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The special formation of the gifted/talented children’s teacher is an essential desid-
eratum of the modern educational system on the university level. The curricula presented in 
this material ensures the conceptual positions through the process of the professional for-
mation of the talented children’s teacher. 

 

Personalitatea dotată/înzestrată 
cu abilităţi deosebite într-un anumit 
domeniu reprezintă un potenţial 
progresist al societăţii în oricare etapă 
istorică, dar mai cu seamă la etapa 
actuală, în secolul al XXI-lea, estimat 
drept secol al dinamicii intelectuale şi 
cultural-ştiinţifice avansate în toate 
sferele de activare. Valorificarea 
cantitativ-calitativă a experienţelor 
moderniste în ştiinţă, arte, în cultură şi 
învăţămînt, în economie şi politică, în 
toate sferele existenţei umane sînt 
determinate, în mare măsură, de 
talentul persoanelor concrete implicate 
în mod activ în diversele activităţi 
formative /educative /economice, de 
creativitatea şi competitivitatea aces-
tora. Totodată, talentul/ supradotarea 
fiind o însuşire individual-unicitară a 
persoanei concrete, nu se dezvoltă de la 
sine, ci necesită a fi create condiţii spe-
ciale pentru dezvoltarea şi amplificarea 
potenţialului conform unui 
concept/sistem bine structurat şi 
metodologic instrumentat. 

Identificarea timpurie a talentu-
lui, dezvoltarea aptitudinilor, promo-
varea talentului/dotării în procesul 
educaţional – toate acestea sînt obiec-
tivele/scopurile activităţii profesorului 
şcolar. Rolul decisiv în atingerea 

scopurilor desemnate îl joacă 
competenţa profesorului, nivelul de 
pregătire specială a acestuia. În acest 
context, la facultatea Muzică şi 
Pedagogie Muzicală funcţionează un 
Laborator de cercetări instituţionale, 
care are drept scop investigarea stării 
de lucruri pe teren şi elaborarea 
strategiei de valorificare a problematicii 
vizate. Unul din paşii concreţi în 
această direcţie îl constituie elaborarea 
modulului disciplinar al planului de în-
văţămînt care se referă nemijlocit la 
pregătirea specială a viitorului profesor 
de educaţie muzicală, capabil de a oferi 
elevilor dotaţi muzical, serviciile 
educaţionale efective, adecvate 
necesităţilor acestei categorii de 
educaţi. Tocmai de aceea, Curricula 
universitară Instruirea elevilor dotaţi 
muzical constituie un reper conceptual 
nou în contextul modulului desemnat. 
Prezentăm curricula la disciplina 
Instruirea elevilor dotaţi muzical în 
rîndurile revistei cu intenţia de a 
extinde aria de implementare a 
ideilor/poziţiilor esenţiale vizavi de 
formarea profesorului competent în 
instruirea elevilor dotaţi muzical. 

 Curriculum-ul lansat se con-
stituie din: I. Preliminarii. II. Obiective 
generale ale disciplinei. III. 
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Administrarea disciplinei. IV. Tematica 
şi repartizarea orientativă a orelor. V. 
Conţinuturi. Obiective de referinţă. 
Evaluare curentă. VI. Activităţi de 

învăţare şi cercetare. VII. Evaluare 
finală. VIII. Bibliografie.  

 

 

Instruirea elevilor dotaţi muzical 
Curriculum universitar disciplinar 

 

I. PRELIMINARII 
 

Rolul decisiv în dezvoltarea 
potenţialului elevului dotat îi revine 
calităţii sistemului educaţional şcolar, 
care constituie cadrul principal de 
formare a personalităţii. De la func-
ţionarea orientată şi competentă a 
tuturor elementelor sistemului instruc-
tiv-educativ, inclusiv elementele 
infrastructurii şcolare, va depinde 
adaptarea copilului dotat la condiţiile, 
relaţiile, cerinţele şcolii şi 
realizarea/desăvîrşirea potenţialului 
celui dotat. Totodată, trebuie de 
semnalat că, pînă în prezent, aspectele 
legate de tipologia dotării, 
identificarea, şcolarizarea şi instruirea 
copiilor dotaţi/supradotaţi provoacă 
multiple dezbateri şi controverse. Cu 
toate că în rezultatul cercetărilor pe 
teren s-a constat că dotaţii/supradotaţii 
se încadrează în categoria minoritară, 
se impune precizarea că anume aceşti 
copii vor deveni elita culturală, 
ştiinţifică a neamului, fapt ce necesită 
din partea persoanelor implicate în 

