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În acest articol este prezentată profesiograma pentru solişti vocali, în funcţie de cerinţele profesiei (conform Declaraţiei 
de la Bologna), de domeniul aplicării cunoştinţelor profesionale, precum şi în baza anchetării şi chestionării absolvenţilor 
profesiei date. În procesul educaţional al învăţământului superior din ultimul deceniu conceptul de metodologie a fost stabilit 
ca o ramură a cunoştinţelor care concentrează principiile de înţelegere ale conţinutului subiectului activităţii profesionale. În 
instituţiile de învăţământ artistic superior un aspect esenţial în dezvoltarea profesională a unui solist vocal – viitor profesor 
de canto – este relaţionat specifi cului pregătirii individuale a studentului în clasa de canto, spectrului larg de cunoştinţe şi 
deprinderi din domeniul de activitate, de cunoştinţele aferente aspectelor de pedagogie, psihologie, PFPA (Pregătirea Fizică 
Profesional-Aplicativă) şi a trening-ului mintal etc. 
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Th is article presents the professiogram for vocal lead singers, according to the requirements of the profession (according to 
the Bologna Declaration) and the fi eld of application of professional knowledge, as well as based on the survey and questioning 
of graduates of the given profession. In the last decade, within the higher education process, the methodological concept has 
been established as a branch of knowledge that concentrates the principles of understanding the content of the subject of the 
professional activity. In higher education institutions, an essential aspect in the professional development of a vocal lead singer 
– future singing teacher – is related to the specifi c of the individual training of the student in the class, the broad spectrum of 
knowledge and skills in the fi eld of activity and knowledge related to aspects of pedagogy, psychology, PAPT (Professional-Ap-
plied Physical Training) and mental training, etc.

Keywords: professiogram, institutions of artistic education, vocal soloist, skills 

Introducere 
Noţiunea de profesiogramă (din lat. professie – meserie, gramma – scriere) reprezintă o descriere 

a caracteristicilor unei anumite profesii, care relevă specifi cul muncii profesionale și cerinţele care se 
aplică unui specialist [1]. Aceasta include o descriere a activităţilor specifi ce și a condiţiilor tehnice, 
socio-economice de muncă, precum și cerinţele psihofi ziologice ale profesiei. Cert este că valoarea 
profesiogramei este foarte mare prin sprijinirea unui individ în conturarea alegerii unei profesii potri-
vite calităţilor personale și cunoștinţelor de profi l. Nu orice persoană este potrivită pentru suplinirea 
unei funcţii sau chiar profesii. Studiile privind activităţile profesionale ale vocaliștilor sugerează că 
impresia (produsul prestaţiei scenice a interpretului asupra publicului) depinde nu numai de voce 
și pregătirea tehnică a cântăreţului, dar și de atmosfera psihologică pe care o poate crea prin inter-
acţiunea cu publicul. Octav Cristescu în cartea sa Cântul remarcă următoarele: „Publicul nu are ne-
voie de mașini cântătoare, ci de oameni vii, de cântăreţi pătrunși de voinţă, gândire, sensibilitate și 
de toate sentimentele care caracterizează viaţa. Interpretul prin activitatea lui, are un rol puternic și 
îndeplinește o înaltă misiune social-culturală. El este un element de seamă în societate, un adevărat 
educator și îndrumător” [2 p. 93]. Pentru a crea sau a produce o imagine creativă vocalistul modern 
trebuie să aibă un bagaj teoretic adecvat, care cuprinde istoria apariţiei diferitelor direcţii muzicale, 
tehnică vocală de calitate, rezonanţă naturală, respiraţie corectă, componente de actorie, precum și 
pregătire psihologică și fi zică [3 p. 101-102]. În elaborarea conţinutului pregătirii teoretico-practice a 
studenţilor vocaliști trebuie de avut în vedere aspectele legate de specifi cul solicitărilor psihofi zice ale 
personalităţii, condiţiile concrete de muncă, conţinutul muncii, precum și caracteristicile domeniului 
de activitate.

Principiile metodologice de elaborare a profesiogramelor
Se disting următoarele principii metodologice de elaborare a profesiogramelor [4; 5]:
a)  coerenţa profesiogramei – ar trebui să refl ecte specifi cul și semnifi caţia unei anumite poziţii în 

structura de pregătire, precum și posibilul traseu profesional al angajatului;
b)  integritate – evaluarea și analiza calităţilor importante ale activităţii din punct de vedere profe-

sional ar trebui realizate în aspectele psihofi ziologice, informaţionale și mintale ale personali-
tăţii;

c)  practicitate – rezultatele studiilor de testare ar trebui prezentate în termeni folosiţi în direcţia 
practică a psihofi ziologiei aplicate, iar metodele instrumentale ar trebui să fi e evaluate pe cât 
posibil pentru a fi  utilizate;

d)  principii știinţifi ce și concepte moderne – metodologia de cercetare ar trebui dezvoltată ţinând 
cont de cele mai noi concepte, metode și competenţe știinţifi ce (fundamentale, generale și spe-
cifi ce);

e)  efi cienţă – ca urmare, ar trebui propusă o soluţie practică privind particularităţile ce asigură 
succesul într-un mediu de piaţă competitiv. 

