
 86 

PRINCIPIUL PROACTIVITĂŢII ÎN EDUCAŢIA 
MUZICAL-ARTISTICĂ: ABORDARE TEORETI-

CO-PRAXIOLOGICĂ 
 

THE PRINCIPLE OF PROACTIVITY IN MUSICAL EDUCATION: 
 A THEORETICAL AND PRAXIOLOGICAL APPROACH 

 
 

Vladimir BABII, 
doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălţi 
 
 

  

 The principle of proactivity as the basis of education is examined in the article. 
The given phenomenon contributes to the changes of personality that take place due to 
some organizational rules supported by individual experiences. The author emphasises 
four variants of significant manifestation of pupil’s proactivity treated both on theoret-
ical and praxiological analysis of musical and artistic activity of a pupil.  

Proactivitatea muzicală repre-
zintă una dintre calităţile fundamen-
tale ale personalităţii, bazată pe prin-
cipiul valoric, libertatea de a alege, spir-
itul de a domina reprezentările şi senti-
mentele, voinţa asumării de responsabil-
ităţi. La elaborarea princi-piului 
proactivităţii, am pornit atît de la 
aspectul teoretic, cît şi de la fapta 
praxiologică, adică de la eficienţa 
acţiunii muzicale. Din punct de ve-
dere metodologic, relaţia dintre 
faptă şi interpretarea teoretică a efi-
cienţei acţiunii este de natură de-
pendentă şi are un caracter dinamic. 
Dinamismul evoluţiei faptei se re-
duce la paradigmele pe care, de 
fiecare dată, profesorul şcolar le 
desprinde dintr-un întreg complex 
profesional. Astfel, eficienţa acţiunii 
muzicale de-a lungul evoluţiei edu-
caţiei a fost supusă mai multor 
schimbări, care tratate prin prisma 
principiului proactivităţii, ar putea 
fi reduse la: 

 un proces psihologic complex care 
depinde de influenţa muzicii asupra 
subiectului (“presiune formativă”), 

 participarea nemijlocită a subiec-
tului la acţiunea muzicală (“influenţa 
ca acţiune”), 

 activarea forţelor spirituale: afec-
tive, cognitive, intelectuale, de creaţie, 
etc. (“influenţă trăită”). 
  Noţiunea “proactiv”, “proac-
tivitate” desemnează un fenomen 
complex al procesului de transfor-
mare a conţinutului Eului şi include 
în sine, pe de o parte, caracteristicile 
activităţii cu componentele sale 
(motiv, scop, acţiune, operaţie), iar, 
pe de altă parte, scoate în relief pro-
prietăţile persoanei (tendinţe, voin-
ţă, conştiinţă, imaginaţie). Ac-
ceptarea noţiunii de proactivitate 
oferă teoriei şi practicii educaţionale 
anumite posibilităţi în categorizarea 
persoanelor după felul lor de a per-
cepe, a lua decizii, a se comporta, 
mai ales în contextul perceperii şi 
interpretării muzicale. În acest sens, 
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natura proactivă şi reactivă de “a fi” 
formează două sfere ale existenţei 
umane.  