procesul educaţional o atenţie sporită 
şi grijă deosebită faţă de elevii săi.  
 Reieşind din aceste conside-
rente, am intenţionat să propunem în 
rîndurile curriculumului de faţă 
conceptul cursului universitar „In-
struirea elevilor dotaţi muzical”, care 
presupune iniţierea studenţilor 
facultăţii Muzică şi Pedagogie Mu-
zicală în aspectele esenţiale ale sis-
temului complex de instruire a elevilor 
dotaţi muzical/talentaţi pentru muzică. 
Avînd genericul teoretico-practic, 
prezentul curs vizează for 
marea la studenţi a capacităţilor de 
aplicare practică a elementelor sis-
temului de instruire a elevilor dotaţi 
muzical, orientat spre identificarea 
timpurie şi obiectivă a dotării muzi-
cale/talentului pentru muzică, 
adaptarea dotaţilor la condiţiile pro-
cesului de învăţămînt şi realizarea 
continuă a potenţialului categoriei date 
de copii. 
 

 

II. OBIECTIVE GENERALE ALE DISCPLINEI la nivel de: 
 

a) cunoştinţe: 
- conceptul dotării/talentului pentru 
muzică ca un grad/tip de manifestare a 
fenomenului actualizat; 
- factorii relevanţi pentru identificarea 
elevilor dotaţi/supradotaţi; 
- decalaje/disincronii în structura 
dotării – factori negativi pentru 
adaptarea socială a copiilor do-
taţi/supradotaţi; 

- caracteristicile generale ale copiilor 
dotaţi; 
- componenţa/structura talentului 
pentru muzică; 
- metodologia identificării elevilor 
dotaţi muzical; 
- specificul strategiilor de organizare a 
instruirii diferenţiate a elevilor dotaţi 
muzical; 
- tipurile interacţiunilor psiho-sociale 
dintre şcoală şi părinţii elevilor dotaţi; 
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- trăsăturile personale, profesionale şi 
sociale eficiente ale profesorului 
elevilor dotaţi muzical; 
- caracteristicile nedorite ale pro-
fesorului elevilor dotaţi muzical. 
 
b) capacităţi: 
- conceperea dotării ca fenomen 
gradual; 
- delimitarea categoriilor de dotare, 
supradotare, talent, geniu; 
- proiectarea acţiunilor educaţionale de 
adaptare la condiţiile şcolii a elevilor 
dotaţi/supradotaţi în situaţiile prezenţei 
decalajelor de ordin intern sau extern; 
- adaptarea caracteristicilor generale 
ale supradotaţilor la situaţiile 
identificării copiilor dotaţi muzi-
cal/talentaţi pentru muzică; 
- nominalizarea/identificarea obiectivă 
a elevilor dotaţi muzical; 

- tratarea strategiilor de organizare a 
instruirii diferenţiate vizavi de elevii 
dotaţi muzical; 
- conceperea conţinutului activităţii de 
consiliere a elevilor dotaţi; 
- modelizarea situaţiilor de actualizare 
a nevoilor psihosociale ale elevilor 
dotaţi/supradotaţi; 
- adaptarea şi compensarea com-
petenţelor profesorului elevilor dotaţi 
muzical în funcţie de contingentul 
eterogen de elevi. 

c) la nivel de integrare cursul vi-
zează implicarea studenţilor, în baza 
cunoştinţelor însuşite şi competenţelor 
formate, în activitatea de modelizare a 
situaţiilor educative, instructive, 
psihosociale orientate spre: 
identificarea obiectivă a elevilor dotaţi 
muzical, evitarea inadaptării elevilor 
dotaţi la condiţiile şcolii, instruirea 
eficientă a elevilor dotaţi 

 

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

III. TEMATICA ŞI REPARTIZEREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 

Nr. de ore 
Nr. Tema prelegerii Curs Sem. Lab. Tema seminarului Tema lucrării 

de laborator 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Conceptul 

dotării/supradotării. 
Definiţii ale dotării.  
Domenii de 
manifestare ale 
dotării/supradotării. 
Gradualitatea 
fenomenului 

4 2  Conceptul 
dotării/supradotării. 
Definiţii ale dotării.  
Domenii de 
manifestare ale 
dotării/supradotării. 
Gradualitatea 
fenomenului 

 

Numărul de ore Evaluarea Anul 
predării Sem. 

