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NOTA DE FUNDAMENTARE 
privind elaborarea programelor şcolare pentru clasele a IX-a şi a X-a 

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

curriculumului naţional au fost elaborate în conformitate cu:  

- asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor sistemelor 
educaţionale şi de formare profesională din Europa, ratificat de Consiliul European de la 
Barcelona, în 2002, şi a Declaraţiei miniştrilor europeni ai educaţiei şi formării 
profesionale şi a Comisiei Europene cu privire la consolidarea cooperării europene în 
formarea profesională – „Declaraţia de la Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2002; 

- obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile, 
curriculumul şi structura învăţământului obligatoriu stabilite în conformitate cu 
prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr. 268/2003 pentru modificarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995; 

- nevoia de adaptare a curriculumului naţional la schimbările din structura 
învăţământului preuniversitar: apartenenţa claselor a IX-a şi a X-a deopotrivă la 
învăţământul obligatoriu şi la cel liceal; 

- valorificarea experienţei pozitive privind proiectarea curriculumului pentru 
învăţământul liceal pornind de la competenţe ca achiziţii finale al învăţării, prin care se 
asigură accentuarea dimensiunii acţionale în formarea elevilor. 

- rolul şi statutul disciplinelor şcolare, stabilite în planurile cadru de învăţământ aprobate 
prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5723/ 23.12.2003.  

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

componentele trunchi comun şi curriculum diferen ţiat determină organizarea, la nivelul 

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

prezentate distinct, pentru fiecare dintre aceste componente. 

În aceste condiţii, noile programe şcolare pentru clasele a IX-a – a X-a au următoarea 

structură:  

- Notă de fundamentare, elaborată în scopul prezentării relaţiei dintre programele şcolare 
pentru clasele a IX-a şi a X-a şi documentele de politică educaţională şi curriculară pe 
care acestea se fundamentează: 

- Notă de prezentare, în care de detaliază rolul disciplinei de învăţământ şi statutul specific 
al acesteia în cadrul curriculumului naţional, precum şi contribuţia disciplinei de 
învăţământ la cele opt domenii de competenţe cheie stabilite la nivel european; 

- Competenţe generale, cu un nivel accentuat de complexitate, definite pe o disciplină de 
învăţământ sau, după caz, pe o categorie de discipline de învăţământ, pentru a evidenţia 
achiziţiile finale de învăţare ale elevilor la sfârşitul învăţământului obligatoriu şi/ sau 
pentru a orienta pregătirea de specialitate a acestora; 

- Valori şi atitudini, finalităţi de natură axiologică, urmărite prin studiul disciplinei, 
definite pentru învăţământul liceal; 

- Competenţe specifice - conţinuturi, nucleul funcţional al programei şcolare, definit 
pentru fiecare an de studiu; 

- Sugestii metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea demersului didactic adecvat 
competenţelor, valorilor şi atitudinilor prevăzute în programele şcolare.  
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NOTĂ DE PREZENTARE 

În învăţământul vocaţional artistic muzical, studiul disciplinei Forme muzicale reprezintă 

una dintre disciplinele teoretice de specialitate, care se studiază la secţia teoretică din cadrul 

specializării muzică, pe întreg parcursul învăţământului liceal. Prin actualul plan cadru de 

învăţământ, acestei discipline îi este alocată o oră pe săptămână în cadrul curriculum-ului 

diferenţiat, pentru elevii secţiei teoretice din cadrul specializării muzică. 

În cadrul pregătirii artistice de specialitate, prin aplicarea noului curriculum diferenţiat, 

existenţa disciplinelor teoretice bazate pe studiul din punct de vedere muzicologic constituie un 

indispensabil liant între latura practică a formării elevilor din liceele vocaţionale şi cea instructiv-

formativă, în scopul definirii personalităţii artistice a acestora. Astfel este posibilă conturarea 

traseelor de evoluţie profesională a tinerilor viitori muzicieni, prin adaptabilitatea conţinuturilor 

şi a modalităţilor de abordarea a acestora la particularităţile lor intelectuale şi afective. 

Noul curriculum reprezintă un instrument de lucru ce permite deplasarea accentului de pe 

acumulările mecanice de cunoştinţe, pe utilizarea lor în practica, de pe caracterul informativ, pe 

cel formativ al învăţământului, centrând interesul pe elev şi pe opţiunile sale. 

În acest sens, disciplinele de specialitate prin care se realizează pregătirea teoretică 

muzicală îşi propun : 

• să familiarizeze elevii cu terminologia de specialitate, elaborată pe baza cunoaşterii 
conceptelor operaţionale fundamentale; 

• să formeze deprinderi şi tehnici de lucru specifice; 
• să genereze strategii cognitive bazate pe relaţii interdisciplinare atât în interiorul ariei 

curriculare Arte, cât şi cu alte domenii (literatură, istorie, logică, filosofie, ştiinţe 
socio-umane, ştiinţe ale naturii etc.); 

• să dezvolte capacităţi de valorizare, într-un sistem axiologic propriu, bazat pe o 
cunoaştere fundamentată şi permiţând elevilor argumentarea lor; 

• să dezvolte capacitatea de comunicare într-un limbaj specializat; 
• să ajute viitorii artişti să-şi definească propria personalitate creatoare prin raportare la 

stilurile artistice fundamentale şi la reprezentanţii majori ai culturii naţionale şi 
universale. 

 
În structura disciplinei Forme muzicale, piesele destinate analizelor de formă sunt mijloace 

de abordare practică a conţinuturilor programei şi nu etalonul de realizare a ei. 