Ţinând cont de principiile metodologice de elaborare a profesiogramelor, autorul a elaborat struc-
tura și elementele defi nitorii ale profesiogramelor (Figura 1). 



STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică                    2021, nr. 1 (38)

60

Figura 1. Structura și elementele defi nitorii ale profesiogramelor. 

Elaborarea profesiogramei
Din prisma noastră de cercetare, profesiograma capătă valoare numai în măsura în care anumite 

competenţe ale profesiei pot fi  educate, infl uenţate și optimizate prin conţinuturi educaţionale ale 
pregătirii profesionale, creative. Principalul mod de a descrie o profesie este prin profesiogramă, care 
în prezent este folosită la alegerea unei profesii. În speţă, reprezintă descrierea unui sistem de caracte-
ristici care prezintă o anumită profesie și include o listă de cerinţe și norme impuse de această profesie 
sau specialitate unui angajat. În baza examinării literaturii din domeniu [4; 5; 6; 7] am elaborat urmă-
torul tabel (Tabelul 1).

Tabelul 1. Profesiograma solistului vocal
Caracteristici generale

Denumirea profesiei Solist vocal
Metoda dominantă de gândire Adaptare coordonare

Domeniul cunoștinţelor de bază și nivelul 
lor

Nr.1./ nivel înalt
Istoria muzicii, culturologia, solfegiu, teoria 
muzicii, arta vorbirii, pedagogia, arta actorului, 
psihologia, arta dansului, anatomia, limbi 
străine, pedagogia artelor, lucru în studio

Nr.2./nivel foarte  înalt
Tehnica vocală, pregătire fi zică, simţul 
ritmului, dicţia, respiraţia corectă, 
sensibilitatea auzului

Nr.3./înalt teoretic (Utilizarea în practică a cunoștinţelor)
Domeniul profesional Muzica. Cultura.

Interacţiunea interpersonală Frecventă după modelul „alături, împreună”

Interesul
Dominant artistic 

Suplimentar antreprenoriat
Condiţiile de muncă În încăpere, în aer liber, turnee, deplasări... activ

Tipuri dominante de activitate
– exprimarea (transmiterea) ideii muzicale prin intermediul vocii și cu utilizarea diferitor tehnici de interpretare; 
– interpretarea în public pe scena de concert și estradă etc.;
– prezentarea lucrării interpretate cu profunzime emoţională prin utilizarea artei vocale, artei dansului, măiestriei artistice;
– interpretarea pieselor muzicale de diverse stiluri, genuri;
– participarea în organizarea și desfășurarea programelor de concert;
– participarea live în concerte, spectacole, festivaluri, proiecte muzicale;
– participarea în calitate de solist-vocalist; artist al ansamblului vocal; artist al ansamblului vocal-instrumental;
– transmiterea diferitor emoţii, sentimente prin intermediul intonaţiilor vocale și tehnicii interpretative;
– promovarea unui stil interpretativ propriu;

 

PROFESIA 

Caracteristici generale 

Tipuri dominante de activitate 

Calităţi ce asigură 
succesul 

Motive ce 
împiedică succesul 

Domeniile de aplicare a 
cunoştinţelor profesionale 

Funcţia asociată 
profesiei
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– preocuparea permanentă de asimilarea corectă a unor lucrări muzicale noi, de pregătire a acestora prin efortul personal susţinut, pentru 
atingerea nivelului calitativ necesar prezentării în public, în faţa unui auditoriu divers. „El” demonstrează bune capacităţi de comunicare, 
lucru în echipă și este preocupat permanent de imaginea personală, de PFPA (Pregătirea Fizică Profesional-Aplicativă), de starea proprie 
de sănătate pentru asigurarea longevităţii vocii „instrumentului viu”, și crearea premiselor unor prestaţii artistice de calitate;
– implicarea în cadrul unor manifestări muzicale şi de divertisment, în cluburi, baruri, restaurante şi diverse unităţi în care se 
desfăşoară activităţi recreative, în cadrul unor evenimente organizate de instituţii (lansări de produse, premieri, gale, sărbători 
populare, aniversări ale unor diverse evenimente locale/naţionale, târguri, expoziţii, serbări câmpeneşti, spectacole de revistă, sau de 
către persoane particulare (nunţi, botezuri, aniversări, petreceri diverse) etc.;
– dezvoltarea permanent a capacităţii de reproducere corectă a diverselor melodii folosind auzul, simţul ritmic, capacitate de controlare 
conștientă a respiraţiei și de emisie artistică a sunetului, rezistenţă la efort fi zic, capacitate de maximă concentrare psihică, concentrare 
interioară, sensibilitate, expresivitate artistică, naturaleţe, inteligenţă interpretativă și spontaneitate, creativitate și capacitate de 
improvizare, autocontrol, echilibru personal și capacitate de depășire a emoţiilor, adaptabilitate în contexte diverse etc.