Curs Seminar Laborator 
(practice) Forma 

III V-VI 20 12 22 
Sumativă (finală). 

Examen:chestionare 
orală 
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dotării. 
Categoriile: dotare, 
supradotare, talent, 
geniu 

dotării. 
Categoriile: dotare, 
supradotare, talent, 
geniu 

2. Identificarea 
copiilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Factori relevanţi 
pentru identificarea 
copiilor 
dotaţi/supradotaţi: 
mediul socio-
familial; sexul; 
rangul naşterii; 
insuccesul şcolar 
ş.a. 
Decalaje/disincronii 
interne şi externe 
ale supradotaţilor. 

2 2 4 Identificarea 
copiilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Factori relevanţi 
pentru identificarea 
copiilor 
dotaţi/supradotaţi: 
mediul socio-
familial; sexul; 
rangul naşterii; 
insuccesul şcolar 
ş.a. 
Decalaje/disincronii 
interne şi externe 
ale supradotaţilor. 

Proiectarea 
acţiunilor 
psihopedagogice 
şi sociale de 
adaptare a elevilor 
dotaţi la condiţiile 
şcolii în situaţiile 
prezenţei 
decalajelor 
caracteristice. 

3. Identificarea 
copiilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Caracteristicile 
generale ale 
copiilor 
dotaţi/supradotaţi – 
prezentare 
diferenţiată. 
Supradotare/talent 
pentru muzică. 
componentele 
talentului pentru 
muzică. 

4 2  Identificarea 
copiilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Caracteristicile 
generale ale 
copiilor 
dotaţi/supradotaţi – 
prezentare 
diferenţiată. 
Supradotare/talent 
pentru muzică. 
componentele 
talentului pentru 
muzică.  

 

4. Identificarea 
copiilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Strategii, metode şi 
tehnici de 
identificare a 
copiilor dotaţi 
muzical. Sugestii 
aplicative. 

2  2  Elaborarea 
seturilor de probe 
pentru 
identificarea 
elevilor dotaţi 
muzical. 

5. Identificarea 
copiilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Acţiunea de 
nominalizare a elevilor 
dotaţi/supradotaţi 
muzical/talentaţi pentru 
muzică. 

2  2  Examinare 
multidimensională 
a rezultatelor 
probelor de 
identificare a 
elevilor dotaţi 
muzical. 

6. Specificul instruirii 2 2 4 Specificul instruirii Adaptarea 
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copiilor dotaţi 
muzical/talentaţi 
pentru muzică. 
Strategii de 
organizare a 
instruirii 
diferenţiate 
(accelerarea 
studiilor, 
îmbogăţirea 
studiilor, gruparea 
elevilor, strategii 
extracurriculare). 

copiilor dotaţi 
muzical/talentaţi 
pentru muzică. 
Strategii de 
organizare a 
instruirii dife-
renţiate 
(accelerarea 
studiilor, 
îmbogăţirea 
studiilor, gruparea 
elevilor, strategii 
extracurriculare).  

strategiilor de 
organizare a 
instruirii 
diferenţiate la 
cadrul şcolar de 
instruire a elevilor 
dotaţi muzical. 

7 Profesorul şcolar în 
rolul consilierului 
elevilor dotaţi. 
Funcţiile 
consilierului 
elevilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Conţinutul 
activităţii de 
consilier al elevilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Clasificarea 
nevoilor 
supradotaţilor. 

2 2 4 Profesorul şcolar în 
rolul consilierului 
elevilor dotaţi. 
Funcţiile 
consilierului 
elevilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Conţinutul 
activităţii de 
consilier al elevilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Clasificarea 
nevoilor 
supradotaţilor. 

Modelizarea 
situaţiilor 
educaţionale şi 
sociale cu luare în 
consideraţie a 
nevoilor speciale 
ale elevilor dotaţi 
faţă de adaptare la 
condiţiile 
procesului de 
învăţămînt. 

