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The present information begins a series of articles that will give some ideas  about 

the problem of gifted and talented kids in the U.S.A. This first one relates about two 
organizations: The National Association for Gifted Children (NAGC) and 
International Society for Music Education (ISME). In conclusion, the authors propose 
to create an organization for music education in the Republic of Moldova, to join ISME, to 
open a branch of ISME in Moldova and to participate actively in the field of music and 
education (on the international level). 
 

 
Problema cercetării copii-

lor dotaţi există în toate regiunile 
lumii. În rândurile ce urmează 
reliefăm unele aspecte de lucru cu 
această categorie de copii în 
S.U.A. şi la nivel internaţional. În  
S.U.A., spre exemplu, există ac-
tivitatea de voluntariat a multor 
categorii de persoane interesate 
de susţinerea şi educarea copiilor 
dotaţi şi talentaţi. Sunt formate şi 
activează intens diverse cercuri, 
grupuri de iniţiativă, societăţi şi 
asociaţii care se axează direct pe 
diagnosticarea/formarea copiilor 
dotaţi. Aceste organisme sunt 
constituite din părinţi, profesori, 
factori de decizie ş.a.  Ei participă 

la analiza şi critica (deseori aspră) 
a legilor ce ţin de educaţie, la 
general, inclusiv ce ţin de forma-
rea copiilor consideraţi “dotaţi” 
sau “talentaţi”, pentru a favoriza 
dezvoltarea şi educarea armonioa-
să a acestora ca membri ai societă-
ţii, cum ar fi, spre exemplu Aso-
ciaţia Naţională pentru Copiii 
Dotaţi din S.U.A. (The National 
Association for Gifted Children 
(NAGC)) şi Societatea Internaţio-
nală pentru Educaţie Muzicală  
(International Society for Music 
Education (ISME). 

NAGC-ul este o organiza-
ţie non-profit ce nu este susţinută 
financiar de guvernul S.U.A. Or-
ganizaţia există datorită taxelor de 
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membru, a donaţiilor, a elaborării 
şi  vinderii publicaţiilor.  

Mai mult de 50 de ani această aso-
ciaţie americană depune efortul 
pentru a forma educatori, a încu-
raja părinţi, a educa şi a include 
administratori şi factori de decizie 
în procesul de dezvoltare şi susţi-
nere a copiilor dotaţi, care sunt în 
jur de 3 milioane în Statele Unite 
ale Americii de astăzi. Copiii do-
taţi învaţă în şcolile generale din 
S.U.A. şi „problema zilei” este da-
că standardele educaţionale (mini-
me) corespund necesităţilor aces-
tor copii. Sau poate care are ar fi 
standardul educaţional maxim? 
Suntem de acord cu Luis J. Rodri-
guez care a spus: “nu este de 
ajuns să pregătim copiii noştri 
pentru lumea înconjurătoare, noi 
trebuie să pregătim, de asemenea, 
lumea înconjurătoare pentru co-
piii noştri”1. Misiunea NAGC este 
de a unifica forţele părinţilor, ale 
profesorilor, ale liderilor din di-
verse domenii pentru a ajuta dez-
voltarea copiilor şi tinerilor care 

                                                
1 Citat extras de pe www.nagc.org. 

demonstrează dotare şi talent, dar 
şi a copiilor ce ar putea dezvolta 

talentele sale printr-o experienţă 
educaţională adecvată. NAGC 
susţine şi dezvoltă politici şi prac-
tici ce încurajează şi răspund di-
verselor manifestări de talent în 
diverse culturi, rase, etnii şi gru-
puri socioeconomice. NAGC sus-
ţine şi angajează în activităţile sale 
de cercetare şi dezvoltare diverse 
organizaţii şi agenţii care luptă 
pentru o educaţie calitativă a tu-
turor copiilor. Astfel, NAGC pro-
pune propria definiţie de „persoa-
nă dotată”, aceasta fiind persoana 
care demonstrează sau are poten-
ţial de a demonstra un nivel ex-
cepţional de performanţă în una 
sau mai multe arii de exprimare 
(„someone who shows, or has the 
potential for showing, an exceptional 
level of performance in one or more 
areas of expression”). NAGC propu-
ne şi lista statelor cu numărul to-
tal al copiilor şi numărul copiilor 
ce sunt consideraţi “dotaţi”. Spre 
exemplu: în California (populaţia 
totală a statului în anul 2000 era 
de 33 871 648 persoane, numărul  

http://www.nagc.org


 106 

presupus pentru 2006 – 36 457 549 
persoane) sunt, în total  6,322,000 
elevi (nivel educaţional K-12), 
dintre care sunt identificaţi 
482,000 elevi “dotaţi”. 