În plan istoric, proactivitatea 
este o viziune conceptuală relativ 
nouă şi este utilizată, mai cu seamă 
în psihologie, cu sensul de fenomen, 
stimul, calitate care contribuie la 
conservarea evenimentelor şi cunoş-
tinţelor anterioare şi anticiparea 
celor de viitor [1], în literatura ma-
nagerială, noţiunea este aplicată cu 
sensul de ştiinţă şi artă a auto-
reglării comportamentale a person-
alităţii. Explicaţii asupra noţiunii de 
proactivitate găsim nu în toate, ci 
doar în unele dicţionare. Noţiunea 
“proactivitate” constituie derivaţia 
cuvintelor pro (lat. pro, element de 
compunere cu sensul “pentru”, “în 
loc de”, care serveşte la formarea un-
or adjective. Proactivitatea este o ati-
tudine trăită, verificată de experi-
enţa proprie, propriul mod de ex-
istenţă, adică este o modalitate 
comportamentală interior/exterior 
echi-librată. Proactivitatea, spre de-
osebire de substructura sa de activi-
tate (cu sensul de caracter activ, spir-
it de iniţiativă) nu numai că pre-
supune experienţa spiritului, ci şi 
forma depăşirii propriumului. Noi 
abordăm proactivitatea ca o varia-
bilă personală, ca manifestare 
definitorie a unei personalităţi. 
Astfel, prin simbioza metodologică 
a cuvintelor pro şi activ, activitate, 
unde importantă este pronunţia cu-
vîntului proactivitate cu o “legătură” 
specifică a diftongului “oa” 
(pr~activ) s-a ob-ţinut o noţiune 
nouă, cu o nouă semnificaţie, super-
ioară înţelesurilor elementelor con-
stitutive. Proactivitatea este o noţiune 
invariantă, comună tuturor 

combinărilor în care apare. Partea 
componentă principală, vehiculată 
în uzul logicii cu denumirea de notă, 
fără care noţiunea nu are sens, în 
cazul nostru este activitatea. Fiind 
mai bogată, prin conţinutul său, 
decît părţile constituente, noţiunea 
proactivitate are o sferă de influ-
enţare mai restrînsă decît subordo-
nata sa active/ activitate. În acelaşi 
timp, conform logicii, extinderea 
sferei noţiunii subordonate face ca 
aceasta să fie mai săracă decît 
conţinutul noţiunii supraordonate. 
Proactivitatea sau expresia “a fi proac-
tiv” o definim drept capacitate fun-
damentală a personalităţii, care de-
notă nu un caracter activ, ci un stil 
hiperactiv; care manifestă nu doar un 
spirit de iniţiativă, ci reprezintă o 
deprindere fundamentală de a 
întreprinde paşi direcţionaţi, 
susţinuţi de o voinţă in-dependentă, 
superioară iniţiativei [2].  
  Principiul proactivităţii este 
examinat ca fundament al educaţiei 
în temeiul că schimbarea persoanei, 
în aceste contexte dirijează procesele 
respective nu la voia întîmplării, ci 
fiind supuse unor legităţi organiza-
torice, incluse atît în experienţele 
acumulate din exterior, cît şi în 
necesităţile direcţionate de factorii 
interiori. Principala semnificaţie a 
proactivităţii este tendinţa de a se 
autoproduce, a se autoprocrea – proces 
care se desfăşoară pe două căi: 
tehnologică, bazată pe stimulii veniţi 
din exterior şi naturală, bazată pe 
particularităţile individuale (imagi-
naţie, conştiinţă, voinţă etc.), stimu-
late din interior şi propagate spre 
exterior. În acest sens, proactivitatea 
oferă persoanei deţinătoare a unei 
asemenea calităţi şansa de a fi unică.  
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Proactivitatea, indiferent de 
domeniu, dominează acţiunile per-
soanei aidoma unui ecran în care, ca 
în oglindă, este reflectat Eul. Pe acest 
ecran individual sînt proiectate de-
terminantele genetice, educaţionale şi 
cele ale ambianţei. Privite din perspec-
tiva conceptului proactivităţii, obiec-
tivele finalităţii educaţiei muzicale 
trebuie să-şi găsească realizarea sa 
în acţiunea calitativă a elevului (re-
ceptare, interpretare, creare), care 
este veriga principală a procesului. 
A dirija cu procesul de proiectare şi 
realizare a acţiunii muzical-artistice 
a elevului îi cere practicianului un 
efort deosebit în determinarea me-
canismelor de identificare a mo-
tivului-scop (motivului-stimul), care 
a declanşat acţiunea practică, în mă-
surarea tensiunii spiritualituale şi 
resurselor investite în acţiune. 
Relaţionarea echilibrată dintre inte-
rior (proiectare teoretică) şi exterior 
(realizare practică) este destul de 
importantă în plan forma-
tiv/educativ. Astfel, comportarea 
muzical-artis-tică calculată în baza 
timpului şi resurselor rezervate 
pentru a fi cheltuite înspre interior, 
adică pentru viaţa spirituală [3], ne 
va permite să stabilim următoarele 
variante de manifestare proactivă: a) 
fluxuri şi refluxuri cu indici pozitivi; 
b) flux ascendent cu stingere bruscă; 
c) fluxuri şi refluxuri cu indici pozitivi 
şi negative; d) fluxuri şi refluxuri cu 
indici negative. Din aceste 4 variante, 
remarcăm că proactivitatea muzi-
cală denotă diferite grade de fo-
calizare a energiei, atît prin indici 
pozitivi, cît şi prin indici negativi. 
Astfel, varianta a ne reflectă ex-
istenţa unui echilibru între capaci-
tatea internă a elevului de a influ-

