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experiences of listening to classical music, imagined that they were attending mass at church.
2.2. Painting and painters
Painting in adult education can be approached in two ways. If the educator is a trained painter 

himself, he can teach the basic techniques to his pupils and ask them to make their own paintings or 
drawings under his guiding and supervision. If the educator is not a painter, he can approach painting 
as a form of artistic expression. In our example, the adult group has watched a documentary about 
Vincent van Gogh and discussed it with the educator. Vincent van Gogh was selected because his 
paintings have realistic as well as both impressionistic and expressionistic elements.

The educator, having as a motive this documentary, can discuss with the group the following 
topics: a) Painting as an art is no more an effort for representing faithfully the reality. Photography 
has surpassed the accuracy even of the best painter. b) Painters are inspired sometimes by reality, but 
what they paint is their personal perspective on the selected subject. Their perspective carries and in-
cludes their emotions, feelings, symbolisms and generally personal intentions and style of expression. 
c) The painter’s way of expression (style, theme selection, etc) has much to do with his environment, 
i.e. personal experiences, studies, professional correlations, character, etc. d) Painting at the end is a 
combination of lines, shapes and colors.

After this series of lessons the group visited a painting exhibition. The adults found very interest-
ing watching the paintings, “inventing” their own stories about each one of the them, expressing their 
feelings and asking the painter about the factors that made him choose the specific subjects or even 
about generating his own style of expression.

The adult group reported that, before attending this course, a painting exhibition was unfamiliar 
to them, but now not only did it become familiar, but, even more importantly, they found it interesting 
if not exciting.

Conclusion
Artistic and cultural sensitization played an important role in adult development. It made the 

adult students interact with new knowledge and experiences and it resulted in their mental widening. 
without actually using technical details, this simplified approach had remarkable results in adults’ 
progress on aesthetics comprehension.
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Jocul şi activităţile ludice sunt instrumente de lucru care generează o activitate plăcută, voluntară, 
cu reguli mai mult sau mai puţin stricte. În cadrul jocului participanţii se simt liberi, îşi exploatează 
şi îşi pun în valoare abilităţi cunoscute sau pe care şi le pot descoperi pe parcurul desfăşurării lui şi, 
uneori, îşi reliefează chiar propria fiinţă. În primii ani de existenţă, toate achiziţiile importante sunt 
dobândite prin joc – ce poate fi considerat un „stil de viaţă” -, iar copilul creşte, se dezvoltă armonios 
şi are oportunitatea de a explora şi înţelege universul şi tot ceea ce îl înconjoară.

În perioada şcolarizării, când desfăşurarea naturală şi dezvoltarea copilului sunt oarecum pertur-
bate de cadrul artificial creat de sistemul de învăţământ, jocul va fi poziţionat pe un plan secundar. 
Înlocuirea jocului – apreciat uneori drept o activitate de loisir, adică o „ activitate liberă desfăşurată 
în sfera ocupaţiilor obligatorii şi corespunzând dorinţelor, înclinaţiilor autentice ale subiecţilor” [1, 
p.420] – cu scrierea şi rezolvarea unor exerciţii monotone, poate conduce la scăderea performanţelor, 
la regresul sau blocarea dezvoltării intelectuale a copilului, toate acestea manifestându-se prin lipsă de 
imaginaţie şi de spirit creativ.

Modul în care sunt transmise cunoştinţele, arta de a uşura efortul şi de a-l transforma într-o acti-
vitate plăcută constituie o preocupare a şcolii moderne. Aceasta  cale spre o  nouă educaţie, parcursă 
încă cu paşi timizi, contribuie la înţelegerea necesităţilor vitale ale copiilor şi prelungeşte perioada 
copilăriei prin activităţi ludice,  care însoţesc şi completează armonios devenirea adultului.

Educaţia muzicală este una din disciplinele care poate utiliza cu succes activităţile de joc didactic 
muzical în însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice. Elevii, antrenaţi în acest tip de activitate 
– ca instrument pentru cunoaştere şi dezvoltare – vor deprinde şi extinde  pe lângă abilităţi muzicale 
şi o serie de aspecte ale personalităţii: voinţă, activism, creativitate, sociabilitate.

Alternativă a lecţiei clasice, dar şi metodă de îmbogăţire a educaţiei muzicale, jocul reprezintă o 
preocupare a pedagogilor din domeniul muzical şi contribuie la formarea, modelarea sensibilităţii 
percepţiilor şi reprezentărilor auditive şi are un rol important în menţinerea interesului pentru prac-
ticarea muzicii. Fără a transforma procesul de învăţământ în „divertisment”, practicarea muzicii prin 
jocuri muzicale, prin soluţii inedite de predare a conţinuturilor se poate contribui la  eficientizarea 
educaţiei muzicale contemporane.

Jocurile se obiectivează prin repetări dinamice rezultate din schimbări de roluri, locuri, prin 
simulări diverse, prin competiţii între participanţi sau grupe de participanţi, prin imaginarea unei 
lumi feerice sau pline de umor. 

Deoarece jocurile se pot înscrie în procesul de educaţie muzicală care îşi propune modelarea unui 
dat iniţial şi dezvoltarea lui până la obţinerea performanţelor, a competenţelor muzicale şi comporta-
mentale, sfera semantică a termenilor joc, loisir, activitate ludică este permanent în atenţia cercetătorilor 
şi practicienilor din domeniul muzical.

Jocul reprezintă o activitate fizică sau intelectuală, repetitivă prin stereotip dinamic, de reconstrucţie 
a unei realităţi sau ficţiuni, cu un subiect esenţializat în titlu, în care participanţii gustă plăcerea unui 
act liber, neimpus.

