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ACTIvITATeA MuzICAlă eXTRACuRRICulARă –  
ReAlITăŢI ŞI PeRsPeCTIve

EXTRACURRICULAR MUSICAL ACTIVITIES -  REALITIES AND PERSPECTIVES

         MARIANA  COsuMOv,
doctorandă, Universitatea de Stat “A. Russo”, Bălţi

The modern  thinking from different  spheres of science and practical life points to the necessity of promotion the knowledge 
concerning phenomenon as  Subject  individual , as unrepeatable being , the internal  man as  incorruptible entity , the intime 
universe with the resources of feelings , emotions , moods , experiences and aspirations.

It is necessary to applicate  another side called to capitalized Emotio with its aspects: intuition, imagination, revelation  
and other processes of the right emisphere .

One of the supreme aspects of ability formation necessary for human integration is Art , respectively  Artistical  Education, 
its role increases  in formation of the spiritual individual.  
    

Educaţia muzicală ca una din disciplinele învăţământului artistic influenţează pozitiv şi dezvoltă nu 
numai latura afectivă ci şi pe cea intelectuală. Este artă dar şi ştiinţă, este „matematica sunetelor”, care 
dezvoltă în ansamblu ambele emisfere ale creierului, stimulând imaginaţia şi creativitatea umană. 

O problemă majoră însă, o constituie – efectele şi consecinţele mediului muzical în care elevii 
trăiesc. Or, în afara pereţilor şcolii, elevii plonjează într-o dimensiune muzicală contraversată pe care 
sunt nevoiţi să o cunoască independent, fără îndrumător, consumând în cea mai mare parte o muzică 
de proastă calitate, o muzică ce influienţează într-un mod inadecvat conştiinţa şi gustul muzical.

Educaţia muzicală curriculară, realizată prin procesul de învăţământ, nu diminuează sfera 
influenţelor extracurriculare exercitate asupra elevului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al 
copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, 
numeroşi alţi factori acţionează pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Prin urmare, activitatea muzicală extracurriculară precede şi depăşeşte ca durată, conţinut şi 
modalităţi de dezvoltare activitatea muzicală curriculară, aşa cum le determină condiţiile existenţei 
umane ca atare, suportând însă, concomitent şi unele dezavantaje, datorită marii dispersii, insuficienţei 
corelării, discontinuităţii etc., or, deosebirea (în sens de calitate), dintre muzica de clasă şi cea din 
societate, dintre mediul muzical creat în cadrul orei de Educaţie Muzicală şi anturajul din afara ei se 
manifestă semnificativ.

Eficienţa activităţilor muzicale extracurriculare rezidă în elaborarea exhaustivă a unor conţinuturi 
şi forme, determinate de rezonabilitatea acestora în procesul instructiv/educativ, precum şi de 
valoarea lor pentru formarea/dezvoltarea culturii muzicale a elevilor. În acest context, tema pe acasă la 
Educaţia muzicală solicită stabilirea unui sistem de clasificare a activităţilor muzicale extracurriculare, 
desemnând astfel un mod de concepere şi realizare a acestora, o categorie de activităţi muzicale ce 
prezintă o unitate structurală cu valoare orientativă.  

În funcţie de obiectivul general al temei pe acasă, putem identifica principalele tipuri; fiecare 
tip are o structură proprie, determinantă, dar nu fixă, rigidă, ci una flexibilă, deschisă, ce permite 
adaptări şi diversificări în funcţie de variabilele ce definesc contextul respectivei activităţi muzicale 
independente (specificul temei pe acasă la Educaţia muzicală, particularităţile individuale ale elevului, 
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condiţiile şi mijloacele de realizare a activităţilor muzicale independente etc.).
Sistemul de clasificare a temelor pe acasă la Educaţia muzicală circumscrie totalizarea elementelor 

ei, care în ansamblu asigură integritatea tuturor activităţilor muzicale realizate în mod independent de 
către elevi şi păstrarea manifestărilor ei fundamentale în diferitele variante de corelaţie a activităţilor 
muzicale independente.

Activităţile muzicale independente, ca părţi componente ale temei pe acasă la Educaţia muzicală, 
se găsesc în strânsă legătură reciprocă şi se realizează într-o anumită consecutivitate. De aceea, 
tipologia temei pe acasă, care este destul de variată nu poate fi şablonizată, după o clasificare unică, o 
dată pentru totdeauna stabilită. Prezenţa variabilă a diferitor tipuri de activităţi muzicale în contextul 
aceleiaşi teme pe acasă, nu permite o structurare absolută a acestora din urmă, ci doar una relativă, 
flexibilă de la un caz la altul.