Calităţi ce asigură succesul

Competenţe 
fundamentale

– comunicarea la locul de muncă; 
– munca în echipă;
– planifi carea activităţii proprii; 
– asigurarea igienei vocale și a stării proprii de sănătate;
– asigurarea performanţei artistice; 
– realizarea activităţilor pre-spectacol;
– realizarea strategiei interpretative a pieselor;
– perfecţionarea tehnicii vocale.

Calităţi de formare profesională

– voinţă;
– inteligenţă;
– dragoste faţă de meserie;
– răbdare;
– sănătate fi zică;
– creativitate;
– neostoită autoeducare;
– tact și perseverenţă în urmărirea scopului propus.

Abilităţi specifi ce ocupaţiei
– disciplina;
– comunicarea;
– spirit de iniţiativă.

Motive ce împiedică succesul 

Cauze ce împiedică activitătea normală

– dezechilibrul psiho-emoţional;
– agresivitatea și egoismul;
– lipsa capacităţilor muzicale;
– lipsa capacităţilor artistice;
– lipsa de iniţiativă;
– voinţă slabă;
– invidia;
– mândria.

Funcţia asociată profesiei: Pedagog

Pr
oi

ec
ta

re
a

– cunoașterea particularităţilor psihologice de vârstă;
– cunoașterea mecanismelor, proceselor și secvenţelor activităţii elevilor (studenţilor) privită ca proces psihologic de învăţare;
– transpunerea în performanţe și comportamente observabile a obiectivelor procesului de predare/învăţare în domeniul 
muzical;
– structurarea conţinutului învăţării pe categorii (cunoștinţe, deprinderi, capacităţi) organizate potrivit logicii psihologice a 
procesului învăţării;
– adaptarea strategiilor didactice la particularităţile de vârstă.

O
rg

an
iz

ar
ea

– comunicarea fl uentă, dinamică și expresivă cu elevii (studenţii) în timpul procesului de învăţământ;
– dirijarea activităţii de învăţare a elevilor (studenţilor), controlul și orientarea prin mijloace de infl uenţare externă a 
proceselor intelectuale (interne mentale) ale acestora;
– autoreglarea comportamentului de predare în funcţie de feed-back-ul primit de elevi (studenţi);
– diferenţierea comportamentului de predare în funcţie de particularităţile individuale și tipologice ale elevilor (studenţilor);
– valorifi carea interacţiunilor și a comunicărilor de grup în procesul de învăţământ;
– colaborarea cu diverse instituţii școlare și instituţii superioare de învăţământ artistic pentru acordarea de ajutor în 
organizarea și dezvoltarea suportului școlar și universitar;
– sprijin material și fi nanciar etc.

Ev
al

ua
re

a

– cunoașterea metodelor de evaluare orală; 
– cunoașterea metodelor de evaluare scrisă;
– cunoașterea metodelor de evaluare practică;
– elaborarea și utilizarea probelor standardizate de evaluare (probe, teste, chestionare);
– traducerea în indicatori de evaluare a capacităţilor psihice complexe;
– analiza psihologică a rezultatelor evaluării și elaborarea de explicaţii privind nivelurile de performanţă atinse de elevi (studenţi);
– folosirea tehnicilor de investigaţie psihologică în evaluarea elevilor (studenţilor);
– verifi carea și evaluarea performanţelor realizate la un moment dat;
– evaluarea exercitată în mod curent, operativ, real, permanent evidenţiind rezultatele care se situează la nivelul 
previziunilor și așteptărilor.
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Cu
no

aș
te

re
a  

el
ev

ilo
r 

(s
tu

de
nţ

ilo
r) – cunoașterea elevilor (studenţilor) prin observarea comportamentului de învăţare în timpul orelor;

– cunoașterea elevilor (studenţilor) prin folosirea metodelor și tehnicilor de investigaţie psihopedagogică;
– caracterizarea psihologică a elevilor (studenţilor) și întocmirea fi șelor psihopedagogice;
– cunoașterea și caracterizarea grupei de elevi (studenţi) ca un grup social educaţional.