Dacă cei care conduc acest tip de activitate (părinţi, profesori, copii mai mari) nu îşi asumă nici un 
fel de responsabilitate, aceasta va deveni doar o mimare a acţiunilor pe un scenariu simplificat cât mai 
mult posibil, prin care se urmăreşte numai plăcerea, iar jocul va deveni joacă. Această activitate va fi 
abandonată de către participanţi în momentul în care vor dispare plăcerea şi interesul.

Joaca maturilor - numită şi loisir – este o activitate ce constă în folosirea optimă a timpului liber, 
potrivit dorinţelor şi înclinaţiilor individului şi are trei funcţii principale: odihna, divertismentul, de-
zvoltarea culturală a personalităţii.

Sintagma activitate ludică - cuvântul ludus este de origine latină şi înseamnă „joc, glumă, joacă, 
jocuri publice dar şi şcoală”[2, p.247] - reprezintă un spaţiu şi un climat propice stimulării creativităţii 
şi dezvoltării personalităţii umane. Activităţile ludice, privite ca acţiuni instructiv-educative, îmbracă 
forme specifice de manifestare, precum: învăţare dirijată prin jocuri, dramatizări, audiţii, vizionări etc. 
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Definit ca o acţiune fără formă fixă, „care se organizează ca o activitate vie având ca obiectiv o 
anumită sarcină didactică şi apelând la un material muzical divers”[ 3, p.45], jocul poate îmbrăca for-
me diferite vizând atât activităţi fizice, precum: bătăi din palme, paşi de dans, diferite mişcări corpo-
rale, dar şi activităţi intelectuale: ghicitori, imitaţii, improvizaţii muzicale şi jocuri de rol. În lucrarea 
citată mai sus [3, p.45] întâlnim o varietate de jocuri muzicale, clasificate astfel: jocuri muzicale melo-
dice, jocuri muzicale ritmice, jocuri dans, jocuri muzicale pentru însuşirea elementelor de expresie, 
jocuri muzicale pentru diferenţierea timbrurilor, jocuri armonico-polifonice, jocuri de cultură vocală, 
jocuri de creaţie, jocuri spectacol.

O altă clasificare a jocurilor muzicale o întâlnim în Didactica educaţiei muzicale [4, p. 130], astfel:
— jocuri pe suport muzical, prin care se urmăresc teme şi obiective extramuzicale (ex.: cunoaşterea 

corpului, imitarea prin gestică a unor fenomene din natură sau a unor situaţii din viaţă etc.) şi al căror 
text se sprijină pe cântec. Jocul cu suport muzical poate sluji educaţiei muzicale, dacă prin obiectivele 
sale contribuie la modelarea muzicalităţii şi a comportamentului celui care practică muzica;

— jocuri didactice, care se pot pot practica la diverse discipline şi care, prin activităţi repetitive, 
slujesc unor teme din programele şcolare;

— jocul didactic muzical, specific educaţiei muzicale, vizează învăţarea sau descoperirea prin 
repetiţie a unor noţiuni legate de conţinuturile programei sau ale curriculumului şcolar, stimulează 
capacităţile empatice ale copilului şi de socializare a acestuia prin muzică. În cadrul acestui tip de 
activitate sunt utilizate ca metode: repetiţia, exerciţiul stereotip dinamic, variaţiuni pe aceeaşi temă, 
competiţia între doi parteneri, modificarea unui model dat sau a unei probleme muzicale ori extra-
muzicale. 

Fără a face o prezentare diacronică a teoriilor despre joc, putem menţiona că această activitate a 
devenit astăzi o formă constantă în obiectul preocupărilor didactice. Interesul pentru plăcerea de a 
învăţa este un obiectiv principal al şcolii moderne, contemporane şi a existat cu mult timp înainte, 
încă din antichitate.

În secolul XIX, Friederich Froebel a introdus cu succes jocul - în cadrul grădiniţelor de copii -, ca 
metodă nouă, activă, cu formă liber dimensionată, prin care se simulează anumite activităţi ale maturi-
lor, acestea fiind transformate într-un mic spectacol. Totul se desfăşoară într-o lume imaginată de către 
jucători. Scopul utilizării acestei metode este de a cunoaşte şi recompune realitatea înconjurătoare. 

Pedagogia care tratează şi stimulează practicarea procesului tripartit de predare/învăţare/evaluare 
prin joc - acest tip de activitate fiind opusă lecţiilor clasice, herbartiene - se numeşte pedagogie ludică.

Dintre pedagogii care au fost preocupaţi de joc, ca metodă prin care copilul poate învăţa muzica 
sau să se poate instrui în alte domenii cu ajutorul muzicii, amintim: Maria Montessori, Maurice Che-
vais, Maurice Martenot, Edgar willems, Carl Orff, Zoltan Kodaly, Shin-Ichi Suzuki.

Metoda pedagogică a lui Froebel a pătruns şi în învăţământul muzical românesc şi s-a concretizat 
în colecţii de cântece şi jocuri muzicale ale unor pedagogi, practicieni şi compozitori, precum: Iulius 
wiest, George Breazul, Mania Botez, Ana Motora-Ionescu,, Liviu Comes, Alexandru Paşcanu etc.

Educaţia muzicală tradiţională, oarecum limitată, se poate completa şi diversifica  prin strategia 
modernă de practicare a jocurilor muzicale de către copiii mici, începând din perioada prenotaţiei şi 
extinzându-se la vârste mai mari ( adolescenţă, tinereţe şi chiar maturitate). Pedagogii recomandă 
această activitate didactică, specifică educaţiei muzicale şi consideră că are un rol important în de-
zvoltarea simţurilor, în antrenarea gândirii, a capacităţii de concentrare, de coordonare şi deschidere 
spre alte domenii.
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