Pe lângă aceşti factori însă, putem stabili şi unele particularităţi specifice pentru fiecare tip de 
temă pe acasă la Educaţia muzicală, favorabile de a fixa pentru fiecare categorie o anumită structură 
relativ conturată. 
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I. În linii generale, temele pe acasă la Educaţia muzicală, în funcţie de scopul urmărit şi de forma în 
care sunt executate, pot purta pecetea atât a aspectului instructiv (rezolvarea temelor din manualul 
şcolar, lectura suplimentară din domeniul muzicii, confecţionarea de diferite pseudoinstrumente 
muzicale etc.), cât şi (în preponderenţă!) a aspectului educativ (audieri muzicale, colecţionarea 
cântecelor de diferit gen de la persoanele în vârstă din localitate, alegerea muzicii pentru utilizarea 
ei ca material suplimentar la alte obiecte şcolare etc.).

Activităţile muzicale de ordin instructiv, vizând acumularea de informaţii muzicale şi despre 
muzică, se vor fonda spre centralizarea şi integrarea lor în jurul polului educativ, adică spre formarea 
de atitudini.

Latura instructivă, care urmăreşte în prim-plan acumularea de cunoştinţe şi dezvoltarea 
aptitudinilor muzicale, va solicita prezenţa unui fond emoţional cu efect de sensibilizare psihologică 
şi spirituală a elevului, cu finalitate de formare şi dezvoltare a atitudinilor muzicale.

Eficienţa activităţilor muzicale independente, de natură instructivă, îşi demonstrează eficienţa 
numai prin valoarea aplicabilităţii lor întru realizarea adecvată a activităţilor muzicale educative. 
Valoarea aspectului instructiv rezidă în favorizarea dezvoltării eficace a atitudinilor muzicale şi nu în 
acumularea propriu-zisă a cunoştinţelor şi capacităţilor muzicale. 
II.  Funcţiile temelor pe acasă la Educaţia muzicală reflectă valoarea intrinsecă şi extrinsecă a acestora 

în contextul procesului instructiv-educativ.
Formarea/dezvoltarea cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor muzicale reprezintă un proces în 

continuă desfăşurare, care presupune o realizare sistematică, eşalonată de la o etapă la altă

Valoarea intrinsecă a temelor pe acasă la Educaţia muzicală presupune: exersarea şi fixarea 
anumitor cunoştinţe/capacităţi. Acest aspect, fiind orientat spre cunoaşterea muzicii din interior, 
antrenează cunoştinţe/capacităţi concrete, urmărind iniţial exersarea şi fixarea nemijlocită a lor. 

Funcţia de exersare şi fixare a temelor pe acasă la Educaţia muzicală realizează obiective didactice 
fundamentale, urmărind formarea cunoştinţelor/capacităţilor existente independent, fără trasarea 
unor interacţiuni reciproce a acestora.

Cunoaşterea unor noţiuni, categorii, termeni, legi muzicale specifice, cunoaşterea de date, 
informaţii despre muzică, despre evoluţia ei, despre compozitori, interpreţi, formaţii, instrumente, 
epoci, curente, şcoli, stiluri artistice etc. constituie obiective ale acestui tip de teme pe acasă, cu funcţii 
de exersare/fixare a cunoştinţelor/capacităţilor.

Valoarea extrinsecă a temelor pe acasă la Educaţia muzicală, presupune funcţia de aplicare şi 
transfer a acesteia. În aceste două etape, cunoştinţele/capacităţile muzicale care au fost exersate şi 
fixate, sunt raportate la alţi factori, la alte condiţii, la alte mijloace de realizare etc., subordonându-se 
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atitudinilor muzicale.  
III. La baza uneia din clasificări, stabilim orientarea temelor pe acasă la Educaţia muzicală spre 

valorificarea diferitor activităţi muzicale, raportate concepţiei curriculare moderne. 
Activităţile muzical-didactice realizate independent de către elevi, solicită diverse forme de 

iniţiere muzicală ca acte de: creaţia, audiere, interpretare şi reflectare (analiză/critică). În dependenţă 
de prezenţa sau predominarea unuia dintre aceste aspecte, vom determina teme pe acasă la Educaţia 
muzicală cu caracter: creativ, auditiv, interpretativ şi de reflectare. 

Acest tip de clasificare, deasemenea este unul relativ, întrucât definitivarea categorică a acestora este 
imposibilă, or, coexistenţa, conlucrarea, prezenţa simultană a două sau mai multe activităţi muzicale, 
în contextul unei teme pe acasă este firească, fapt ce poate favoriza doar predominarea uneia dintre 
activităţi.