enţa asupra si-tuaţiilor externe. În 
legătură cu aceste observaţii, con-
chidem, că odată cu creşterea 
numărului de im-plicaţii – feedback 
negative, creşte numărul im-
plicaţiilor defensive cu indice 
pozitiv. Cu alte cuvinte, 
reacţiile/răspunsurile de apărare 
atestă o forţă şi o rezistenţă 
susţinută de necesitatea devansării 
individuale. În cazul dat,  principala 
sursă a implicaţiilor în procesul 
feedback o constituie propria expe-
rienţă a persoanei concrete. Varianta 
b reprezintă o acţiune cu efecte ex-
terioare, unde persoana este influ-
enţată de comportamentul altora. 
Varianta c remarcă despre o insta-
bilitate considerabilă a persoanei atît 
în plan interior, cît şi în plan exteri-
or. Varianta d semnalizează starea 
unui dezechilibru total dintre starea 
internă şi cea externă. 

Coeficientul proactivităţii 
creşte odată cu/sau proporţional in-
tensităţii pozitive a fiecărui com-
ponent din structura fenomenului 
studiat. Componentele proactive nu 
funcţionează în mod haotic, ci se 
grupează, se ierarhizează conform 
principiului centrării valorice, avînd 
la baza acţiunii muzical-artistice o 
anumită cantitate de energie inves-
tită în proces cu un anumit scop şi 
direcţionată motivat. Investirea 
resurselor/energiilor şi mijloacelor 
la începutul acţiunii şi obţinerea re-
zultatelor scăzute (25%) la finele 
acţiunii provoacă un efect fals, lipsit 
de consistenţă viabilă – fapt care 
denotă o activitate formală, orien-
tată spre “efecte exterioare” în defa-
voarea conţinuturilor interne de in-
fluenţă asupra împrejurărilor nega-
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tive, asupra factorilor frenatori, inerţiei, 
stilului determinist.  

Echilibrarea lumii interioare şi 
exterioare constituie un stimul pri-
mordial al proactivităţii. În acest 
context, vom menţiona că există o 
relaţionare reciproc avantajoasă în-
tre starea de a fi (trăire, fiinţare, afec-
tivitate) şi starea de a şti (cunoaştere, 

conştiinţă), care duce la constituirea 
nucleului denumit “conştiinţă – de – 
sine” (“a fi” şi “a şti”). Să trecem 
cele expuse prin prisma diagramelor 
A (viaţa spirituală, comportare 
înspre interior) şi B (acţiunea umană, 
comportare în exterior): 

 
 
 
 
 

Diagrama A B. Dualitatea existenţei 
 
 

