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   Notă de prezentare 

 

 Programa școlară pentru opționalul integrat Actualizarea educației prin 

muzică reprezintă o ofertă curriculară la decizia școlii pentru clasa a V-a, înscriindu-

se în aria curriculară Arte, fiind o expunere în practică a disciplinei Educației 

muzicale prin interdisciplinaritate, multiculturalitate și inovație în abordarea 

elementelor de limbaj muzical și a diferitelor conținuturi. Acest optional are un buget 

de timp de 1h/ săptămână. 

 Programa disciplinei opționale este bazată pe aplicabilitatea și dezvoltarea 

unor abilități de viața necesare fiecărui copil pentru perioada în care trăim, iar 

această dezvoltare se face prin urmărirea unor competențe cheie de învățare durabilă 

pentru anul 2030 împuse de Uniunea Europeană. 

Structura opționalului se bazează pe trei capitole majore: muzica în viața 

noastră, muzica în societe și muzica în relație cu alte discipline. Pentru fiecare capitol 

am gândit conținuturi prin care elevii implicați să înțeleagă prezența muzicii și 

efectul ei asupra organismului nostru și în relație cu cei din jur, cu societatea în care 

trăim și care este în continuă schimbare 

 Educația muzicală la această vârsta, în ciclul gimnazial este foarte important 

deoarece contribuie la dezvoltarea educației estetice, a dezvoltării culturii, a 

înțelegerii rolul artei în viața personală. Esențială  devine înțelegerea frumosului în 

artă și aplicabilitatea în viața de zi cu zi, trăind într-o societate multiculturală, așa 

cum este societatea timișoreană și într-un mod plăcut, armonios, cu cei din jurul 

nostru. Elevul de clasa a V-a devine curios față de tot ce îl înconjoară, iar rolul 

muzicii în acest sens rămâne tributar, deoarece îi îndreaptă atenția și interesul către 

valori, astfel că elevului îi este dezvoltată latura sensibilă și creativă. 

Pe lângă multele beneficii pe care le aduce educația muzicală în viața copilului 

se numără și cele trei funcții sociale: de cunoaștere, de educație și estetice. 

De ce actualizarea educației prin muzică? Deoarece prin cunoașterea unor 

seturi de reguli pe care copilul să le aplice în diverse contexte, el devine un om 

educat, cinstit, moral, de încredere, iar societatea are nevoie de asemenea caractere. 

Prin educație copilul face cunoștință cu valorile naționale în care trebuie să creadă, 

iar prin moștenirea culturală a înaintașilor noștri se face transferul către noile 

generații. Abordarea aceasta va fi stimulată prin educația muzicală în raport cu alte 

discipline, concept prevăzut în capitolul III. Rolul esteticii în acest optional 



însumează toate activitățile practice care vor avea loc și prin care se va urmări 

dezvoltarea creativității, sensibilității, a inovației la fiecare copil implicat. 

Activitățile majore gândite pentru acest optional vor urmări dezvoltarea 

gustului pentru muzica clasică prin participarea la spectacolele Operei Naționale din 

Timișoara, a concertelor de la Filarmonica Banatul și a multor proiecte în colaborare 

cu Liceul de Artă Ion Vidu, a Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara și, de 

asemenea, a contactului copiilor cu personalitățile de seamă din orașul nostru care 

activează în domeniul muzical și cultural. 

Toate aceste aspecte urmăresc dezvoltarea celor 8 competențe cheie cerute pe 

piața muncii de Uniunea Europeană până în anul 2030. Ele sunt: dezvoltarea 

comunicării în limba maternă, într-o limbă străină, dezvoltarea abilităților 

matematice, tehnologice și ale științelor naturale, dezvoltarea competențelor 

digitale, a conceptului de a învăța să înveți, a împlicării în societate prin acțiuni 

civice, a dezvolta un spirit antreprenor și a sensibilizării prin expresie culturală. 

Aceste concepte sunt importante și vor fi dezvoltate în opționalul propus, pilonul 

principal de la care se pornește și pe care vom construi activitatea fiind sensbilizarea 

copiilor prin cultură. 

Pentru realizarea acestui optional am consultat site-ul Comisiei Uniunii 

Europene în care este stipulată viziunea europeană bazată pe aceste competențe 

cheie. Pe lângă acest demers, am participat la multe sesiuni de dezvoltare  a acestor 

competențe prin activități practice organizate de Academia Aspire for Teachers din 

care fac parte încă din anul 2018. 

Experiența personală în învățământ de cinci ani,  experiența practică în diferite 

comisii alături de specialiști mă va ajuta ca prin acest optional să dezvolt înteligența 

emoțională la copii, iar prin muzică să contribui la modelarea caracterului și a 

personalității. Viziunea integrată a muzicii în raport cu viața, societatea, cu diferite 

arte și discipline, îl va ajuta pe copil să înțeleagă mai bine importanța frumosului 

prin arta sunetului în viața lui. 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENȚE GENERALE 

 

Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini prin diferite activități muzicale 

Dezvoltarea capacității de receptare a fenomenului muzical și formarea unei 

culturi muzicale 

Cultivarea sensibilității, a imaginației și creativității prin activități 

interdisciplinare 

Manifestarea unor deprinderi de comportament  creativ și constructiv în diferite 

contexte de viață 

 

 

Valori și atitudini 

 

Dezvoltarea dragostei și interesului pentru muzică 

Formarea gustului estetic muzical 

Dezvoltarea vocii și a auzului elevilor prin reproducerea unor piese vocale și 

instrumentale 

Iubirea pentru spectacolele de opera prin culturalizarea elevilor 

Interes și curiozitate pentru realizări și descoperiri din diferitele domenii ale vieții 