Pe
rf

ec
ţio

na
re

 
C

er
ce

ta
re

– studierea bibliografi ei de specialitate, întocmirea de fi șe bibliografi ce și tematice;
– proiectarea, realizarea și valorifi carea cercetărilor psihopedagogice concrete;
– întocmirea rapoartelor de cercetare şi a referatelor ştiinţifi ce;
– participarea la sesiuni de comunicări știinţifi ce și acţiuni metodico/pedagogice;
– analiza și valorifi carea experienţei proprii și a celorlalţi pedagogi;
– asistarea metodico-știinţifi că a interpreţilor începători;
– încurajarea cercetării ştiinţifi ce în muzică şi a schimbului de informaţii de specialitate;
– îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin educaţie muzicală, alimentaţie raţională şi mişcare.

Re
la

ţio
na

re
a c

u 
m

ed
iu

l (
so

ci
al

 și
 

pr
of

es
io

na
l) – comunicarea și direcţionarea spre convergenţă a acţiunii acesteia cu acţiunea instituţiei de profi l;

– comunicarea cu colectivul didactic, cu conducerea instituţiei și cu alte structuri administrative;
– autoevaluarea în funcţie de semnalele primite din mediul înconjurător;
– motivarea agenţilor social în susţinerea învăţământului profesional.

Au
to

cu
no

aș
te

re – folosirea pregătirii psihologice în caracterizarea propriei personalităţi;
– autodefi nirea stilului interpretativ;
– valorifi carea autocunoașterii în dirijarea comportamentului profesional;
– autocunoașterea și autocontrolul în funcţie de informaţiile provenite de la vocaliști;
– autocunoașterea prin raportare la activitatea celorlalţi pedagogi.

Domeniile de aplicare a cunoștinţelor profesionale
 colective vocal-instrumentale, ansambluri vocale, colective corale;
 teatre;
 case de cultură;
 studio;
 organizaţii sociale (centre de creaţie pentru copii etc.);
 radio, televiziune;
 instituţii de învăţământ medii şi superioare de profi l; instituţii preșcolare;
 fi larmonici;

Sursă: Profesiogramă elaborată de autor. 

Concluzii
• Compartimentul organizaţional și managementul angajaţilor a devenit posibil prin studierea

caracteristicilor și structurii fi ecărui domeniu de activitate. Un rol important în acest proces îi revine 
profesiogramei.

• Din punctul de vedere al informării, o profesiogramă reprezintă un instrument universal, de-
oarece poate fi  folosită de către diferiţi angajatori ai pieţei muncii pentru a-și atinge obiectivele trasate.

• În stabilirea strategiei de abordare a metodologiei pregătirii teoretico-practice a interpreţilor
vocaliști se impune respectarea unei ordini raţionale de abordare, care va trebui să fi e bazată pe im-
portanţa legăturilor sistemice dintre trei concepte metodologice de bază: profesiograma, aplicarea 
pregătirii fi zice profesional aplicative și îndrumarul metodic. 

• Metodologia de înţelegere a organizării creatoare a empirismului procesului vocal și pedagogic
se bazează pe natura artistică și știinţifi că a conţinutului cunoașterii, ceea ce necesită (în esenţă, pro-
fesionalitate) determinarea aplicării principiilor cheie ale refl ecţiei empirice și a cercetării știinţifi ce 
artistice. În același timp, o completare ideologică și semantică adecvată a sistemului de reprezentări 
profesionale determină rezultatul practic al procesului educaţional vocal și pedagogic.

• Conţinutul mulţifuncţional din cadrul sistemului de formare a vocalistului, al creativităţii pro-
fesionale performante (pedagogice), contribuie la proiectarea și perfecţionarea interpretării profesio-
nale competitive.

• Procesul vocal-pedagogic din cadrul orele de curs cu fi ecare student, reprezintă o formă (sis-
tem) artistică și didactică individuală empiric unic al formării profesionale a potenţialului interpreta-
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tiv coroborat cu aspecte de PFPA (Pregătirea Fizică Profesional-Aplicativă) și mintale care servesc ca 
bază pentru viitoarea performanţă profesională. 

• Subiectul activităţii profesionale a unui interpret, axat pe sistemul artistic și didactic al proce-
sului vocal și pedagogic dezvăluie o varietate de semnifi caţii metodologice atât din punct de vedere 
teoretic, cât și în practica refl ecţiei profesionale a conţinutului obiectivizat al curriculumului elaborat 
în baza profesiogramei.
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