IV. O altă sistematizare a temelor pe acasă la Educaţia muzicală, rezidă în antrenarea aspectelor 
de cunoaştere şi asimilare a artei muzicale, în formarea şi dezvoltarea lor: 

1. Temele pe acasă de însuşire a cunoştinţelor muzicale şi despre muzică, presupun însuşirea 
teoretică atât a cunoştinţelor-cheie (fundamentale), precum şi a celor particulare.

Efectuarea oricărui tip de activitate muzicală (compunere, interpretare sau audiere) solicită un 
anumit volum de cunoştinţe din domeniul muzicii. 

Acest tip de temă pe acasă are un obiectiv fundamental: însuşirea de cunoştinţe (şi, pe baza 
acestora, dezvoltarea unor capacităţi şi atitudini muzicale). 

Cunoştinţele muzicale/despre muzică, însuşite în mod independent de către elevi, vor determina în 
mare măsură finalitatea activităţilor muzicale practice şi nu acumularea mecanică, propriu-zisă a lor.

2. Temele pe acasă de formare a capacităţilor muzicale
Fenomenul muzical există real numai sub formă de proces real, atunci când sună, influenţează 

sau creează anumite stări, „trăiri”, atitudini. Conţinutul unei valori muzicale nu poate exista în afara 
sonorităţii propriu-zise a acestuia, adică în afara contopirii directe, intuitive a elevului cu muzica, fie 
sub formă creativă, interpretativă sau auditivă. Orice formă de „a face” muzică, de activitate muzicală 
solicită prezenţa şi manifestarea unor aptitudini/capacităţi muzicale.

În cea mai mare parte a lor, aptitudinile muzicale pot fi dezvoltate prin intermediul activităţilor 
muzicale independente, extracurriculare. Or, varietatea condiţiilor spaţiale, temporale, multitudinea 
mijloacelor de realizare a activităţilor muzicale independente promovate în afara orei de Educaţie 
muzicală, favorizează formarea/dezvoltarea decentă a capacităţilor muzicale.  

3. Temele pe acasă de creare a atitudinilor muzicale.
Potrivit finalităţii Educaţiei muzicale ca disciplină, conchidem prevalarea formării/dezvoltării 

atitudinilor muzicale, ca aspect fundamental şi indispensabil procesului de cunoaştere şi asimilare 
a fenomenului muzical. Cunoştinţele/capacităţile muzicale constituind piloni în fundamentarea 
atitudinilor muzicale, oferă prioritate acestora. Or, marea diversitate a muzicii, prezentă în afara orei 
de Educaţie muzicală, este valorificată în mod discret de către elevi, în funcţie de gustul estetic al 
acestora.

În acest plan, se conturează funcţia duală a atitudinilor muzicale: ca mijloc de valorificare a artei 
muzicale (prin care atitudinile muzicale/gustul estetic, presupun nişte criterii de selectare a muzicii), 
şi ca finalitate în sine (muzica constituind factorul indispensabil culturii spirituale a elevului).

Această divizare a aspectelor de cunoaştere şi asimilare a artei muzicale în contextul activităţilor 
muzicale independente, este una relativă, convenţională. Ele constituind un „tot unitar”, coexistă şi 
conlucrează în realizarea oricărei activităţi muzicale. Orice formă de „a face muzică” solicită  anumite 
cunoştinţe, aptitudini şi nu în ultimul rând manifestarea atitudinilor adecvate.  

În fiecare moment al unei activităţi muzicale extraşcolare coexistă o multitudine de factori/
variabile/condiţii etc. Sunt factori de ordin social, psihologic, fizic, mai mult sau mai puţin implicaţi 
în procesul educativ-muzical şi aflaţi în diferite forme de acţiune reciprocă. Fiecare dintre factorii 
prezenţi poate influenţa într-o anumită măsură desfăşurarea şi efectele procesului de autoeducaţie 
prin activitatea muzical-independentă.
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În fiecare moment al unei activităţi muzicale extracurriculare coexistă o multitudine de factori/
variabile/condiţii etc. Sunt factori de ordin social, psihologic, fizic, mai mult sau mai puţin implicaţi 
în procesul educativ/muzical şi aflaţi în diferite forme de acţiune reciprocă. Fiecare dintre factori 
prezenţi poate influienţa într-un anumit mod desfăşurarea şi efectele procesului de autoeducaţie prin 
activitatea muzical-independentă.

Sistemul de clasificare a temelor pe acasă la Educaţia muzicală, presupune organizarea şi 
contextualizarea activităţilor muzicale extracurriculare, celor curriculare, facilitând  astfel realizarea 
eficientă a învăţământului muzical-general în şcoala contemporană.


