijorul” – elevul dirijează „corul” clasei sau un ansamblu
instrumental; -„compozitorul” – elevul alcătuiește un acompaniament ritmic la o
melodie, alege instrumentele adecvate conținutului muzicii; -„ghicește cine cântă” –
dintre elevii clasei sau ce voce ce instrument se aude într-o lucrare; - alegerea muzicii
potrivite la o poveste, prezentare Power-Point, dans, poezie; - pantomima muzicală –
redarea prin gesturi a ceea ce îi transmite muzica, dialogul muzical, cântatul în grup.
O altă modalitate de încurajare a creativităţii elevilor o reprezintă softurile
educaţionale.

Acestea conţin elemente ale notaţiei muzicale utilizate la scrierea

partiturilor ce pot fi redate cu sunete muzicale, pot fi imprimate şi publicate.
Caracteristicile acestor programe permit scrierea tuturor simbolurilor specifice notaţiei

muzicale oferind posibilitatea creării unor partituri complexe cum sunt cele pentru
muzica orchestrală modernă.
Profesorul are ca scop crearea motivaţiei la elevii care au ales să facă muzică,
găsirea metodelor prin care să-i sensibilizeze şi să-i mobilizeze să-şi 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 creativităţii la elevi prin folosirea tuturor
metodelor cunoscute şi chiar prin crearea unor noi metode.
Persoanele creative se disting prin anumite trăsături fiind diferenţiate
semnificativ de cele mai puţin creative sau noncreative. Acestea sunt imaginaţia,
sensibilitatea, curiozitatea, intuiţia, descoperirea ideilor, independenţa, originalitatea.
Persoanele creatoare sunt puternic motivate, se caracterizează printr-un nivel ridicat de
energie, prin persistenţă în muncă, prin curiozitate intensă, prin dorinţă de cunoaştere
şi de a acumula informaţii. Preferinţele elevilor sunt foarte diferite atunci cînd vorbim
de genuri muzicale, acestea ţinând cont de mediul social în care trăiesc, pregătirea
muzicală, informaţiile primite prin internet.
Climatul creativ trebuie să aibă condiţii care să faciliteze dezvoltarea conduitei
creatoare, şi anume: limitarea constrângerii şi a factorilor ce produc frustrarea,
încurajarea comunicării, dezbaterea liberă a unor idei. Acest climat se regăseşte cu
precădere în învăţământul nonformal unde elevii se manifestă liber, au la dispoziţie
diverse materiale didactice ce nu le au la dispoziţie în sistemul formal. De asemenea
climatul familial are o contribuţie foarte mare la performanţele elevului care trebuie să
fie încurajat şi sprijinit şi să găsească înţelegere pentru ideile sale creatoare.
Elevii care studiază muzica nu trebuie îngrădiţi în anumite genuri muzicale, ci
trebuie încurajaţi să se exprime în genurile care îi reprezintă cel mai bine. Astfel nu va
fi diminuat entuziasmul elevului, fiind o componentă importantă pentru atragerea către
muzică, dar şi pentru formarea tânărului muzician.

Bibliografie
( Creaţie şi creativitate muzicală mediată de IT / Music Creation and Creativity by IT
Means, Eugenia Maria PAȘCA Universitatea de Arte „George Enescu” / “George
Enescu” University of Arts Iasi, Romania emsorban@yahoo.fr, Tehnologii informatice
şi de comunicaţie în domeniul muzical).
1. MEC Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară
Arte, Bucureşti, 2002 2. MEC Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru aria
curriculară Arte, Bucureşti,2001
3. Druţă, Elena-Maria Cunoaşterea elevului, Editura Aramis, Bucureşti, 2004
4. Munteanu, Gabriela Didactica educaţiei muzicale, Editura fundaţiei România de
mâine, Bucureşti, 2007
5. Paşca, Eugenia Maria Managementul activităţilor muzicale extracurriculare în
educaţia formală şi nonformală, Editura Artes, Iaşi, 2009
6. Paşca, Eugenia Maria Maria, Jocul muzical şi creativitatea, Editura Artes, Iaşi, 2010
7. Stoica, Ana Creativitatea elevilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1983
8. Vasile, Vasile Metodica educaţiei muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 2004
18. Mihaela, R. Creativitatea şi inteligenţa emoțională,Ed. Polirom, Ed. a II-a
19. Roşca, A. Creativitatea, Ed. Enciclopedică,Bucureşti, 1997

ROLUL PROFESORULUI DE EDUCAȚIE MUZICALĂ ÎN DEZVOLTAREA
CREATIVITĂȚII ELEVILOR

Profesor Coșarcă Silvia
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Iași

Motto: “Creativitatea este să vezi ce vede toată lumea, dar să gândești cum nimeni nu a
mai gândit.” (Albert Einstein)
Muzica este considerată artă, pentru că ea creează emoţii, formează sentimente,
trăiri, într-un cuvânt sensibilizează omul. Chiar dacă trăim într-o lume în care valorile
politice, economice sau sociale se pot schimba de la o zi la alta, muzica este şi rămâne
o certitudine, este existentă peste tot în lume, în natură, face parte din om. Omul, după
natura sa, nu poate fi satisfăcut doar de trebuinţele materiale, ci îi este imperios necesar
să îşi educe trăirile, sentimentele şi să îşi descopere talentele.
Cunoaşterea muzicală, formarea şi dobândirea deprinderilor sunt fenomene
psihice ce se realizează în timp. În lucrarea “Sensibilitatea” (1970) psihologii Paul
Popescu-Neveanu şi Mihai Golu descriu educaţia muzicală ca fiind proces biologic
cerut de adaptarea organismului la mediu.
Atât pregătirea consumatorului de valori estetice muzicale, cât şi a creatorului sunt
reprezentate de pregătirea elevilor prin muzică. Pentru aceasta estenecesară stimularea
creativităţii la elevi prin folosirea tuturor metodelor cunoscute şi, chiar prin crearea
unor metode noi, care, în final, să-şi atingă scopul.
Dacă ţinem cont de vârstă, mediul social în care trăiesc, pregătire muzicală,
explozia de informaţii venite pe căile reţelelor de socializare şi a internetului, în
general, preferinţele elevilor vor fi foarte diferite, îndreptându-se spre unul sau mai
multe genuri mari de muzică: uşoară, cultă,folk, populară, bisericească etc. Profesorul
de muzică este acela care are datoria să modeleze, să formeze gustul pentru frumos şi
valoros, începând de la primii paşi din abecedarul muzical, care se pot face încă

dinainte ca elevul să poată să scrie sau să citească şi până la stimularea creativităţii,
având ca finalitate creaţii deosebite şi valoroase.
În literatura de specialitate, creativitatea este definită ca produs, proces, ca
potențialitate și ca dimensiune sintetică în profilul personalității. A crea înseamnă a
face să existe, a aduce la viață, a cauza, a genera, a produce, a zămisli etc. Creativ este
cel care se caracterizează prin originalitate și expresivitate, este imaginativ, generativ,
deschizător de drumuri, inventiv, inovativ etc.
Şcoala reprezintă principalul factor care poate contribui decisiv la valorificarea
creativităţii potenţiale a elevilor, la stimularea înclinaţiilor lor creative şi de educare a
creativităţii. Şcolii îi revine responsbilitatea de a acţiona pentru stimularea
potenţialului creativ al elevilor în următoarele direcţii:
• identificarea potenţialului creativ al elevilor;
• dezvoltarea posibilităţilor individuale de comunicare, care să înlesnească punerea
rezultatelor creaţiei la dispoziţia societăţii;
• dinamizarea potenţialului creativ individual, în sensul valorificării adecvate a
talentelor și a cultivării unor atitudini creative.
Putem afirma cu tărie că se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în
şcoală. Se observă, însă, necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire şi
stilul de lucru în clasă, cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin
preocupat de această latură a personalităţii elevului, care capătă în zilele noastre o
valoare din ce în ce mai însemnată.
Profesorul este cel care trebuie să depisteze la elevi talentul creativ şi să asigure
mediul de dezvoltare a capacităţii lor creative. El trebuie să încurajeze imaginaţia,
fanteziile şi sugestiile creatoare ale elevilor. Când imaginaţia elevilor trece printr-un
moment de efervescenţă, profesorul trebuie să lase ideile să curgă, să observe elevii
prin modul în care rezolvă problemele neobişnuite, prin felul în care pun întrebările.
Atitudinea pozitivă a profesorului faţă de creativitate este unul dintre cei mai
importanţi factori care facilitează creativitatea. Condiţia principală a dezvoltării
creativităţii este ca profesorul să ştie ce înseamnă a fi creativ, să aibă cunoştinţe de
bază despre creativitate, despre posibilităţile de dezvoltare a acesteia în procesul de