8 Profesorul elevilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Caracteristicile 
eficiente şi nedorite 
ale profesorului 
elevilor 
dotaţi/supradotaţi – 
prezentare generală. 
Trăsăturile 
personale, 
profesionale şi 
sociale ale 
profesorului 
elevilor 
dotaţi/supradotaţi 
muzical. 
Specificul 
activităţii 
profesorului de 
educaţie muzicală 
la clasele 
eterogene. 

2 2 6 Analiza şi 
clasificarea 
trăsăturilor 
profesorului 
elevilor dotaţi. 
Realizarea 
concepţiilor proprii 
despre profesorul 
elevilor dotaţi 
muzical. 
 

Modelizarea 
situaţiilor 
educaţionale. 
Training-ul 
comportamental. 
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V. CONŢINUTURI, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ,  
EVALUARE CURENTĂ 

Evaluare 
Conţinuturi Obiective de referinţă 

Studenţii urmează: Form
a Tehnici 

1 2 3 4 
Conceptul 
dotării/supradotării. 
Definiţii ale dotării.  
Domenii de manifestare 
ale dotării/supradotării. 
Gradualitatea 
fenomenului dotării. 
Categoriile: dotare, 
supradotare, talent, 
geniu 

- să cunoască definiţiile 
psihopedagogice ale 
dotării/supradotării; 

- să identifice domeniile de manifestare 
ale dotării; 

- să conceapă dotarea ca un fenomen 
gradual; 

- să delimiteze categoriile de dotare, 
supradotare, talent, geniu, manevrînd 
cu trăsăturile cheie ale categoriilor 
desemnate. 

D
inam

ică 

C
hestionare 

orală 

Identificarea copiilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Factori relevanţi pentru 
identificarea copiilor 
dotaţi/supradotaţi: 
mediul socio-familial; 
sexul; rangul naşterii; 
insuccesul şcolar ş.a. 
Decalaje/disincronii 
interne şi externe ale 
supradotaţilor. 

- să cunoască factorii relevanţi pentru 
identificarea copiilor 
dotaţi/supradotaţi; 

- să determine gradul relevanţei al 
fiecărui factor pentru identificarea 
supradotaţilor; 

- să cunoască variante posibile de 
disincronii în structura 
dotării/supradotării; 

- să conştientizeze necesitatea 
identificării multistadiale a copiilor 
dotaţi, cu luare în considerare a 
decalajelor existente. 

D
inam

ică 

C
hestionare orală 

A
naliza eficienţei 

acţiunilor proiectate 

Identificarea copiilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Caracteristicile generale 
ale copiilor 
dotaţi/supradotaţi – 
prezentare diferenţiată. 
Supradotare/talent 
pentru muzică. 
componentele talentului 
pentru muzică. 
 

- să cunoască caracteristicile generale 
ale copiilor dotaţi; 

- să identifice variantele de corelare a 
caracteristicilor generale ale copiilor 
dotaţi/supradotaţi; 

- să cunoască structura talentului pentru 
muzică/dotării muzicale. 

D
inam

ică 

C
hestionare 

orală 

Identificarea copiilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Strategii, metode şi 
tehnici de identificare a 
copiilor dotaţi muzical. 
Sugestii aplicative. 

- să fie capabili să proiecteze/să 
elaboreze seturi de probe pentru 
identificarea copiilor dotaţi muzical. 

 

D
inam

ică 

A
naliza 

eficienţei 
acţiunilor 
proiectate 



 121 

 
 

 

Identificarea copiilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Acţiunea de 
nominalizare a elevilor 
dotaţi/supradotaţi 
muzical/talentaţi pentru 
muzică 

să poată nominaliza/identifica obiectiv 
elevii conform gradului de dotare 
muzicală 

D
inam

ică 

A
naliza 

eficienţei 
acţiunilor 
proiectate 

Specificul instruirii 
copiilor dotaţi 
muzical/talentaţi pentru 
muzică. 
Strategii de organizare 
a instruirii diferenţiate 
(accelerarea studiilor, 
îmbogăţirea studiilor, 
gruparea elevilor, 
strategii 
extracurriculare). 

- să determine valenţele dezvoltative ale 
strategiilor desemnate; 

să poată trata strategiile de organizare a 
instruirii diferenţiate vizavi de elevii 
dotaţi muzical. 