Statul susţine financiar 
educaţia copiilor dotaţi şi talentaţi 

prin $48,000,000 pentru anii 2004-
2005 şi $46,000,000 pentru anii 
2003-2004. NAGC dispune de 
aceste date din toate statele ţării.2  

Asociaţia organizează şi în 
acest an o conferinţă importantă 
pe subiectul despre care vorbim. 
Activitatea va avea loc în  Minnea-
polis, Minnesota între 7-11 noiem-
brie, 2007.  

Iar cel mai important şi 
puternic organism mondial în do-
meniul educaţiei muzicale este So-
cietatea Internaţională pentru 
Educaţie muzicală (the ISME – 
International Society for Music 
Education) cu sediul în Australia. 
Societatea are o rază mondială de 
acţiune şi acoperă toate domeniile 
ce ţin de educaţie şi muzică, in-
clusiv problema copiilor dotaţi. 
ISME a fost creată în 1953, prin 
decizia UNESCO, având misiunea 
“de a stimula educaţia muzicală 
ca parte integră a educaţiei gene-

                                                
2 Imaginea şi datele sunt extrase de pe 
site-ul www.nagc.org. 

rale”. Viziunea ISME este de a 
conduce şi de a susţine educaţia 
muzicală în întreaga lume. Acu-
mularea experienţei muzicale, în 
toate aspectele sale, este parte im-
portantă a vieţii umane. Astfel, 
misiunea ISME este de a augmen-
ta aceste experienţe: 
- constituirea şi susţinerea comu-
nităţii mondiale a profesorilor de 
educaţie muzicală caracterizată 
prin respect şi suport reciproc; 
-  formarea înţelegerii globale 
interculturale şi a cooperării între 
profesorii de muzică pe plan mon-
dial;  
- promovarea educaţiei muzicale 
pentru oamenii de toate vârstele 
în toate situaţiile relevante în orice 
parte a lumii.   

Adelina ŞTEFÂRŢA şi Valerii 
BRAININ, Preşedintele Filialei 

Ruse a ISME. 

http://www.nagc.org
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Respectiv, una din proble-
mele societăţii este studierea şi 
susţinerea copiilor dotaţi. ISME 
include, în calitate de membri, 
profesorii de muzică din toate ni-
velele educaţionale (grădiniţe, 
şcoli primare, gimnazii, licee, uni-
versităţi, cercetători, studenţi, in-
terpreţi, muzicieni, medici care 
practică terapia prin muzică şi 
multe alte categorii de persoane şi 
organizaţii. ISME colaborează cu 
Consiliul Internaţional pentru 
muzică şi UNESCO. ISME este 
constituită din membri ce repre-
zintă circa 70 ţări ale lumii (inclu-
siv Republica Moldova, începând 
cu 2004). ISME organizează confe-
rinţe mondiale, regionale şi semi-
nare, reţele, comisii speciale în 
diverse domenii, publicaţii.   

La cea de a 27-a Conferinţă 
Mondială a Societăţii, care a avut 
loc în Kuala-Lumpur, Malaezia în 
perioada 16-21 iulie 2006 Republi-
ca Moldova a fost reprezentată de 
una din autoarele prezentului 
material. Subiectul conferinţei a 
fost "Sentuhan", ceea ce înseamnă 
rolul crucial pe care muzica o are 
în viaţa noastră, importanţa muzi-
cii şi a educaţiei, dar şi modul 
unic al fiecărui om, ţări şi naţiuni 
de a înţelege şi sesiza muzica şi 

viaţa, necesitatea trecerii bariere-
lor culturale şi rasiale, construirea 
unei noi societăţi contemporane şi 
armonioase. În jur de 6000 de per-
soane au participat la conferinţă. 
Au fost organizate diverse mani-
festări: prezentări de referate şi re-
zultate ale cercetărilor, workshop-
uri, studii de caz, seminare, întru-
niri metodice, concerte, expoziţii, 
vizite ale şcolilor generale şi spe-
ciale în care are loc educaţia muzi-
cală, dar şi a Academiei de Arte. 
În timpul conferinţei s-au stabilit 
relaţii de colaborare în diverse do-
menii ce ţin de muzică şi educaţie. 
Participanţii au prezentat multe 
metode personale de diagnostica-
re a aptitudinilor muzicale a co-
piilor, dar şi de măsurare a aptitu-
dinilor. Astfel, considerăm nece-