 Din diagrama A, observăm că 
viaţa spirituală are loc conform for-
mulei: afiire → afectivitate → conşti-
inţă de sine. Această formulă, simplă 
la prima vedere, ascunde un şir de 
componente complexe, cum ar fi: 
cunoaşterea (setea de esenţă), voinţa, 
imaginaţia. Astfel, odată cu revizui-
rea permanentă a nivelului de cuno-
aştere are loc îmbogăţirea  conşti-
inţei [4], care ar avea schematic 
următorul aspect: S (stimul) → A 
(afiire) → P (proactivitate) → R (răs-
puns). Schema dată implică 
următoarele paradigme: a) folosirea 
raţiunii, intelectului persoanei; b) 
cunoaşterea teoretică (ştiinţifică) a 
existenţei individuale şi a celei so-
cial-economice, c) influenţa 
adecvată asupra lumii interioare şi a 
legăturii cu lumea externă. Am sta-
bilit, de exemplu, că recepţionarea 
muzicii – act intelectual/afectiv – se 
desfă-şoară deseori, în practica şco-
lară, în mod nonproactiv, adică are 
loc conform unei variante simple ale 
schemei de cunoaştere, şi anume: S 
→ conştiinţă – de sine → R, fiind 

exclu-se din proces 
legăturile/interferen-ţele cu pro-
cesele interioare şi eventualele 
legături cu lumea externă. Din as-
pectul B al diagramei I, identificăm 
tendinţa majoră a elevului de a 
scoate în exterior energiile acumu-
late.  

Tendinţele individuale conduc 
cu acţiunea, îi dau acesteia o tensi-
une deosebită. Pe măsură ce 
avansează în dezvoltare, elevul 
acumu-lează noi experienţe, avînd 
loc diferenţierea şi amplificarea 
tendinţelor. Asemenea simultaneita-
te a două sau mai multe tendinţe, 
declanşate în urma unui stimul (S), 
produce un dezechilibru intern, care 
trezeşte reacţii (Rⁿ) de extindere sau 
de frînare în raport cu tendinţa in-
iţială sau cu cele apărute pe parcurs. 
De exemplu, în timpul receptării 
unei creaţii muzicale, se pot mani-
festa următoarele tendinţe: de a cu-
noaşte stilul, preferinţele com-
pozitorului, conţinutul creaţiei; de a 
interpreta cu vocea melodia temei 
sau a temelor muzicale care ies în 

EUL EUL ACŢIUNE 

B 
VIAŢA 

SPIRITUALĂ EUL 

A 
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prim-plan. Atît prima, cît şi cea de a 
doua tendinţă, în sens educativ, 
merită a fi stimulate, deoarece anu-
me acestea constituie elementele 
complementare ale întregului: 
dragostei pentru artă, pentru frumos. 
Însă aceasta în caz ideal, adică 
atunci cînd conflictul nu poar-tă un 
caracter contradictoriu. În majorita-
tea cazurilor însă identificăm situaţii 
de contradicţie, care poartă un ca-
racter de opunere directă, pu-
ternică, altfel zis susţinute de cioc-
niri între tendinţe opuse, cauzate de 
crize emotive şi nu numai. Faptul 
este că una dintre tendinţe poate fi 
de natură conştientă, iar cealaltă – 
inconştientă, ceea ce declanşează 
dezechilibrul psihic, cu irosire de 
energie. 

Emoţia timidităţii, neîncrederii 
provoacă starea de tensiune internă, 
care duce la apariţia tendinţei inhib-
itive de docilitate. Neîncrederea, 
frica de a-şi asuma responsabilitate, 
tendinţa de supunere în defavoarea 
independenţei individuale, constitu-
ie stări emotive ale inconştientului, 
ca-lificate drept fenomene psihice de 
refulare. Atunci cînd persoana este 
influenţată de situaţii-stimuli (S + S) 
externi, fără a opune careva re-
zistenţă (lipsă de tendinţe pozitive), 
are loc represiunea emoţiilor 
confuze, stocate anterior în incon-
ştient, obli-gînd Eul la eforturi re-
fulate (reactive). Pentru combaterea 

acestui fenomen este nevoie a iniţia 
acţiuni/situaţii compensatorii, a re-
duce intensitatea actelor refulate, a 
face ca dorinţele să apară în cîmpul 
conştiinţei (U. Şchiopu). 