D
inam

ică 

C
hestionare orală 

A
naliza eficienţei 

acţiunilor proiectate 

Profesorul şcolar în 
rolul consilierului 
elevilor dotaţi. 
Funcţiile consilierului 
elevilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Conţinutul activităţii de 
consilier al elevilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Clasificarea nevoilor 
supradotaţilor. 

- să conceapă conţinutul activităţii de 
consiliere a elevilor dotaţi/supradotaţi; 

- să însuşească tipurile interacţiunilor 
psiho-sociale dintre şcoală şi părinţii 
elevilor dotaţi; 

- să conştientizeze importanţa sprijinirii 
nevoilor speciale ale elevilor 
dotaţi/supradotaţi; 

să poată modeliza situaţii 
psihopedagogice cu actualizarea nevoilor 
supradotaţilor. 

D
inam

ică 

C
hestionare orală 

A
naliza eficienţei 

acţiunilor proiectate 

Profesorul elevilor 
dotaţi/supradotaţi. 
Caracteristicile 
eficiente şi nedorite ale 
profesorului elevilor 
dotaţi/supradotaţi – 
prezentare generală. 
Trăsăturile personale, 
profesionale şi sociale 
ale profesorului elevilor 
dotaţi/supradotaţi 
muzical. 
Specificul activităţii 
profesorului de educaţie 
muzicală la clasele 
eterogene.  
 

- să cunoască caracteristicile eficiente şi 
cele nedorite ale profesorului elevilor 
dotaţi 

- să poată efectua analiză critică a 
trăsăturilor profesorului de 
supradotaţi; 

- să conştientizeze valenţele adaptive ale 
caracteristicilor profesorului, în 
funcţie de contingent eterogen de 
elevi; 

- să fie capabili să clasifice 
competenţele profesorului elevilor 
dotaţi muzical în mod analitic şi 
personificat; 

- să asimileze trăsăturile eficiente ale 
profesorului elevilor dotaţi; 

să fie capabili să exercite 
comportamentul efectiv şi competent al 
profesorului elevilor dotaţi. 

D
inam

ică 

C
hestionare orală 

A
naliza eficienţei 

acţiunilor 
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VI. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI CERCETARE: 
 

- proiectarea acţiunilor psihopedagogice 
şi/sau psiho-sociale orientate spre 
adaptarea elevilor dotaţi/supradotaţi la 
condiţiile şcolii, în situaţiile prezenţei 
decalajelor/disincroniilor 
caracteristice; 

- modelizarea situaţiilor educaţionale cu 
luare în considerare a nevoilor 
speciale ale elevilor dotaţi/supradotaţi 
vizavi de adaptarea socială; 

- elaborarea seturilor de probe pentru 
identificarea elevilor dotaţi muzical; 

- realizarea concepţiilor proprii despre 
profesorul eficient al elevilor 
dotaţi/talentaţi pentru muzică; 

- modelizarea situaţiilor educaţionale cu 
actualizarea trăsăturilor personale, 
profesionale, comportamentale ale 
profesorului elevilor dotaţi; 

- training-ul comportamental orientat 
spre asimilarea de către studenţi a 
trăsăturilor eficiente ale profesorului 
elevilor dotaţi.  

 
 

VII. EVALUARE FINALĂ 
 

Evaluare finală se realizează 
sub formă de examen oral. Obiectivele 
înaintate în cadrul evaluării finale 
presupun relevarea gradului de însuşire 
şi conştientizare de către studenţi a 
materiilor teoretice ale problemei 
instruirii copiilor dotaţi muzical: 
conceptul dotării/supradotării/talentului 
pentru muzică; identificarea 
multistadială a copiilor dotaţi muzical; 
evitarea situaţiilor de inadaptare a 
copiilor dotaţi la condiţiile şcolii; 
anticiparea conflictelor de ordin intern şi 

extern în cadrul instruirii elevilor dotaţi 
muzical, metodologia identificării 
copiilor dotaţi muzical/talentaţi pentru 
muzică, strategiile organizării instruirii 
diferenţiate a elevilor dotaţi muzical, 
modelul eficient al profesorului pentru 
elevii dotaţi. Verificarea nivelului 
formării la studenţi a competenţelor de 
implementare practică a aspectelor 
desemnate se efectuează în cadrul 
evaluărilor curente prin intermediul 
analizei eficienţei acţiunilor studenţilor 
şi a situaţiilor educaţionale proiectate. 
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