învăţământ.O altă sarcină importantă pentru profesor este întreţinerea unei atmosfere
permisive, a unor relaţii care să nu exagereze nici prin autoritarism, nici prin laissezfaire. În egală măsură, şi profesorul trebuie să înveţe să fie creativ în activitatea
didactică. Dacă profesorul nu face el însuşi dovada creativităţii îi va fi foarte dificil să
dezvolte această caracteristică la elevi.
În ce priveşte factorii creativităţii, se poate vorbi, mai întâi, de aptitudinipentru
creaţie.
Există anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoaştem, care favorizează
imaginaţia, ele creând predispoziţii de diferite grade pentru sinteza unor noi imagini,
unor noi idei. Totuşi, e nevoie de intervenţia mediului, a experienţei pentru ca ele să
dea naştere la ceea ce numim talent.
Al doilea factor care trebuie amintit este experienţa, cunoştințele acumulate.
Importantă
nu este doar cantitatea, bogăţia experienţei, ci şi varietatea ei. Multe descoperiri într-un
domeniu au fost sugerate de soluţiile găsite în altă diciplină.
Alţi factori interni ai dezvoltării creativităţii sunt motivaţia şi voinţa. Creşterea
dorinţei, a interesului pentu creaţie, ca şi a forţei de a birui obstacole are, evident, un
rol notabil în susţinerea activităţii creatoare.
La educarea creativităţii sunt importante, deopotrivă, metodele, relaţia profesorelevi (autentic democratică şi de cooperare), atitudinea adultului faţă de elev (deschisă
şi receptivă faţă de copil şi de valorile creativităţii sale) şi atmosfera pe care cadrul
didactic o instaurează în clasă.
Trebuie să fim conştienţi şi să combatem anumite piedici în calea manifestării
imaginaţiei, creativităţii. Asemenea obstacole exterioare sau inerente individului sunt
denumite, de obicei, blocaje.
Persoanele creative posedă multe caracteristici distincte care le diferenţiază
semnificativ de persoanele mai puţin creative sau chiar noncreative. Davis (1999) a
"inventariat" peste 200 trăsături de personalitate şi adjective ale atitudinii creative,
găsite în literatură asupra creativităţii, şi le-a împărţit în trăsături pozitive, social
dezirabile şi trăsături negative, potenţial supărătoare. Dintre acestea, în ordinea

caracteristicilor importante sunt: imaginaţia, sensibilitatea la probleme, curiozitatea,
intuiţia, descoperirea ideilor, toleranţa pentru ambiguitate, independenţa (autonomia),
originalitatea etc.
Independenţa (autonomia): Persoanele creative tind să fie independente,
nonconformiste în gândire şi acţiune, sunt relativ neinfluenţate de alţii. Autonomia este
o trăsătură care înglobează şi alte dispoziţii sociale: introversiunea, motivaţia
intrinsecă, autoîncrederea, dorinţa de solitudine, insatisfacţia cu status-quo.
Imaginaţia constituie o aptitudine importantă şi se bazează pe anumite
predispoziţii ereditare. Imaginaţia creativă desemnează capacitatea unui individ de a
efectua o activitate creatoare, adesea generalizată la întreaga capacitate inventivă
(Henri Piėron, 2001). Dezvoltarea imaginaţiei presupune, însă, multă muncă în
procesul de creaţie. De exemplu, Thomas Edison, inventatorul american, susţinea că
geniul este 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie. Dar teza lui Edison nu se aplică deloc în
cazul lui Wolfgang Amadeus Mozart, capabil să compună o sonată în câteva zile.
Imaginaţia creativă este un mod de gândire în esenţă generativ (de noi idei, conexiuni,
analogii) şi a devenit sinonimul conceptului de "creativitate".
Sensibilitatea la problemeeste o trăsătură esenţială pentru rezolvarea eficientă a
problemelor. Persoana creativă are capacitatea de a observa ceea ce este neobişnuit şi
diferit, de a vedea potenţialul în situaţii date, de a observa asemănări şi analogii în
experienţe diferite.
Intuiţiaeste o descoperire bruscă, o revelaţie a unui adevăr, a soluţiei unei
probleme în cursul unei "învăţări" prin încercare şi eroare. O personalitate intuitivă
observă relaţiile, implicaţiile, are o sensibilitate sporită la detalii şi pattern-uri.
Originalitatea: Persoana creativă prezintă originalitate în gândire şi idei, vede
lucrurile în modalităţi noi. Originalitatea se exprimă şi prin aptitudinea de a lăsa la o
parte sistemele ferm structurate şi stabilite, de a dizolva sintezele existente şi de a
utiliza elementele şi concepţiile în afara contextelor iniţiale, pentru a crea noi
combinaţii, noi sisteme de relaţii.
Motivația, temperamentul și caracterul sunt caracteristici ale personalității
creatoare. Persoanele creatoare sunt puternic motivate, se caracterizează printr-un nivel

ridicat de energie, prin persistența în muncă, printr-o curiozitate intensă, manifestată
prin dorința de a cunoaște și de a acumula informații.Ca o definiție, am putea spune că
motivația este ansamblul stărilor de necesitate internă, ce se cer a fi satisfăcute și care
îl împing, îl instigăși îl determină pe individ săși le satisfacă.
Există diferite forme sau tipuri de motivație:
• Motivația pozitivă, care este motivația produsă de stimulări premiale(lauda,
încurajarea, premierea);
• Motivația negativă, produsă de folosirea unor stimuli aversivi (amenințarea,
blamarea, pedepsirea);
• Motivația intrinsecă (interioară, primară), sursa aflându-se în subiect, în nevoile
și trebuințele lui personale;
• Motivația extrinsecă (exterioară, secundară, indirectă), prin care sursa este în
afara subiectului, fiindu-i sugerată sau chiar impusă acestuia de o altă persoană
(nu izvorăște din specificul activităii subiectului);
• Motivația cognitivă își are originea în activitatea exploratorie, în nevoia de a ști,
de a cunoaște (curiozitatea pentru nou);
• Motivația afectivăeste determinată de nevoia omului de a obține aprobarea din
partea altor persoane, de a se simți bine în compania altora.
Climatul creativ poate fi abordat din punctul de vedere al influenţelor climatului
asupra formării capacităţilor creatoare la copii şi adolescenţi sau din punctul de vedere
al influenţelor asupra performanţelor creatoare la persoane care sunt angajate într-o
activitate profesională. Fie că este vorba de familie sau de şcoală, printre condiţiile
care facilitează dezvoltarea conduitei creatoare se pot enumera: limitarea constrângerii
şi a factorilor care produc frustrare, încurajarea comunicării, a acceptării unui risc
rezonabil etc.
În şcoală sunt unele condiţii şi situaţii specifice care pot duce la dezvoltarea
spiritului investigativ, a gândirii divergente, a atitudinii creative etc. Astfel de condiţii
şi situaţii pot fi: încurajarea elevilor să pună întrebări, să fie activi prin operare cu idei
şi obiecte, să discute şi să dezbată etc.La climatul creativ şi la performanţele elevului

contribuie într-o foarte mare măsură şi climatul familial. Atunci când în familie există
înţelegere faţă de ideile copilului, atunci când elevul este sprijinit şi încurajat să-şi
continue studiul, elevul va avea altă motivație pentru studiu –şi, în ultimă instanţă,
pentru a deveni creativ - decât în situația în care părinţii sunt indiferenţi, critici, nu
acordă atenţia cuvenită dezvoltării ideilor copilului.
Pregătirea unei personalităţi prin educaţie are un traseu complex, antrenându-se
toate procesele psihice: cognitive, afective, psihomotorii şi motivaţionale. Muzica,
poate mai mult decât celelalte obiecte de studiu, îndeplineşte aceste condiţii. Pe lângă
faptul că operează cu tot felul de noţiuni, categorii şi fenomene, muzica implică
utilizarea de simboluri, de mijloace artistice, folosindu-se însemne care se adresează
atât raţiunii, gândirii, cât, mai ales, afectivităţii.
Deşi unii afirmă că muzica nu este destul de mult implicată în dezvoltarea
proceselor cognitive, se poate arăta în ce măsură contribuie muzica la dezvoltarea
gândirii, prin sublinierea aspectelor formării gândirii prin învăţarea muzicii.Traseul
procesului de gândire implică o reflectare multiplu-mijlocită a realităţii şi existenţei
(prin coduri psihice, simbolizări, prin noţiuni, judecăţi, raţionamente), iar codul,
mecanismul şi operaţiunile gândirii au o implicaţie specifică în domeniul muzicii. Mai
puţin cunoscut este faptul că există o legătură între muzică şi inteligenţa spaţială. Acest
tip de inteligenţă ajută la vizualizarea lumii cu acurateţe, formarea de imagini mentale
ale obiectelor fizice şi recunoaşterea unei game largi de obiecte, fiind crucială gândirii
necesare ce implică rezolvarea unor probleme de matematică avansate. Concluzionând,
putem afirma fără dubiu că muzica îmbunătăţeşte abilităţile matematice, ea stimulând
zone ale creierului folosite în înţelegerea spațial-temporală, care sunt folositoare unei
gândiri analitice.
Metodele de învăţământ reprezintă instrumentul cu ajutorul căruia profesorul
transmite cunoştinţe, formează deprinderi, abilităţi, priceperi. Finalităţile generale ale
predării-învăţării-evaluării, ale obiectivelor educative operaţionale şi specifice se
regăsesc în programa şcolară de învăţământ, care este periodic îmbunătăţită şi
revizuită.

Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă
a elevilor în procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest
context, prefacerile pe care le cunosc metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii
definitorii. Relaţia dinamică deschisă constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc
între diferitele metode. Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea procesului
de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se
raportează. Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea
accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare şi
formare a personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor tradiţionale vizează
adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei.
Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate astfel:
1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu
manualul, exerciţiul;
2.Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul
de caz, metode de simulare (jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin
descoperire.
Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici:
▪ pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a
educaţiei;
▪ sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un
obiect al instruirii, aşadar, comunicarea este unidirecţională;
▪ sunt predominant comunicative;
▪ sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o
reproducere a cunoştinţelor;
▪ au un caracter formal şi stimulează competiţia;
▪ stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare;
▪ relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. Aceste
metode generează pasivitatea în rândul elevilor.
În general, pentru şcoala modernă, metodele tradiţionale sau didacticiste, bazate
pe comunicarea directă, pe argumentarea demonstraţiilor etc., cu toată valoarea lor

pozitivă care le-a asigurat un loc binemeritat în istoria şcolii, prezintă numeroase
neajunsuri şi rămâneri în urmă faţă de cerinţele şi nivelul la care a ajuns dezvoltarea
învăţământului.Ioan Cerghit, în lucrarea sa ”Metode de învăţământ”, foloseşte
procedeul contrapunerii pentru a evidenţia principalele neajunsuri şi critici aduse
metodelor clasice, cât şi caracteristicile şi principalele direcţii de înnoire a
metodologiilor pe care le încearcă învăţământul de astăzi.Se consideră, totuşi, că unele
metode “vechi” - departe de a-şi fi relevat până în prezent marile lor capacităţi
informative şi formative - sunt succeptibile de evoluţie; ele dispun încă de numeroase
resurse proprii de revitalizare în perspectiva unui învăţământ modern, activ, euristic şi
intensiv, promotor al personalităţii plenare, ceea ce le va menţine viabile încă multă
vreme, probabil de aici înainte.
Astăzi însă, nu se mai poate acţiona exclusiv după modelele constituite anterior,
de aceea, paralel cu acest efort de optimizare, şi nu de părăsire totală şi nejustificată a
aşa-ziselor metode “clasice” sau “tradiţionale”, atâta timp cât ele mai pot fi recuperate
pentru nevoile actuale, este necesar să se reînoiască şi mai mult spiritul predării, să se
modernizeze întregul sistem de metode şi de mijloace de învăţământ, făcând loc şi cu
mai multă hotărâre unor noi metode, mai eficiente, creaţie a epocii în care ne aflăm.
Tehnicile şi metodele de stimulare a creativităţii s-au diversificat considerabil în
ultimii
ani. Datorită importanţei deosebite a cercetării ştiinţifice pentru dezvoltarea societăţii,
în ţările avansate tehnologic au fost puse la punct şi aplicate o serie de metode şi de
tehnici intuitive de creaţie ştiinţifică şi tehnică. Aceste tehnici se pot grupa în trei mari
categorii: tehnici euristice, metode psihologice de creativitate şi metode logicointuitive de creativitate.
Dintre tehnicile euristice se pot aminti:
- asocierea consonantă (rezonantă) – asocierea este funcţia intelectului care stabileşte
legături între imaginaţie şi memorie, astfel încât o idee antrenează pe alta, procesul
creativ având la bază utilizarea similitudinilor;
- analogia şi extrapolarea – analogia este un transfer de însuşiri bazat pe împrumutul de
idei de la o soluţie apropiată;