În dependenţă de mediul, îm-
prejurările care influenţează asupra 
elevului şi în raport cu care el se află 
în relaţionare permanentă, apar sti-
muli (S) selectivi (bazaţi pe alegeri), 
care cer nu numai un răspuns (R) 
adecvat situaţiei, ci mai solicită şi 
aplicarea unei energii adecvate. Mo-
dul în care elevul reglează aceste 
procese, în mare măsură, rămîne a fi 
o enigmă. Totuşi există aşa-numitul 
“diagnostic” interior, care permite a 
identifica nivelul proactiv prin sus-
pendarea, stingerea, acţiunii şi codi-
ficarea noilor stimuli, a noilor acţiu-
ni întru satisfacerea necesităţilor in-
dividuale crescînde. 

Reglatorul consumării şi acu-
mulării energiei este emoţia. Despre 
gradul de intensitate a acesteia nu 
putem judeca decît cunoscîndu-i 
cauzele şi, mai cu seamă, efectele. 
Problema efectului proactivităţii mu-
zicale este o problemă deosebită, de 
clarificarea căreia, în mare măsură, 
depinde perspectiva realizării inves-
tigaţiei în cauză (Tabelul 1). Efectul 
este rezultatul unei tensiuni psihice, 
care denotă diverse grade de tensi-
une a proceselor psihice: intelectual, 
afectiv, volitiv. 
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Tabelul 1. Efectele acţiunilor muzicale proactive 
 

Nr  Conţinutul acţiunii Scopul Efectul 

1 
Autochestionarea în ba-
za observării fe-
nomenelor muzicale. 

 A determina tematica (te-
maticile) artistică; 
 A emite întrebări considerate 
ca necesare pentru determina-
rea tematismului muzical. 

Efectul au-
tochestionării, unde 
cunoştinţele actuale 
determină cele ulteri-
oare. 

2 

Autoreglarea (frînarea) 
comportamentelor afec-
tive în acţiunile muzi-
cale. 

A verifica desfăşurarea activi-
tăţii muzicale prin feedback şi 
prin spontaneitate. A antrena 
receptorii autocontrolului. 

Efectul autocontrolu-
lui şi al responsabil-
ităţii legate de  opinii, 
decizii, roluri etc. 
 

3 

Audiţia, interpretarea, 
improvizaţia, jocul muzical 
(se desfăşoară ca acţiuni 
integrate) [5]. 

A amplifica şi a extinde acţi-
unea muzicală a elevului prin 
diverse stimule. 

Efectul trecerii uşoare 
de la o acţiune la alta. 

4 

Acţiunile-algoritm: desc-
ifrarea textelor muzicale, 
sistematizarea materialului 
muzical, citirea textului de 
note, scrisul notelor, deter-
minarea statutului seman-
tic al ritmurilor, al in-
tonaţiilor şi al armoniilor. 

A economisi efortul acţiunii 
muzical-psihice, a crea un con-
fort optim al acţiunii practice. 

   Efectul proiectării 
teoretice şi a acţionării 
practice în limite ste-
reotipice. 

5 
Acţiuni de introspecţie 
artistică. 

A te observa pe tine însuţi, 
raportat fiind la valorile artis-
tice existente. 

    Efectul “aprecierii 
obiective” a sinelui şi 
a altora. Stabilirea 
diferenţelor de evalu- 
are a propriilor carac-
teristici în raport cu 
idealul imaginar. 

6 
Acţiuni muzicale realiza-
te cu  eforturi continue. 

A decide la un rezultat major, la 
un statut social sau la o perfor-
manţă profesională acceptată. 

  Efectul “autodepă -
şirii”, “performanţei”. 