Prin specificul lor, valorile şi atitudinile specifice acestei discipline propun elevilor sisteme 

axiologice care se constituie în modele necesare pentru găsirea propriului sistem de valori. 

Actuala structură a programei vizează un nivel superior de pregătire profesională a cadrului 

didactic, în contextul unei abordări flexibile în demersul didactic, a căilor, a metodelor şi a 

mijloacelor adecvate individualităţii elevului. 
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COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Operarea cu elemente de limbaj specific în abordarea creaţiilor artistice  

2. Investigarea structurală şi stilistică a creaţiei muzicale 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 
1. Conştientizarea contribuţiei muzicii la constituirea fondului cultural comun al societăţii 
2. Disponibilitatea pentru receptarea specializată a creaţiei muzicale aparţinând fondului 

cultural naţional şi universal 
3. Receptivitatea faţă de diversitatea culturală  
4. Disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice autentice 
5. Manifestarea iniţiativei în susţinerea propriilor opinii estetice 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

1. Operarea cu elemente de limbaj specific în abordarea creaţiilor artistice 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1.1 Corelarea conceptelor de gen şi formă în creaţia 
muzicală 

- Forma, genul, stilul: definiţii, relaţionarea 
conceptelor 

1.2 Delimitarea stilistică a genului şi a formei 
1.3 Clasificarea genurilor muzicale după diferite 
criterii (sursa sonoră, conţinut, numărul părţilor etc.) 

- Genuri muzicale (vocale, instrumentale, vocal-
instrumentale, laice şi religioase) 

1.4 Delimitarea criteriilor care diferenţiază formele 
(numărul, funcţia şi succesiunea strofelor muzicale) 

- Morfologia şi sintaxa formei muzicale: figură, 
celulă, motiv, frază, perioadă, strofă, temă 

1.5 Recunoaşterea auditivă/vizuală (după partitură)  
din structura formei muzicale a elementelor 
morfologice şi sintactice  

- Forme strofice: monostrofice, bistrofice, 
tristrofice, pentastrofice 

2. Investigarea structurală şi stilistică a creaţiei muzicale  

Competenţe specifice Conţinuturi 

2.1 Analizarea auditivă şi pe partitură a  elementelor 
morfologice şi sintactice (motiv, frază, perioadă, 
temă) specifice formei muzicale  
2.2 Determinarea auditivă a planului tonal 
2.3 Corelarea elementelor morfologice şi 
sintactice cu planul tonal 
2.4 Delimitarea auditivă/vizuală (după partitură) a 
strofelor formei; 
2.5 Determinarea auditivă/vizuală (după partitură) a 
formei 

- Formele strofice: monostrofice, bistrofice, 
tristrofice, pentastrofice 

 
SUGESTII METODOLOGICE 

Studiul formelor muzicale în învăţământul liceal trebuie abordat prin prisma contactului 

nemijlocit cu creaţia muzicală (interpretare, audiere şi analiză). 

Caracterul analitic al metodologiei de studiu, specific disciplinei, formează elevilor o 

gândire creativă. 

Varietatea tematică a creaţiilor analizate oferă elevilor posibilitatea de a lua contact cu 

trăsăturile stilistice caracteristice diferitelor epoci, dezvoltându-şi perspectiva interdisciplinară 

asupra fenomenului muzical. 

Fondul de cultură muzicală şi modalităţile de lucru specifice constituie elemente care 

dezvoltă interesul elevilor faţă de această disciplină, condiţie fundamentală pentru dezvoltarea 

competenţelor sale. Totodată, se asigură dezvoltarea unei personalităţi artistice armonioase, care 

îmbină un puternic simţ al propriei identităţi cu respectul pentru valoare artistică, în contextul 

diversităţii. 

Exemplele muzicale propuse pentru analize au fost selectate avându-se în care s-au avut în 

vedere competenţele şi conţinuturile prevăzute în programa şcolară. 
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În selecţia exemplelor destinate analizei se pot alege şi lucrări din repertoriul individual al 

elevilor care studiază un instrument la alegere, conform planului cadru de învăţământ şi care 

corespund tematicii lecţiei. 

Audiţia muzicală dirijată devine o modalitate de abordare analitică a elementelor 

morfologice şi sintactice specifice unei partituri. 

Pornind de la caracterul practic al activităţilor specifice acestei discipline, în evaluarea 

elevilor va fi utilizată mai ales observarea continuă şi sistematică a elevilor. Reproducerea 

teoretică şi mecanică a problematicii specifice, ca procedeu de evaluare tradiţional, va fi 

înlocuită de metode centrate pe activitatea practică, făcând apel continuu la creaţia muzicală 

audiată sau interpretată de elevii clasei. Sunt recomandate metodele alternative de evaluare – 

referatul, investigaţia, proiectul, portofoliul etc. 

 
SSUUGGEESSTTII II   PPEENNTTRRUU  AANNAALL II ZZEE11  

 
BACH, Johann Sebastian (1685 – 1750)  
   - Preludii mici pentru pian 
                  - Caiet pentru Ana Magdalena Bach  

– Menuet în re minor 
– Aria în re minor 
– Musette (Joc din cimpoi) 
– Menuet în la minor 
– Poloneză în sol minor 

  
Miniatura instrumentală romantică 
 
 

                                                 
1 Lucrările indicate sunt orientative. Profesorul va face selecţia lucrărilor propuse spre analiză.  