- inversia – abordarea inversă a problemei;
- empatia – substituirea gândirii omului cu cea a obiectului creaţiei, studiului;
- combinarea – majoritatea ideilor noi apar prin combinarea altora ştiute;
- tehnica listelor interogative de verificare Osborn – se bazează pe elaborarea unei liste
sintetice de întrebări care să pună în valoare toate tehnicile de mai sus.
Principalele metode psihologice utilizate sunt:
➢ Brainstorming-ul – este cea mai utilizată metodă de stimulare a creativităţii prin
intermediul microgrupului. Termenul englezesc se traduce (brain = creier, storm =
furtună) prin expresia ”furtună în creier” sau „asaltul de idei”.Ea poate fi definită ca o
modalitate de stimulare a activităţii creierului astfel încât, într-un timp scurt, să se
obţină de la un grup mic de indivizi, un număr mare de idei noi, valoroase, de a
formula şi a rezolva diferite probleme în mod creativ.Brainstorming-ul se foloseşte mai
puţin în lecţiile obişnuite şi mai mult în cadrul unor lecţii de sinteză cu caracter
aplicativ sau în activităţile de cerc. O condiţie esenţială este necesitatea cunoaşterii de
către elevi a problematicii ce urmează să se discute în cadrul sesiunii de brainstorming.
Metoda se poate aborda pentru identificarea unor idei sau soluţii noi de abordare a
educaţiei muzicale în şcoală, în identificarea unor resurse proprii de autodotare a
cabinetului de muzică, în analiza valorii unor interpretări sau creaţii muzicale ale
elevilor, în identificarea unor idei şi soluţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea
unor spectacole muzicale organizate cu elevii şcolii. Pornind de la audierea unei lucrări
muzicale, învǎţǎtorul poate cere elevilor să decodifice mesajul artistic şi să găsească un
titlu sugestiv.Practica la catedră a evidenţiat faptul că elevilor le vine destul de greu să
se integreze rapid şi eficient într-o asemenea activitate. Climatul pozitiv de lucru din
care critica de orice tip este complet eliminată este o situaţie nefamiliară elevilor
noştri. Aş dori să menţionez şi alte dezavantaje ale metodei: consumă o importantă
cantitate de timp şi poate produce o inhibare a elevilor ce au un ritm de crativitate mai
scăzut.
➢ Învăţarea prin descoperire are drept caracteristică definitorie faptul că
materialul de învăţat

nu este prezentat în forma lui finală, ci reclamă din partea elevilor o anumită activitate
mentală (rearanjare, reorganizare sau transformarea materialului dat), constituind un
act de creaţie al profesorului, dar şi un mijloc de educare a gândirii creatoare a
elevului. Este o metodă intuitivă de generare în grup a ideilor, în care nu este permisă
criticarea altor idei expuse, admiţându-se şi ideile ciudate, care prin rezonanţă pot
conduce la apariţia altor idei; De exemplu:”Completaţi măsurile care lipsesc şi apoi
solfegiaţi.”
➢ Metoda Philips 6-6 – este un blitz-brainstorming în care sunt folosite 6 grupe de
câte 6
participanţi, care au discuţii limitate la 6 minute; avantajul constă în faptul că se pot
aborda mai multe aspecte ale unei probleme în timp scurt şi corectarea rapidă a
deciziilor. Creată de către J. Donald Phillips, metoda deschide posibilităţi multiple de
abordare în practica şcolară. În funcţie de complexitatea subiectului luat în discuţie, a
problemei de rezolvat sau a cazului de analizat, cadrul didactic poate să împartă clasa
de elevi în mai multe grupe de discuţii pentru abordarea mai multor aspecte ale
problemei date.Metoda poate fi abordată eficient în ciclul gimnazial, prin realizarea, de
exemplu, a unorsinteze la nivelul perioadelor istorice muzicale, având ca suport o
bibliografie avansată în prealabil de către profesor. Fiecare grup va surprinde aspecte
importante legate fie de viaţa şi creaţia compozitorilor reprezentativi, fie de genuri,
forme, stil de creaţie etc.
➢ Tehnica Focus-grup - utilizează potenţialul de învăţare şi producţia de idei în
cadrul
grupurilor şi constă într-o discuţie focalizată, care furnizează un complex informaţional
ca rezultat al unei construcţii de grup. Focus-grupul urmăreşte mai mult colectarea de
date şi analiza procesului complex de influenţare a opiniilor în cadrul
grupului. Participanţii îşi pot modifica sau chiar schimba total părerile până la finalul
discuţiilor.Poate avea un aport deosebit în dezvoltarea creativităţii de grup, atunci când
elevii primesc,de exemplu, ca sarcină redarea mesajului muzical al unei creaţii
muzicale prezentate sub formă de audiţie, prin intermediul unor creaţii literare în proză
sau versuri sau prin intermediul desenului.

➢ Discuţia Panel – există un grup restrâns de discuţie şi un auditoriu care ascultă
în tăcere şi
răspunde prin mesaje care sunt de tipul întrebări, sentimente şi completări de
informaţii. După fiecare grup de mesaje se reiau discuţiile până la obţinerea sintezei.
➢ Metoda rezolvării creative de probleme - profesorul poate opta pentru abordarea
acestei
metode, atunci când vizează dezvoltarea creativităţii muzicale a elevilor, solicitând, de
exemplu, crearea unei lucrări muzicale, pornind de la anumite fragmente ritmicomelodice oferite de acesta sau create de elevi, fragmente ce se cer ansamblate într-un
întreg. Creaţia muzicală a elevilor va fi interpretată şi analizată după anumite criterii
stabilite în prealabil de către învǎţǎtor.Metoda poate fi utilizată şi în predarea unor noi
conţinuturi, datorită caracterului concentricde eşalonare a conţinuturilor educaţiei
muzicale, care reia anumite teme de studiu din anii anteriori sau se bazează pe ele,
întregindu-le, continuându-le, aprofundându-le. În această manieră se pot aborda
diverse teme de studiu, cum ar fi: semnele de notaţie muzicală ale principalelor
elemente de limbaj muzical, elementele de ritmică şi metrică muzicală etc. Se vizează
de fapt, evitarea predării unor cunoştinţe pe care elevii deja le deţin (acest fapt fiind
obositor, monoton, plictisitor), urmărindu-se doar reactualizarea şi completarea
acestora cu noi date.Profesorul va trebui să organizeze clasa în grupuri alcătuite din
şase elevi, care se pot grupa şi după propria dorinţă, explicându-se însă importanţa
omogenităţii şi coeziunii grupului.
➢ Metoda ”6-3-5”este o metodă de creativitate de grup. Cifra 6 indică numărul de
membri
aigrupului. Fiecare persoană împarte o coală de hârtie în trei coloane. Învǎţǎtorul
anunţă problema şi fiecare din cei 6 notează trei idei pentru rezolvarea acesteia, în cele
trei coloane. În etapa următoare fiecare participant transmite colegului din dreapta
foaia sa şi în acelaşi timp o primeşte pe cea a colegului din stânga. Fiecare reia cele trei
idei emise iniţial şi le completează, le îmbunătăţeşte, le precizează diferite amănunte,
le modifică sau îşi scrie părerea sa despre ele. Urmează o nouă deplasare a foilor, până
când ideile iniţiale au trecut pe la toţi ceilalţi cinci membri ai grupului. Învǎţǎtorul

strânge foile, după care urmează o discuţie pe marginea activităţii desfăşurate.Metoda
se numeşte ”6-3-5” pentru că primele trei idei ale celor şase elevi sunt prelucrate de
alte cinci persoane. Cadrul didactic poate oferi elevilor un anumit material muzical
(valori de note, pauze, înălţimi, scheme figurative pentru desfăşurarea duratelor sau a
liniei discursului melodic), peicizând date cu privire la sonoritate, caracter etc. (trei
variante), solicitând elevilor implicaţi să creeze trei discursuri muzicale reduse ca
dimensiune, în concordanţă cu cerinţele enunţate. Producţiile muzicale iniţiale ale
elevilor vor fi supuse unui proces de prelucrare de către colegi, rezultatul final
constituind deci, o creaţie muzicală de grup.
Metodele moderne au un aport deosebit în dezvoltarea creativităţii elevilor.
Pentru a influenţa, antrena şi cultiva abilităţile creative ale elevilor se cer respectate
unele cerinţe specifice învăţării creative. Astfel, profesorul trebuie:
- să insufle elevilor – prin modul de prezentare a informaţiilor, prin stilul său de
gândire, prin specificul solicitărilor formulate pentru elevi – o atitudine şi un stil de
gândire creator, liber, independent;
- să stimuleze, orienteze şi să incite gândirea elevilor spre nou, spre neexplorat;
- să asigure o atmosferă permisivă care să ofere elevilor acel climat optim pentru
manifestarea liberă, spontană, fără frica de a greşi, de a primi sancţiunea, aprecierea
critică imediată;
- să direcţioneze potenţialul creativ al elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele
mai mari de manifestare eficientă, de realizare efectivă;
- să cultive încrederea în sine, să încurajeze efortul creator al elevilor încă de la
primele lor manifestări;
- să activeze permanent gândirea elevului,pentru a nu conduce spre un stil obositor, ci
un efort intelectual ce produce satisfacţie, contribuie la cultivarea spiritului de
iniţiativă, la formarea abilităţii de a aborda problemele întreprinzător şi dinamic.
Utilizarea acestor metode şi tehnici nu trebuie făcută însă în lipsa unor
combinări şi armonizări cu metodele aşa-numite tradiţionale, deoarece, după cum se
poate observa, avantajele şi dezavantajele lor sunt complementare.