7 

Acţiuni muzicale de au-
todesăvîrşire: improvizare 
sau compunere comentată, 
întrebări-răspunsuri, co-
municare a ideilor şi senti-
mentelor, emoţiilor. 

A implica elevul în situaţii de 
desăvîrşire prin testele individ-
uale (prin imitarea experi-
enţelor pozitive ale 
profesorului, părinţilor, pri-
etenilor etc.). 

Efectul “transparenţei 
exterioare”. 
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Astfel, principiul proactivităţii 
oferă largi posibilităţi în descoperi-
rea noilor paradigme ale eficien-
tizării acţiunii musical-artistice, 
cum ar fi: 

 a alege răspunsuri (Rⁿ) după îm-
prejurări; 

 a crea situaţii artistice; 

 a domina impresiile şi repre-
zentările; 

 a-şi asuma responsabilităţi; 

 a anticipa anumite situaţii; 

 a-şi cultiva o gîndire pozitivă; 

 a opta pentru “un lucru bine fă-
cut”. 

Cuantificînd şi analizînd pa-
rametrii sus-numiţi, vizavi de 
definirea proactivităţii, vom for-
mula în continuare următoarele 
caracteristici: 

 deprinderea de a alege răspunsuri 
după împrejurări este axată pe o 
atitudine selectivă, însoţită de o 
înaltă conştiinţă de sine; 

 crearea împrejurărilor/situaţiilor 
artistice constituie o calitate indi-
viduală, care caracterizează o per-
soana ca aptă pentru a fi influenţată 
de modele pozitiv-productive şi a 
nu cădea pradă împrejurărilor ex-
istente nonvalorice; 

 a domina impresiile şi repre-
zentaţiunile, care înseamnă, în linii 
mari, a da prioritate deciziilor 
conştiente, a stăpîni o gîndire crit-
ică; 

 asumarea responsabilităţilor, de-
termină gradul şi cultura compor-
tamentală (comunicativă, percep-
tivă, de creaţie etc.) a elevului, ceea 
ce înseamnă că el este responsabil 
pentru acţiunea sa în oricare 
ipostază;  

 a determina anumite situaţii 
înseamnă a preveni erorile, 
eşecurile şi nereuşita, care ar putea 
avea loc în cadrul desfăşurării unei 
acţiuni concrete; 

 cultivarea unei gîndiri pozitive, 
începînd cu determinarea scopului 
acţiunii proiectate şi terminînd cu 
autoevaluarea rezultatelor obţinute. 
Cauzele nereuşitelor provizorii nu 
sînt trecute pe seama altora; 

 a opta pentru “un lucru bine 
făcut” înseamnă că proactivul nu 
numai că nu urmează docil, tacit 
experienţele învăţate, ci caută me-
reu să eficientizeze operaţiile acţiu-
nii, obţinînd un înalt randament de 
performanţă. 

Validitatea acestor caracter-
istici ale personalităţii constă, în 
primul rînd, în puterea edu-
caţional-formativă, fiind concepută 
în termeni de integritate proximă. 
Fiecare element al sistemului pro-
activ are locul şi funcţia sa la elabo-
rarea proiectelor şi realizarea acţiu-
nii muzical-artistice a elevului. 
Astfel, “alegerea răspunsului (R) 
după îm-prejurări” reprezintă 
comporta-mentul persoanei în exte-
rior şi ţine de stimulii externi (cu-
vînt, frază, mimică, gest, mesaj 
muzical, arhem, modele iconice), 
adică de blocul informaţional ex-
tern. Acţiunea a crea împrejurări ar-
tistice are rolul de a selecta şi a dis-
tribui elementele blocului in-
formaţional (cunoscute/ parţial cu-
noscute, 
pozitive/negative,aprobate/dezapr
obate, principale/secundare). Sis-
temul proactiv îl caracterizăm nu 
prin operaţiunile propriu-zise care 
îl explică, ci prin tipul de relaţii, 
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care există între elementele sis- temului. 
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