Adelina ŞTEFÂRŢA şi Judy  
THONELL, Secretarul General 

al ISME 
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sară conectarea cât de repede po-
sibil la ISME a profesorilor de mu-
zică din Republica Moldova în 
scopul promovării culturii Mol-
dovei pe plan internaţional, în 
scopul stabilirii de relaţii de cola-

borare cu colegii şi omologii din 
alte ţări ale lumnii şi pentru a 
prelua formele şi experienţele 
contemporane în domeniul educa-
ţiei muzicale în alte ţări ale lumii. 
 

  
    

Următoarea activitate im-
portantă va fi cea de-a 28-a Confe-
rinţă Mondială ISME, care va avea 
loc între 20-25 iulie 2008 în Bo-
logna, Italia. Tema conferinţei va 
fi: Muzica la toate vârstele (Music 
at all ages): 

- muzica şi copiii; 
- muzica şi adolescenţii; 
- muzica şi  tinerii; 
- muzica şi adulţii. 

Sunt binevenite referate şi 
prezentări cu subiecte interdisci-
plinare, cum ar fi: artele, pedago-
gia, metodica predării, psihologia, 
muzicologia, etnomuzicologia, so-
ciologia, teoria muzicii, filozofia, 
medicina, administrarea şcolilor, 
dar şi alte  domenii de interferen-
ţă. 

În încheiere propunem: 
- instituirea unei societăţi 

pentru educaţie muzicală 
în Republica Moldova, 
formate din profesori, pă-
rinţi şi toţi cei interesaţi de 
promovarea ideii de edu-

caţie muzicală în republică 
şi pe plan internaţional;  

- de a deschide filiala ISME 

în Republica Moldova; 
- de a participa la manifestă-

rile ştiinţifice şi culturale 
internaţionale,  propuse de 
organizaţiile sus-menţio-
nate cu scopul de a co-
necta Republica Moldova 
la reţeaua internaţională 
pentru educaţie muzicală 
şi pentru a reliefa origina-
litatea culturală şi educa-
ţională a Republicii pe 
plan mondial, pentru a ini-
ţia  relaţii de colaborare cu 
alte ţări ale lumii. 
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ANEXE 
 

Preşedinţii de Onoare ai ISME: 
Leo KESTENBERG  (1882-1962)  pentru anii 1953-1962 
Zoltan KODALY (1882-1967)  pentru anii 1964-1967 
Dm. KABALEVSKY (1904-1987)  pentru anii 1972-1987 
Frank CALLAWAY  (1919-2003)  pentru anii 1988-2003 
Yasuharu TAKAHAGI                  din anul 2006 

 

Conferinţele ISME au avut loc în următoarele oraşe începând cu anul 1953: 
XXVIII  Italia 2008  Bologna  
XXVII  Malaezia  2006  Kuala Lumpur  
XXVI  Spania  2004  Tenerife  
XXV  Norvegia 2002  Bergen  
XXIV  Canada  2000  Edmonton  
XXIII  Africa de Sud  1998  Pretoria  
XXII  Olanda 1996  Amsterdam  
XXI  S.U.A.  1994  Tampa  
XX  Korea  1992  Seoul  
XIX  Finlanda  1990  Helsinki  
XVIII  Australia  1988  Canberra  
XVII  Austria  1986  Innsbruck  
XVI  S.U.A.  1984  Eugene  
XV  Marea Britanie  1982  Bristol  
XIV  Polonia  1980  Varşovia 
XIII  Canada  1978  Londra 
XII  Elveţia 1976  Montreux  
XI  Australia  1974  Perth  
X  Tunisi 1972  Tunis/Carthage  
IX  U.R.S.S.  1970  Moscova 
VIII  Franţa 1968  Dijon  
VII  S.U.A.  1966  Interlochen  
VI  Ungariay  1964  Budapesta 
V  Japonia 1963  Tokyo  
IV  Austria  1961  Vienna  
III  Danemarca  1958  Copenhaga 
II  Germania 1955  Lindau  
II  Elveţia  1955  Zurich  
I  Belgia  1953  Bruxelles  
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