Imaginea secolului XXI este încă neclară; se pot concretiza, însă, două tendinţe
majore:
✓ centrarea pe elev, pe nevoile acestuia, elevul fiind un partener al nostru în
propria formare;
✓ folosirea unor tehnici moderne şi a unei palete de metode foarte variată, care să
acopere cât mai bine întreaga sferă de interes a persoanei educate, persoană care
va reprezenta resursa şi creatorul de resurse pentru anii viitori.
Metodele de dezvoltare a creativității oferǎ elevilor posibilitatea de a-şi exersa
fantezia,
de a face relaţii interdisciplinare. În felul acesta şcoala devine mediul favorizant de
dezvoltare a creativitǎţii. Împletirea acestor metode cu jocurile muzicale nu poate duce
decât la realizarea, într-un mod plǎcut, dar şi educativ,a obiectivelor urmǎrite în
educaţia muzicalǎ.
Fiecare profesor poate fi “un creator” de idei de predare şi de stimulare a
creativităţii
elevilorlui. În ceea ce priveşte educaţia muzicală şi creativitatea muzicală, în special,
este recomandabil să se lucreze pentru început pe grupuri de copii şi pe diferite nivele
de vârstă, de exemplu: primul nivel de vârstă – varsta 3-7 ani, al doilea nivel 7-12 ani
şi al treilea nivel de vârstă 12-19 ani.
Una din metodele de dezvoltare a creativitǎţii estejocul muzical de
imaginaţie.”Noi compunem şi cântǎm”este un joc care are ca obiectiv operaţional
utilizarea timbrurilor sonore ale pseudoinstrumentelor şi ale vocii pentru a realiza
ilustraţii muzicale.Jocul presupune selectarea, de către profesor, a unui grup de imagini
dintr-o poveste, pe care le aşazǎ în ordinea cronologicǎ desfǎşurǎrii acţiunii.Un grup de
elevi leagǎ un mic text pe marginea întâmplǎrii la care se referǎ imaginile.Alt grup ce
are la dispoziţie obiecte sonore(beţe,clopoţei,creioane,lovituri din palme, din picioare)
va realiza ilustraţia muzicalǎ.
Jocul ”La spectacol” are ca obiective operaţionale desprinderea mesajului
muzical şi inventarea unor mişcǎri, a unor imagini, pe o melodie datǎ.Clasa se împarte
în trei grupe: prima grupǎ inventeazǎ şi cântǎ o melodie, a II-a grupǎ redǎ muzica prin

mimicǎ, iar a III-a grupǎ realizeazǎ un desen.Acest joc se poate folosi şi în cadrul
audiţiilor muzicale.Prima grupǎ cântǎ melodia inventatǎ, în timp ce a II-a executǎ prin
mimicǎ diferite mişcǎri ce reprezintǎ mesajul melodiei,iar grupa a III-a realizeazǎ un
desen pe tablǎ,cu acelaşi subiect (mesajul cântecului).
Există metode ce se axează exclusiv pe imaginaţia şi creativitatea copiilor,
putând fi aplicate de la primele întâlniri cu micii”artişti”.Profesorul va alege o temă
atractivă pentru copii, pe marginea căreia să poată purta un dialog, astfel încât să facă
să dispară teama copiilor pentru nou şi să-i încurajeze să intre într-un fel de joc mai
neobişnuit pentru ei.De exemplu,jocul poate fi denumit“Circul”. Copiii vor fi întrebaţi
dacă au fost la circ şi ce au văzut acolo. Fiecare dintre ei va spune, probabil, că a văzut
elefanţi, girafe, lei, tigri, acrobaţi, clovni etc. După o scurtă discuţie în care vor
evidenţia “însuşirile” fiecărui “actor” al circului, atât profesorul, cât şi elevii vor
încerca să exemplifice muzical un animal; de exemplu, elefantul se mişcă mai greoi,
mai leneş aşa că ilustrarea muzicală a acestuia se poate realiza prin interpretarea lentă
și pe sunete cât mai grave (după posibilitățile elevilor), arătând muzical cum se
comportă elefantul. Apoi, copiii pot încerca să exemplifice muzical un alt animal, pe
care îl aleg ei, urmând ca, în final, ceilalţi copii să încerce să ghicească ce animal a fost
“interpretat”.
Alte jocuri pe marginea cărora se pot face mici compoziţii muzicale ar putea fi:
“Crăciunul” în care copiii vor încerca să exprime atmosfera de Crăciun,
“Oraşul”,”Aeroportul”, “Anotimpurile” etc. Se pot face şi variaţiuni pe o singură temă.
O altă modalitate de lucru cu copiii mici poate fi asocierea desenelor cu
muzica.Într-o primă fază, profesorul prezintă copiilor câteva desene care sunt explicate
şi pe marginea cărora se va încerca o ilustrare muzicală.Un astfel de desen poate
reprezenta soarele, copii jucându-se, un desen care să exprime veselie, căldură
sufletească. Alt exemplu ar putea reprezenta marea întunecată de o furtună puternică.
Profesorul va solicita elevii să reproducă muzical zbuciumul mării furioase, al furtunii
sau veselia copiilor într-o zi luminoasă de vară. În această fază, profesorul poate
introduce în vocabularul copiilor diferite noţiuni muzicale, explicând, de exemplu,

relaţia major-minor, rolul nuanţelor, al ritmului, precum şi diferitele exprimări prin
sunete acute sau grave.
Un alt procedeu de stimulare a creativității elevilor îl reprezintă audierea unei
lucrări muzicale, pe baza căreia copiii să încerce să reproducă prin desene ceea ce simt
ei în acel moment, urmând să explice, apoi, desenul. Această metodă este puţin mai
greoaie, dar poate oferi, în anumite situații, rezultate surprinzătoare. Deseori, desenele
pot fi înţelese doar de cel ce le-a realizat, putând reprezenta nişte linii, cerculeţe,
spirale,diferite alte figuri geometrice sau imagini din natură, în funcție de
predispozițiile fiecăruia spre arta vizuală. Indiferent de rezultat, copiii trebuie, însă,
încurajați și stimulați de către profesor pentru exprimarea stărilor afective prin orice
mijloace.
La fiecare lecţie în care se foloseşte acest mod de a lucra cu copiii, profesorul
trebuie să ştie foarte bine scopul pe care îl doreşte să-l atingă, astfel încât să introducă
treptat noţiuni muzicale, atât în ceea ce priveşte semiografia muzicală, cât şi termenii
de nuanţe, tempo, ritm, dezvoltând în acelaşi timp abilităţi muzicale vocale sau
instrumentale, dragostea pentru muzică şi pentru creaţia muzicală.
Educaţia muzicalǎ este o componentǎ de bazǎ a educaţiei estetice. Ea contribuie
la formarea unei personalitǎţi armonioase, creative şi sensibile, capabile sǎ comunice
cu semenii.
Mediul școlar poate avea un însemnat rol stimulativ asupra creativității, dacă
programele sunt flexibile, dacă se evită învățarea pe de rost și se pune accent pe
învățarea interactivă, dacă se respectă dezideratul libertății și se oferă oportunități de
alegere, dacă se creează receptivitatea față de recompense morale. Un mediu școlar ce
stimulează creativitatea face ca învățarea să fie plăcută, respectă personalitatea
copiilor, le formează deprinderi de învățare activă și de autoînvățare. Într-un asemenea
mediu copiii trebuie să se simtă liberi să discute problemele care-i frământă, să aibă
sentimentul de apartenență la clasa sau școala la care învață. Instruirea individualizată
trebuie să fie o realitate, nu un deziderat.
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MUZICA ÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE

Prof. Irina Dabija
Palatul Copiilor Iași

În România când spunem învăţământ, cea mai mare parte dintre noi se gândeşte
la învăţământul clasic, desfăşurat în sălile de clasă din cadrul şcolilor. Această
atitudine este perfect justificată dacă ne gândim la numărul mare de ore pe care şi le
petrec copiii la şcoală: între patru şi şapte pe zi. Totuşi, alături de învăţământul
tradiţional există şi instituţii, ca de exemplu Palatele copiilor din oraşe şi Cluburile
copiilor din localităţile mai mici, care oferă activităţi extracurriculare elevilor şi
preşcolarilor. Există şi instituţii private ce organizează diferite cursuri, de cele mai
multe ori de teatru, dans, limbi străine. Aceste instituţii de petrecere a timpului liber au
o vastă ofertă de activităţi prin care copiii şi adolescenţii îşi pot realiza visele şi îşi pot
dezvolta pasiunile.
Diferenţele dintre cele două sisteme sunt destul de mari: unităţile şcolare
funcţionează după o programă stabilită la nivelul Ministerului Educaţiei, profesorul
având doar posibilitatea de a alege un anumit manual. În instituţiile extracurriculare
profesorii îşi realizează programa în funcţie de nivelul cursanţilor, de cerinţele şi
nevoile acestora. Includerea într-o grupă de începători, nivel mediu sau avansat este o
sugestie din partea profesorului, cursantul putând alege să frecventeze cursul pe care îl
doreşte. Dacă nivelul cunoştinţelor sale nu corespunde grupei alese, îşi va da singur
seama şi va dori să facă parte din grupa de nivelul potrivit. De asemenea, dacă dorinţa
cursanţilor este de a-şi dezvolta capacitatea de exprimare orală în limba străină,
profesorul va preda şi noţiuni de gramatică şi vocabular, dar va pune mai mare accent
pe partea de conversaţie, stimulând elevii să se exprime verbal, cu stângăciile şi
pauzele de neevitat de la început, pentru a progresa apoi de la oră la oră.
Flexibilitatea cursurilor din sistemul extracurricular se observă şi în numărul de
întâlniri săptămânale ce poate varia de la 1 la 2 sau chiar 3 (fiecare întălnire are 100 de