Dezvoltarea respectului pentru instituțiile care promovează cultură 

Dezvoltarea rezilienței prin acceptarea unor opinii diferite referitoare la genurile 

muzicale 

Abilități de colaborare constructive 

Receptivitate la valori estetice 

Atitudine responsabilă față  de mediu, de cei din jur prin activități integrate 



COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE SPECIFICE 
1. Exprimarea unor idei, 

sentimente, atitudini prin diferite 

activități muzicale 

 

1.1.Interpretarea unor fragmente instrumentale simple  și a unor piese 

vocale; 

1.2. Ascultarea unor lucrări muzicale 

1.3. Discuții despre emoțiile simțite în urma ascultării unor piese muzicale 

1.4. Cunoașterea biografiei unor mari muzicieni 
2. Dezvoltarea capacității de 

receptare a fenomenului muzical 

și formarea unei culturi muzicale 

2.1.Audierea cu atenție a lucrărilor muzicale, recunoscând elemente de 

limbaj muzicale 

2.2.Compararea fragmentelor audiate, sesizând anumite diferențe sau 

similitudini 

2.3.Exprimarea propriilor impresii privind muzica audiată 
3. Cultivarea sensibilității, a imaginației 

și creativității prin activități 

interdisciplinare 

 

3.1. Participarea activă la cântat 

3.2. Improvizarea ritmică pe o temă dată 

3.3.Reprezentarea prin mișcare, vers,culoare, desen, tehnologii, platforme 

digitale a conținutului sugerat de muzică 

4. Manifestarea unor deprinderi de 

comportament  creativ și constructiv 

în diferite contexte de viață 

4.1.Recunoașterea unor atitudini în raport cu personajele dintr-o operă 

4.2.Manifestarea unor atitudini pozitive referitoare la activitățile 

desfășurate 

4.3.Implicarea activă a elevilor la diferite evenimente 

 

CONȚINUTURI  

Domenii de conținut Conținuturi 

Muzica în viața noastră a. Ce este muzica? 

b. Rolul muzicii în viața noastră 

c. Prezența muzicii la diferitele evenimente importante din 

viața noastră 

Muzica în societate a. Educație prin participarea la spectacole și concerte 

muzicale 

b. Diferența dintre sunet și zgomot 

c. Muzica naturii 

d. Jocuri muzicale cu prietenii 

e. Muzica din jocurile de actualitate 

f. Multe popoare și un singur limbaj muzical 

Muzica în raport cu alte 

discipline 

a. Muzica și tehnologia 

b. Muzica și desenul 

c. Muzica și literatura 

d. Muzica și matematica 

e. Muzica și geografia 

f. Muzica și istoria 

g. Muzica și religia 

 



Exemple de activități de învățare: 

- Audiție muzicală 

- Identificarea timbrului, a tempoului 

- Dezbatere pe baza unor teme propuse 

- Pregătire și participare la concerte 

- Comentarea impresiilor dobândite în urma participării la concerte 

- Jocuri muzicale 

- Confecționarea instrumentelor muzicale din obiecte reciclabile 

- Improvizații la diferite instrumente confecționate 

- Organizarea de momente artistice 

- Participarea la spectacole muzicale 

- In dialog cu mari artiști în clasa noastra 

- Concursuri muzicale cu teme muzicale 

- Realizarea de desene reprezentative pentru lucrările muzicale studiate 

- Utilizarea unor softuri și platforme digitale 

- Recunoașterea unor genuri muzicale 

- Reguli de comportament în instituții de cultură 

- Orașe muzicale europene 

- Personaje istorice regăsite în lucrări muzicale 

- Cum realizăm un playlist pentru ziua noastră onomastică 

 

 

 

Sugestii metodologice 

 

 Programa opționalului propus este un document de ajutor pentru profesorul 

care va preda, profesor care are nevoie de studii de specialitate în domeniul muzical. 

De asemenea, sugestiile repertoriale pentru abordarea disciplinei propuse vor ține 

cont de cele prevăzute în materia Educație muzicale pentru clasa a V-a, acest 

opțional fiind unul integrat și care vine în sprijinul aplicabilității elementelor învățate 

în orele de educație muzicală. 



 Sugestiile metodologice  vor ține cont de programa opționalului, iar metodele 

practice pentru învățarea conținutului vor fi folosite pentru evaluarea achizițiilor 

dobândite în timpul desfășurării acestui opțional. 

Activitatea practică propusă pentru această disciplină constă în prezența a 70% din 

sarcinile gândite de propunător și 30% a teoriei care vine în sprijinul acestora. 

Ca materiale de sprijin pentru dezvoltarea creativă a opționalului se vor folosi 

videoproiectorul, laptop-ul, telefonul, cd-uri, obiecte reciclabile, etc.,  iar resursele 

umane vor reprezenta prența profesorului, a copiilor, a invitaților la diferite activități, 

a participării copiilor la spectacolele instituțiilor de cultură din oraș. Metodele 

folosite în abordarea disciplinei se vor baza pe descoperirea practică realizată de 

copil, a experienței pe care o are și pe care o va dezvolta împreună cu profesorul în 

cadrul orei. Aceste metode vor fi stimulate de lucrul în echipă, pe grupe mari și mici, 

dar și individual. 

 De asemenea, opționalul va fi adaptat oricărei situații neprevăzute în societate, 

așa cum se întămplă în această perioadă cu instalarea pandemiei cu Covid-19. Dacă 

această situație se menține, iar învățarea on-line își menține cursul din septembrie, 

profesorul va respecta conținutul opționalului propus, doar că va folosi noi metode 

în abordarea digitală pentru ca rezultatul final să urmărească același scop al acestei 

discipline. 
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