minute, două ore fără pauză), precum şi în modul de prezentare a informaţiilor.
Cursurile trebuie să fie atractive, să corespundă aşteptărilor cursanţilor pentru ca
aceştia să revină. Faptul că ei aleg să frecventeze aceste cursuri şi fac aceasta cu multă
seriozitate, dovedeşte pe de o parte, că interesul lor este real precum şi faptul că acest
tip de învăţamânt are un rol important în formarea lor.
O altă diferenţă majoră este lipsa notării din învăţământul extracurricular.
Evaluarea se poate face doar la cererea cursantului pentru a-şi cunoaşte nivelul şi are
toate motivele de a fi cât se poate de obiectivă, deoarece nu îi afectează media generală
ci îi dă o informaţie exactă asupra cunoştinţelor dobândite într-o anumită perioadă de
timp: un semestru, un an şcolar etc.
Dacă în învăţamântul clasic se pune accent pe informaţii, pe vocabular şi pe
gramatică, în cel de tip extracurricular se pune accentul pe formarea culturală a fiecărui
elev, problemele de vocabular şi gramatică vor fi abordate prin exemple aplicative,
devenind pretexte de înţelegere a culturii şi civilizaţiei limbii studiate.
Învăţământul extracurricular este o formă de învăţământ la care pot participa toţi
cei care vor să îşi completeze studiile sau să îşi realizeze un vis, o dorinţă ce nu a putut
fi împlinită. Pentru preşcolari şi elevi există o gamă largă de oferte, de la cele gratuite,
oferite de Ministerul Educaţiei prin Palatele şi Cluburile Copiilor, la cele cu plată
oferite de instituţiile particulare. Acest tip de învăţământ se diferenţează de cel
tradiţional prin faptul că activităţile sunt concepute astfel încât să ofere ceea ce
potenţialii clienţi îşi doresc. Atât instituţiile private cât şi cele de stat funcţionează
conform principiului economiei de piaţă: oferta trebuie să se adapteze şi să propună
ceea ce îşi doresc cursanţii.
Activităţile cele mai cerute sunt: muzică (cor, solist vocal, instrumente muzicale
– pian, vioară, chitară etc.), pictură, teatru, limbi străine, dans şi tot ceea ce ţine de
mişcare, de sport, nu neapărat pentru performanţă.
În ceea ce priveşte limbile străine, o constantă în predarea lor în context
extracurricular o reprezintă renunţarea, în mare parte, la literatură datorită interesului
scăzut pentru aceasta şi dorinţei cursanţilor de a reuşi, într-un timp cât mai scurt, să se
exprime, să comunice şi să se facă înţeleşi în limba străină pe care au ales să o

studieze, considerând inutilă apropierea şi aprofundarea literaturii. Totuşi, literatura
unei ţări reprezintă, nu numai o parte importantă din cultura ei, dar poate oferi indicii
asupra modul de a gândi, de a trăi al locuitorilor unei regiuni; ajută la înţelegerea
mentalităţii colective, acestaa fiind motivul pentru care nu trebuie evitată. Important
este să fie aduse în atenţia cursanţilor scriitori moderni (este mai uşor pentru
înţelegerea limbii ce nu diferă de cea pe care şi-o vor însuşi) şi încurajarea lor pentru a
citi chiar şi parţial din operele lor, sau traduceri, deoarece contribuie la descoperirea
unei părţi a culturi şi civilizaţiei ţării respective în mod nemijlocit. Un avantaj îl
reprezintă faptul că profesorul are posibilitatea de a alege, în funcţie de vârsta, nivelul
şi interesele cursanţilor, acele fragmente pe care le consideră cele mai potrivite; poate
să renunţe la un autor dacă observă că nu reuşeşte să facă să vibreze nici un participant
la curs.
În concluzie, avantajele cursurilor de limbă străine desfăşurate în sistem
extracurricular sunt flexibilitatea programei, stabilite în funcţie de media de vârstă,
nivelul şi mediul cursanţilor, posibilitatea de a o adapta pe parcurs, de a renunţa la
unele teme şi de a introduce altele noi, în concordanţă cu necesităţile grupei.
Copiii şi adolescenţii care aleg să frecventeţe cursurile unui cerc de limbă străină
din cadrul unei instituţii extracurriculare îşi doresc să înveţe acea limbă străină astfel
încât să fie capabili să o utilizeze eficient, înţelegând şi făcându-se înţeleşi într-o
conversaţie cu un nativ sau cu o persoană care o vorbeşte. Accentul se pune deci mai
mult pe înţelegerea auditivă şi pe exprimarea orală în acea limbă şi mai puţin pe scriere
şi citire. Cu toate acestea, cunoaşterea regulilor de pronunţie şi implicit citirea şi
scrierea corecte într-o limbă străină sunt importante pentru învăţarea acesteia. Eugen P.
Noveanu şi Ligia-Iuliana Pană consideră că: „Înţelegerea mesajului oral reprezintă o
deprindere receptivă (alături de citire), care presupune o activitate de decodare a
mesajului şi care duce, în final, la dezvoltarea competenţei în procesul de folosire a
unei limbi.
Principalul obiectiv urmărit în formarea deprinderii de înţelegere după auz este
de a-l face pe elev să înţeleagă limba străină vorbită la o viteză normală şi în situaţii
obişnuite (normale, curente); aceasta implică atingerea unui nivel la care elevul să se

poată concentra asupra înţelesului general al mesajului, fără a acorda o atenţie
conştientă elementelor componente pe care le poate deduce din contextul
conversaţiei.”
Realizare şi dezvoltarea acestei deprinderi receptive auditive se poate obţine prin
audiţia de cd-uri cu texte, dialoguri, elevii trebuind să realizeze anumite cerinţe (să
răspundă la întrebări, să spună dacă sunt adevărate sau false anumite informaţii, sau să
le aleagă doar pe cele prezente în textul audiat, să identifice situaţia, locul în care pot fi
auzite, să completeze cu 1 până la maxim 3 cuvinte, un enunț etc), prin vizionarea de
filme în limba străină (cu sau fără subtitrare).
O metodă foarte plăcută şi apreciată de elevi, pe care o utilizez frecvent este
audiţia de cântece. Muzica reprezintă unul dintre cele mai apreciate interese ale
elevilor din zilele noastre, stârnind interesul lor, și în aceeași măsură îi pune în contact
cu artiștii țării respective, cu interesele populației acelei țări, deoarece melodiile, prin
versurile lor vorbesc tuturor despre subiecte de actualitte ce îi frământă, în general pe
tinerii acesteia.
Există mai multe modalități de a utiliza muzica pentru exersarea deprinderii de
receptare auditivă:
1. Elevii primesc versurile cântecului cu anumite cuvinte lipsă, cuvinte pe care
trebuie să le identifice şi să le scrie (realizându-se astfel şi o verificare a
asimilării regulilor de scriere) după audiţia o dată sau de două ori a
cântecului. Este un mod atractiv ce imbină dezvoltarea mai multor deprinderi
(auditive, de scriere), dar prezintă un dezavantaj prin specificitatea de a fi
cântat fapt ce presupune o schimbare a accentului, uneori, sau pronunţarea pe
silabe, într-un ritm mai lent decât utilizat în vorbire.
2. Elevii primesc versurile cântecului cu unele verbe scrise la modul infinitiv și
li se cere să le conjuge la un anumit mod și timp (de exemplu, Indicativ
Perfect Compus, sau Viitor, sau la modul Condițional Prezent, sau

Conjunctiv Imperfect). După ce îndeplinesc sarcina cerută, vor asculta
melodia și își vor controla astfel corectitudinea răspunsurilor date.
Traducere versurilor cântecelor ascultate este un excelent exercițiu de traducere,
solicitând elevilor utilizarea tuturor cunoștințelor dobândite ( de vocabular – pentru
identificarea cuvintelor, de gramatică – pentru identificarea corectă a modurilor și
timpurilor verbale, a gradelor de comparație ale adjectivelor etc.).
Pornind de la mesajul transmis de versurile cântecelor se poate dezvolta și deprinderea
de comunicare orală prin exprimarea acordului sau dezacordului cu ideea sau ideile
desprinse din versuri, sau prin extrapolare, abordând teme apropiate sau conexe.
În concluzie putem spune că muzica este foarte importantă pentru dezvoltarea într-un
mod plăcut al abilităților de înțelegere auditivă, dar și de comunicare ale elevilor. Este
și o modalitate extrem de atrăgătoare de a face cunoscută cultura și civilizația unei țări,
de a introduce teme de actualitate din realitatea acesteia.
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CREATIVITATEA ÎN EDUCAŢIA MUZICALĂ VOCALĂ

Prof. Cristina Cozma
Palatul Copiilor Iaşi

Calea cea mai concretă şi directă de a ajunge în universul muzicii o reprezintă
activitatea muzicală reală, prin practica muzicală. Activitatea centrală a întregului
proces de educaţie muzicală (din punct de vedere senzorial, cognitiv şi afectiv) o
constituie cântarea vocală şi instrumentală. Prin aceasta se realizează: educarea auzului
muzical, cultivarea memoriei muzicale, a atenţiei auditive, formarea şi dezvoltarea
deprinderilor de interpretare, câştigarea respectului şi ataşamentului pentru
muzică.Practica vocală se regăseşte în activitatea pe care o desfăşor cu elevii, în cadrul
Cercului de muzică vocală. Activitatea desfăşurată este eficientă şi are o finalitate
„palpabilă“. Preocuparea continuă de a găsi un repertoriu îndrăgit de elevi potrivit
diferitelor evenimente dar în acelaşi timp adecvat vârstei, dar şiprin modul de
prezentare, trăirea estetică, colaborarea cu elevii, deschidere spreprezentarea ideilor
acestora, cadrul în care ne desfăşurăm activitatea, toţi aceşti factori îi consider foarte
importanţi în a apropia copiii de muzică, de cultură, de frumos.
Talentul inventiv este necesar atât pentru dezvoltarea muzicală a elevilor cât şi
în formarea lor ca fiinţe sociale. Participarea la activităţi muzicale în grup presupune
un antrenament al virtuţiilor sociale cum ar fi: capacitatea de adaptare, de ascultare a
altora, de respectarea a regulilor de colaborare, de conducere, de cedare în favoarea
altora

şi

de

asumare

a

responsabilităţilorartistice.

Un rol important îl au jocurile muzicale de improvizaţie în cadrul cursurilor,
chiar dacă elevii nu au beneficiat de o continuitate în dezvoltarea talentului creativ. Cu
toate că studiul formelor reprezintă una din cele mai complexe discipline, fiind
abordată cu precădere în clasele mari ale liceelor de specialitate şi în educaţia muzicală

generală, este necesară dezvoltarea capacităţii de a percepe muzica, chiar și în
parcursurile

educaționale

nonformale,

ca

un

text

inteligibil

unitar.

Creativitatea constituie una din implicaţiile umane esenţiale ale culturii şi
civilizaţiei, ale oricărui proces social. Ea este una din cele mai mari producătoare de
valori umane, sociale şi educaţionale.
Din punct de vedere muzical, improvizaţia sonoră deschide elevilor noi posibilităţi de
exprimare prin combinarea elementelor de limbaj: ritm, melodie, timbru, intensitate,
alcătuind imagini sonore proprii. Elevii au fost atraşi de noutatea şi ineditul acestor
jocuri participând în totalitate, bucurându-se de rezultatele obţinute fapt ce a dus la
disponibilitatea lor pentru a relua jocurile şi de a căuta posibilităţi de îmbunătăţire a
acestora. Varietăţile timbrale obţinute cu ajutorul pseudo - instrumentelor au stimulat
fantezia elevilor spre găsirea unor posibilităţi nelimitate de combinaţii timbrale de la
cele sugerate de profesor, până la cele mai originale modalităţi de utilizare a lor. De
cele mai multe ori jocurile au fost conduse de profesor sau de elevi, dar în cazul în care
s-a putut realiza un plan grafic al jocului cu fixarea clară a momentelor, acestea s-au
putut realiza şi liber. Desfăşurându-se în acest fel s-au transformat în adevărate
momente de spectacol, oferind sentimentul împlinirii pentru participanţi.
Crearea în colectiv, fluxul continuu al ideilor muzicale concretizate prin ritmuri,
melodii, onomatopee preluate de la alţii şi date mai departe celuilat, aşteptarea
momentului intervenţiei, respectarea celorlate roluri permiţând tuturor să iasă în
evidenţă la un moment dat a contribuit la realizarea unor legături între membrii
grupelor şi ai clasei. Încrederea în sine a elevilor a crescut considerabil întrucât fiecare
a putut fi coautor al unei creaţii colective unice. Aceste jocuri au diversificat metodele
de cunoaştere şi exersare din cadrul educaţiei muzicale asigurând în acelaşi timp o
atmosferă plăcută şi atractivă. Jocurile au răspuns la nevoia firească a elevului de a
învăţa prin acţiune, la nevoia de a cerceta şi a descoperi. Oricât de modeste ar fi
realizările elevilor, oricât de stângace şi neşlefuite, sonorităţile obţinute au oferit o
bucurie autentică.

Dar creativitatea muzicală nu se limitează doar la improvizaţie şi exerciţii de
scriere muzicală. Ea se concretizează în lucrarea muzicală scrisă şi cântată, eventual în
public. Tentaţia este enormă! Întrebarea este ce, cât şi cum se poate face cu copiii,
ţinând cont de cunoştinţele lor, de deprinderile lor, de capacitatea lor de înţelegere şi
mai ales de nevoia lor de a se exprima. Cercetând problema, am aflat că sunt extrem de
puţini profesori preocupaţi de subiect. Din această cauză eu le ofer elevilor
posibilitatea de a veni cu lucrări proprii şi a le şlefui împreună pentru a putea fi cantata
atât în cadrul cursurilor, cât şi în cadrul spectacolelor sau a festivalurilor de creaţie
muzicală.
Fenomenul muzical ar trebui să ne ofere modalităţi de a ne

exprima

sentimentele.Totodată trebuie să învăţăm a ne elibera de contrângerile învăţate,să
regăsim prin noi o nouă muzică a tuturor prin improvizaţie,să regăsim calea spre
creativitatea muzicală. Astfel, am dobândi permisiunea de a ne cufunda într-o mare de
procese creative, de a căuta în noi aurul propriei noastre simţiri, ca fiecare dintre noi să
regăsească drumul lui spre muzică.
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CREATIVITATEA MUZICALĂ LA COPIII PREŞCOLARI ÎN DIALOG CU
PĂRINŢII ÎN CADRUL ANSAMBLULUI CORAL

Prof. Anca Apetroaiei
Palatul Copiilor Iaşi

În prezent, creativitatea apare ca o necesitate socială şi economică, devenind
obiect de cercetare de sine stătător. Conceptul de creativitate se aplică deja atât
copilului care se joacă cât şi inventatorului sau omului de artă. Creativitatea a fost
definită în mai multe feluri, cea mai relevantă definiţie fiind aceea conform căreia
creativitatea este „un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii
favorabile generează produse noi şi de valoare pentru societate”.
Creativitatea implică o dispoziţie inventivă sau o capacitate de reînnoire
existentă în stare potenţială la orice individ uman şi la toate vârstele. Copiii sunt de
regulă consideraţi prototipul creativităţii, structura lor interioară nefiind încă
influenţată de stereotipurile vieţii cotidiene. Puterea creativă a unui copil poate fi
frânată sau dezvoltată şi aceasta ţine de prezentul pe care trebuie să-l antrenăm pentru
dezvoltarea sa. Funcţia pedagogică a creativităţii implică realizarea a doua acţiuni:
- elaborarea unui model de educare a creativităţii;
- proiectarea unei învăţări creative.
Acestea sunt posibile prin stimularea gândirii prin sesizarea şi rezolvarea unor
situaţii problemă din ce în ce mai complexe, prin dezvoltarea capacităţilor operaţionale
definitorii

pentru

personalitatea

creatoare

(analiza,

sinteza,

abstractizarea,

generalizarea).
Creativitatea este un rezultat a mai multor procese şi aptitudini psihice, practic
sinteza acestora, iar condiţia care favorizează apariţia ei este spontaneitatea. Între
spontaneitate şi joc, linia de demarcaţie este aproape insesizabilă; copilul care-şi

manifestă permanent mirarea şi supriza încercând să surprindă ineditul lumii este
considerat prototipul creativităţii. Copilul este spontan, iar jocul este activitatea de
bază a copilariei.
Mai mult decât orice activităţi, activităţile incluse în domeniul muzical,
constituie cadrul şi mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a potenţialului
creativ.
Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie, să respecte
frumosul şi să vibreze în faţa lui.
Cuvintele, sunetele, gesturile sunt mijloace de exprimare, de exteriorizare a
dorinţelor, a aşteptărilor, relaţiilor cu ceilalţi, a problemelor.
Mijloacele artei, devin pentru copil unelte autentice de rezolvare curajoasă şi cu
ştiinţă a problemelor, de echilibrare, de armonizare a spaţiului în care trăieşte.
„Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt
una şi aceeaşi persoană” – Arthur Koestler.
A fi profesor de muzică în învăţământul nonformal, ca de altfel în orice altă
profesie, este rezultatul acumulării unei culturi profesionale, a unei tehnici de lucru, a
formării unei calităţi specifice pe care le presupune această profesie. Astfel poate fi
analizată personalitatea unui profesor prin prisma premiselor necesare alegerii unei
asemenea profesii şi prin prisma pregătirii propriu-zise pentru exercitarea ei.
Cultivarea creativităţii poate urma trasee accesibile elevilor:
➢ potrivirea unor formule ritmice pe anumite versuri cunoscute copiilor;
➢ inventarea unei melodii simple pe texte recomandate;
➢ improvizaţii ritmice (instrumente de percuţie simple), melodice;
➢ modificarea conştientă a unor scene muzicale;
➢ inventarea unor jocuri care să se integreze în anumite cântece;
➢ pregătirea unui concert.

Creativitatea trebuie extinsă şi spre activitatea împreună cu părinţii în scopul
realizării unui liant şi ambient atrăgător atât pentru copil cât şi pentru părinte,
bineînţeles în raport cu profesorul.
Astfel, interesul copilului pentru activitatea muzicală va fi în creştere, mai ales
când este implicat şi părintele.
Câteva exemple de jocuri muzicale şi jocuri artistice ar fi:
➢ „dirijorul” – elevul dirijează corul;
➢ „compozitorul” – elevul alcătuieşte un acompaniament ritmic la o
melodie;
➢ „ghiceşte cine cântă” – dintre copiii care reuşesc să ghicească un
interpret, un instrument etc.;
➢ pantomimă muzicală – redarea prin gesturi a ceea ce îi transmite
muzica, dialogul muzical, cântatul în grup.
Astfel, educaţia muzicală, raportată la copil-părinte, aduce beneficii multiple
pentru copil, la nivelul dezvoltării cognitive, sociale şi emoţionale.
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CREATIVITATEA MUZICALĂ ÎN FOLCLOR

Prof. Claudia Martinică
Palatul Copiilor Iaşi

Muzica este forma noastră de exprimare cea mai veche, mai veche decât graiul
sau arta. Începe odată cu vocea şi cu nevoia noastră copleşitoare de a comunica unii cu
alţii. De fapt, muzica reprezintă mai mult decât cuvintele, căci cuvintele nu sunt decât
simboluri abstracte care transmit înţelesuri reale pe bază de fapte.
În ceea ce priveşte folclorul, cântecul poporului român, putem observa de-a
lungul anilor bucuria oamenilor pentru tradiţie, pentru graiul sufletului exprimată prin
doina care transmite trăirile omeneşti. În cadrul orelor de cânt popular, creativitatea
însăşi reprezintă un succes, iar pentru a transmite ceea ce interpretezi este nevoie să
creezi, să dai viaţă.
Doina a fost creată de-a lungul anilor şi transmisă din generaţii în generaţii la fel
ca şi balada. Vine o vreme când această plămadă a poporului român se epuizează şi
este nevoie de continuitate. Aşadar, specialiştilor le revine o sarcină grea, aceea de a
crea din nou, dar nu oricum, ci cunoscând foarte bine izvoarele de odinioară în care se
regăsesc trăirile adunate de veacuri.
La fel ca şi literature cultă, folclorul se împarte în genuri şi specii: liric şi epic.
Genul liric, despre care am vorbit anterior, cuprinde doina, cântecul de leagăn, de
dragoste, de dor, de joc, istoric, etc. Genul epic cuprinde balada, cântecul bătrânesc,
cântecul haiducesc, etc. Aceste genuri şi specii se află într-o permanent
întrepătrundere, interferându-se la un moment dat.
Creaţia folclorică are o largă şi rapidă circulaţie, mişcându-se dintr-o zonă întralta a ţării, purtând amprenta colectivităţii. Se ştie că această creaţie populară are şi un

character anonim, nefiind cunoscut autorul, în acest sens reflectându-se spiritualitatea
unui popor, capacitatea lui de creaţie.
Creativitatea, o ramură atât de importantă, este des întâlnită în cadrul orelor de
curs pe care le efectuez. Liniile melodic compuse necesită versuri pe măsură, fiind
important în acest sens sincretismul, talentul de a potrivi tematica melodiei cu muzica,
formând astfel un întreg. În trecut, în timpul şezătorilor, ţăranul român îmbina lucrul
cu muzica, poezia cu cântecul, dând viaţă unor măiestrii care aveau să devină apoi
adevarate bijuterii folclorice. Astăzi, acele izvoare reprezintă surse de inspiraţie pentru
dascăli, dăruiţi activităţii, care transmit la rândul lor prin exerciţiu zilnic, prin
exemplificări, noţiunea de creativitate pe care şi-o însuşesc de-a lungul acumulării de
curs şi a experienţei.
Pentru a înţelege mai bine idea acestui capitol, este indicat să se specific
interacţiunea dintre rapsozii anumitor zone folclorice, a batrânilor cu experienţă şi cea
a tinerilor învăţăcei care doresc să facă performanţă. Scopul este bine definit, pentru ca
în cele din urmă tot ceea ce s-a construit să nu intre într-un con de plafonare şi să poată
fi transmis mai departe celor care vor veni din urmă, cu gând de continuitate şi de
păstrare a valorilor autentice.
Prin experienţa scenică, micii artişti vor şti să valorifice ideea de tradiţie şi de
frumos, dobândită şi păstrată la loc de cinste aşa cum au ştiut să o facă cei care au pus
bazele cărţii noastre de identitate, folclorul românesc.
Sper ca prin toate activităţile desfăşurate atât la catedră, cât şi pe scenă, să
reuşesc să dau culoare cântecului popular românesc, astfel încât acesta să ajungă la
sufletul iubitorilor de folclor.
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VALENŢELE CREATIVITĂŢII ÎN TEATRU

Prof. Ana Hegyi
Palatul Copiilor Iaşi
Creativitatea este acea capacitate de a realiza lucruri inovatoare, dar în acelaşi
timp utile. Prin intermediul creativității reuşim să găsim soluţii pentru a ieşi din impas.
În anul 1938, G. Allport introduce termenul de creativitate în psihologie, în
urma „înţelegerii faptului că substratul psihic al creaţiei presupune o dispoziţie
generală a personalităţii spre nou”. Creativitatea este în strânsă legătură cu talentul şi
au în comun originalitatea. Fiecare om se naşte creativ, iar prin intermediul jocului
acesta poate fi stimulat, valorificat, dezvoltat. Talentul şi creativitatea sunt o îmbinare
a caracteristicilor generale cu cele speciale ale unui om. Cu ajutorul creativităţii
societatea poate fi schimbată şi se pot observa îmbunătăţiri în toate domeniile. Când
vorbim de creativitate, trebuie să urmăm anumite etape şi anume: - pregătirea - care are
la bază identificarea problemei, - incubația - care presupune organizarea şi
reorganizarea informaţiilor, - iluminarea - momentul când apare soluţia pentru
rezolvarea problemei şi - verificarea - momentul final al procesului creativ.
Trăsăturile personalităţii creatoare pot fi clasificate după cum urmează: - factorii
intelectuali - care presupun fluiditate, flexibilitate şi originalitate, - factorii operaţionali
- brainstorming şi gândirea creativă, - factorii comportamentali - exprimaţi la nivel
cognitiv, prin atitudini cognitive şi motivaţie creatoare.
Creativitatea a fost, până de curând, mult prea puţin exploatată. În ultimi ani au
existat însă, preocupări în acest domeniu, spre a se putea defini sursa creativităţii.
Freud consideră că la baza creaţiei este procesul sublimării, iar inconştientul este cel
care acţionează în momentul creaţiei, iar prin creativitate poate fi eliminat sentimentul
de inferioritate. Inconştientul este cel care ajută la procesul de creaţie. Kris consideră
ca procesul de creativitate are loc când inconştientul este suprimat. Deutsch consideră

că procesul de creativitate are loc atunci când omul se simte în pericol şi trebuie să
acţioneze, producând astfel opere de artă. Teoria behavioristă vorbeşte despre
creativitate, ca fiind un proces ce are caracteristici speciale, fiind activat într-un mediu
în care se doreşte performanţă. Limita acestei teorii este că premiază răspunsurile
pozitive şi le sancţionează pe cele greşite.
Teoria existențialistă a creativităţii (iniţiată de către A. Maslow, C. Monstakas,
C.L. Rogers, R. Maz, E. Fromm) aduce în prim plan termenul de unicitate prin
intermediul creativităţii şi susţine prezenţa creativiţăţii la toţi oamenii, manifestarea ei
fiind în funcţie de mediul în care trăiesc. Teoreticienii insită foarte multe pe activarea
părţii afective pentru a obţine rezultate creative. Doar o stare psihică complexă şi
sănătoasă poate crea dispoziţia necesară pentru a deveni creativ.
Teoria culturală a creativităţii se referă la factorii de mediu care îşi pun amprenta
în procesul de creativitate. Experienţa şi regulile stau la baza acestei teorii. Procesul
creativ pare să fie mult mai important ca produsul final, iar ambianţa şi motivaţia
ocupă un loc important. Teresa M. Amabile vorbeşte despre factorii de mediu care stau
la baza procesului de creativitate şi anume: evaluarea aşteptată - când aştepţi să fie
evaluat, pierzi din creativitate, supravegherea şi recompensele influențează negativ
creativitatea, compeţiţia distruge şi ameninţă munca oamenilor, alegerile restrictive
limitează, orientarea extrinsecă sufocă creativitatea.
Teoria asocianţionistă a creativităţii promovată de J. Maltzmann şi S. A.
Mednick susţine că regulile stricte duc la crearea unor „combinaţii noi”, iar cel din
urmă distinge trei tipuri de asociaţi creativi şi anume: - serendipitatea - care are la bază
asociaţii întâmplătoare, - asemănarea - prin descoperirea unor legături între cuvinte,
rime, obiecte şi - medierea - prin simboluri, ca cele folosite în matematică şi chimie,
asociaţii ce pot crea idei noi. Această teorie susţine că dacă ne concentrăm prea mult
nu putem fi creativi. Teoria gestalistă a apărut ca o contra-reacție la teoria sus
menţionată, adepții acesteia susţinând ideea conform căreia creativitatea este activată
doar în momentul în care avem foarte multe cunoştinţe. Problemele trebuie intuite şi

nu trecute prin sfera raţionalului, iar creativitatea depinde de interacţiunea dintre
oameni – mediu – proces – produs. Teoria factorială a lui G. P. Guilford presupune
factori pentru a sensibiliza problema şi aptitudini pentru a restructura problema, a o
înţelege şi a putea ulterior să devenim creativi. În ultima perioadă, o serie de
teoreticieni au încercat să structureze bazele procesului creativ. Teresa M. Amabile
susţine că orice om este capabil să fie creativ la un moment dat, creativitatea depinzând
de deprinderile acumulate în domeniul în care se acţionează şi de motivaţia creatorului,
adică, unii oameni se nasc spre a fi creativi şi alţii învaţă să fie creativi, iar gradul
acesteia depinde de mediul social, de relaţiile interumane şi aşa mai departe.
R. W. Weisberg crede că procesul de creativitate ţine de o rezolvare a
problemelor în trepte, iar omul poate fi creativ chiar şi în momentele în care este
implicat în activităţile de rutină, iar rezultatul are legătura cu experienţa fiecărui
individ în parte. M. Csikszentmihalzi susţine că personalitatea creatoare depinde de
mediul cultural şi de toate experiențele omului în acest domeniu. Fără cultură nu putem
fi creativi şi avem nevoie să întrepătrundem în permanenţă, pentru a fi creativi, câmpul
cultural cu cel social.
T. Lubart şi R. Sternberg spun că oamenii creativi trebuie să „cumpere ieftin şi
să vândă scump” şi că momentul în care se crează este foarte important şi ar trebui să i
se ofere o importanţă aparte. Creativitatea ţine de intelectul omului, de personalitate,
motivaţie şi mediu. La cursurile de teatru ne „construim” un mediu propice pentru
dezvoltarea creativităţii şi ţinem cont de personalitatea fiecărui copil în parte. Pe
parcursul orelor ţinem cont de particularităţile fiecărui elev în parte, de diferenţa de
percepţie a fiecăruia şi apelăm la „cooperarea” între mai mulţi factori, intelectuali şi
non intelectuali; mai ţinem cont, de asemenea, de aptitudinile speciale, condiţiile socio
- economice şi culturale, de condiţiile educative, de felul de a percepe, de motivaţie,
caracter, afectivitate, temperament, intuiţie, imaginaţie, memorie şi aptitudini
organizatorice.

La început după ce am format grupele, ne cunoaştem şi ne împrietenim.
Indiferent de vârstă, facem acelaşi joc pe care noi îl numim „Mă mănâncă”: Elevii stau
în cerc şi se gândesc la un loc unde „îi mănâncă” (pe nas, în cap, pe gât, pe picior), un
loc care poate stârni şi amuzamentul celorlalţi participanţi. După ce şi-a fixat fiecare
locul în funcţie de imaginaţie îşi spun numele şi se scarpină în locul unde îi mănâncă
spunând în acelaşi timp „Mă mănâncă...aici”. Fiecare participant face acelaşi lucru, iar
apoi pentru a complica jocul, tot în cerc spunem numele şi locul unde ne mănâncă, dar
repetăm şi numele celor dinaintea noastre. Acest joc ne dezvoltă memoria, imaginaţia,
suntem creativi şi îi cunoaştem pe membrii grupei din care facem parte.
Urmează o serie de jocuri ca și acesta care stimulează creativitatea și îi ajută pe
viitori actori să se dezvolte armonios. În timp, elevii inventează propriile jocuri și aduc
toată creativitatea în piesele de teatru pe care le interpretează.
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CREATIVITATEA MUZICALĂ
ÎN RAPORT CU INSTRUMENTELE MICI DE PERCUŢIE

Prof. Vlad Apetroaiei
Palatul Copiilor Iaşi

Muzica este considerată artă pentru că ea creează emoţii, formează
sentimente, trăiri, într-un cuvânt sensibilizează omul. Ştiinţe precum medicina şi
biologia au arătat din toate timpurile influenţa benefică a muzicii, atât asupra unor
categorii de plante şi animale, cât şi asupra omului. Cunoaşterea muzicală, formarea
şi dobândirea deprinderilor sunt fenomene psihice ce se realizează în timp. Atât
pregătirea consumatorului de valori estetice muzicale, cât şi a creatorului sunt
reprezentate de pregătirea elevilor prin muzică.
Există o legătură între muzică şi creativitate, acest lucru a fost dovedit şi de
cercetări ştiinţifice. De exemplu, rezultatul unei cercetări demonstra că muzicienii
sunt mai creativi decât grupul de control, care nu au legătură strânsă cu muzica.
Noţiunea de creativitate este introdusă destul de recent în lucrările de
specialitate deoarece orientările tradiţionale asociau funcţia creatoare geniului.
Odată cu apariţia teoriilor unanimiste, creativitatea nu a mai fost privită atât de
restrictiv, ci mai degrabă a fost considerată o funcţie specific umană. Creativitatea nu
este o constantă universală, ea nu se manifestă în mod egal nici măcar în cazul
aceluiaşi individ. El este creativ într-o anumită direcţie sau zonă de interes şi poate fi
rutinier în toate celelalte.
Din punctul de vedere al muzicii putem să ne gândim la prezenţa creativităţii în
două situaţii. Prima este compoziţia muzicală, la care creativitatea este esenţială

pentru o lucrare muzicală, însă lângă acest aspect creativitatea poate să apară în
alegerea instrumentelor pe care le folosim în interpretarea unei lucrări muzicale.
Creativitatea este un fenomen extrem de complex. Fenomenul de creativitate
îşi are originea în cuvântul latin „creare”, care înseamnă a zămisli, a făuri, a naşte. La
om, creativitatea se manifestă în mod conştient şi se reflectă în tot ce ne înconjoară.
Pregătirea unei personalităţi prin educaţie are un traseu complex, antrenându-se
toate procesele psihice: cognitive, afective, psihomotorii şi motivaţionale. Muzica,
poate mai mult decât celelalte obiecte de studiu, îndeplineşte aceste condiţii. Pe
lângă faptul că operează cu tot felul de noţiuni, categorii şi fenomene, muzica implică
utilizarea de simboluri, de mijloace artistice, folosindu-se însemne care se adresează
atât cognitivului, gândirii, cât şi mai ales afectivităţii.
Tehnicile şi metodele de stimulare a creativităţii s-au diversificat considerabil în
ultimii ani. Fiecare profesor poate fi „un creator” de idei de predare şi de stimulare a
creativităţii elevilor lui. În ceea ce priveşte educaţia muzicală şi creativitatea muzicală
în special, cred ca este bine să se lucreze pentru început pe grupuri de copii şi pe
diferite nivele de vârstă.
Mergând pe metodele creativităţii fiecărui profesor, vom pune în aplicare
instrumente mici de percuţie, respectiv: tamburină, clopoţei, kalinelia, bongos,
cangas, triunghi, castaniete, cahon. Se vor forma grupe de copii în funcţie de vârstă şi
le vom da posibilitatea să-şi aleagă unul din instrumente pentru a face cunoştinţă cu
ele, pentru a le simţi, pentru a le auzi, pentru a se juca cu ele şi ulterior pentru a
înţelege funcţionalitatea acestora.
Următorul pas va fi alegerea unei melodii care să placă tuturor şi vor fi ordonaţi
pentru folosirea acestora în mod util şi creativ, dezvoltându-le în primul rând simţul
ritmic, apoi simţul melodic.

Această „joacă” se va transforma ulterior într-un act artistic. Acest joc poate
constitui un punct de plecare către improvizaţia liberă (pe măsură ce se asimilează
cunoştinţele şi deprinderile), dar şi un reper pentru înţelegerea faptului că orice piesă
muzicală „spune” ceva.
Activitatea de creaţie a copiilor trebuie gândită ca o metodă pedagogică activă.
Ea se bazează pe achiziţiile de tehnică, pe deprinderi, pe cunoştinţe. Dar ajută la
formare în integritatea sa – sensibilitate, logică, imaginaţie, memorie, simţ critic,
capacitatea de adaptare. Nelly Jallerat propune un şantier de scriitură muzicală.
Instrucţiunile sale pentru primele compoziţii sunt simple şi aplicabile atât copiilor cât
şi adolescenţilor. Elevul alege cinci note muzicale, utilizează ritmurile de bază
cunoscute şi un cifraj. Profesorul atrage atenţia asupra faptului că doar arareori
rezultatul este perfect din prima încercare. Relaţia dintre jocul instrumental şi
scriitura muzicală fiind în curs de achiziţie, de cele mai multe ori ceea ce cântă nu este
identic cu ceea ce este scris. Învăţăcelul nu trebuie descurajat, ci i se dă posibilitatea
de alegere între a păstra partitura şi a corecta varianta cântată, ori invers, păstrează
varianta cântată şi retranscrie partitura. Din compoziţiile copiilor putem afla felul în
care se raportează la tonalitate, metrică, ritmică şi corecta ceea ce nu a fost înţeles
corect. Conform opiniei autoarei, finalitatea muncii trebuie să fie prezentarea
lucrărilor în audiţii şi spectacole.
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CREATIVITATEA LA COPII

Prof. Matei Lăcrămioara
Palatul Copiilor Iaşi

”Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea.” (Albert Einstein)
Creativitatea este o abilitate esenţială, care poate influenţa considerabil viaţa
unei persoane. Este esenţial ca această abilitate să fie stimulată încă din primii ani de
viaţă ai unui copil, creativitatea putând juca un rol esenţial în procesul de învăţare.
Într-un raport britanic se arată că „o gândire creativă permite copiilor să facă legături
între o arie a învăţării şi alta, extinzându-şi astfel înţelegerea. Printre ariile învăţării se
numără arta, muzica, dansul, jocul de rol şi jocul de imaginaţie”.
De fiecare dată când vorbim despre creativitate, cei mai mulţi dintre noi ne
gândim bineînţeles la domeniul artistic: muzica, pictura, literatura sau dans. Când
spunem imaginaţie, visare, fantezie, gândul ne zboară mai ales la perioada copilăriei.
Artiştii, oamenii de ştiinţă, profesorii, toţi ne-au format o imagine despre ce
înseamnă să fii creativ. Ca să ne putem dezvolta creativitatea trebuie în primul rând să
începem cu înţelegerea acesteia.
Creativitatea este o trăsătură pe care fiecare o are, dar la unii este mai mult iar la
alţii mai puţin dezvoltată. În felul lor, mulţi oameni dau dovadă de creativitate în viaţa
de zi cu zi chiar dacă nu produc opere de artă sau invenţii.
Copiii îşi manifestă din plin creativitatea în activităţile pe care le fac. Interesul,
curiozitatea, spontaneitatea, deschiderea la nou, tendinţa de a îmbina realul cu
fantasticul, toate aceste ingrediente necesare creativităţii se manifestă în copilărie.

Creativitatea la copii este influienţată de trăsăturile de personalitate ale copilului,
de interesele lui şi de temperamentul acestuia. Creativitatea copiilor mai este
influienţată şi de către alţi factori care ţin de mediul social în care trăieşte copilul –
familia, şcoala, prietenii şi activităţile extraşcolare.
În ultima vreme copiii au foarte multe ocazii să participe la activităţi care le
dezvoltă creativitatea şi îi ajută să descopere diverse domenii artistice. Depinde de noi,
adulţii, de părinţi, de profesori, de educatori de a oferi copiilor ocazia să aprofundeze
domeniile care îi interesează. Făcând ceea ce le place, asimilând cunoştinţe şi
informaţii noi despre lucrurile care îi atrag, copiii vor dispune de mai multe cunoştinţe
noi, care îi vor conduce la idei noi, creative şi astfel vor începe să aibă din ce în ce mai
multă încredere în propria persoană.
Majoritatea copiilor adoră muzica. Toţi îşi doresc şi chiar îşi imaginează că sunt
cântăreţi, făcând în casă adevarate “show-uri”. Unii dintre ei când cresc îşi continuă
visul la instituţii specializate, alegând să înveţe la Licee de Artă sau să participe la
cursuri la Palate sau Cluburi ale Copiilor. Oriunde ar merge, muzica este perfectă
pentru a stimula creativitatea copilului.
Muzica se adresează tuturor, creativitatea este vitală iî viaţa noastră şi toţi ar
trebui să o căutăm în interior şi să o lăsăm să iasă la iveală. Cultivând constant
creativitatea copilului îl ajutăm să-şi păstreze această calitate de a fi creativ.
În încheiere cred că cel mai nimerit ar fi să ne gandim la ceea ce a spus Picasso şi
să ajutăm copiii să fie creativi cât mai mult timp.
“Orice copil este creativ. Problema este cum să îl faci să rămână aşa şi când
creşte.”

