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I. Preliminări
Disciplina “Metodica studiului şi predării pianului” este
predestinată de a pregăti profesori de pian contemporani, care ar fi
capabili să dirijeze ora de Instrument muzical la un nivel înalt,
utilizând tot potenţialul profesionist. Cursul va veni să valorifice şi să
aprofundeze cunoştinţele muzical-pedagogice, metodice, capacităţile
de interpretare şi deprinderile de analiză metodică a creaţiilor
pianistice studiate în şcoala de muzică pentru copii.
Scopul general al cursului “Metodica studiului şi predării pianului”
constă în studierea (predarea – învăţarea - evaluarea) fundamentelor
teoretice ale pedagogiei muzical-pianistice, metodologiei educaţiei
muzical-pianistice, formarea aptitudinilor şi competenţelor muzicalpedagogice de bază a specialistului, apt de a realiza la nivelul
cerinţelor actuale procesul educaţional în şcoli de muzică pentru copii,
case de creaţii, etc.
Metodica studiului şi predării pianului este o continuare a disciplinei
Metodica predării pianului, studiată în colegiile de profil. Ea vine să
dezvolte materia de studiu din colegii cu noi deschideri, detalizări şi
argumentări de specialitate din domeniile limitrofe prin aplicarea şi
integrarea în cursul universitar nominalizat a cunoştinţelor şi
competenţelor din istoria artei şi metodicii pianistice, pedagogia
muzicală, psihologia muzicală, pedagogia şi psihologia generală,
fiziologia generală, fără de care viitorul specialist nu-şi poate forma o
viziune integră şi veridică asupra problemelor pedagogiei muzicalinstrumentale, a fundamentelor ei conceptuale.
Cursul Metodica studiului şi predării pianului se constituie din 4
blocuri tematice(capitole):
I.
Din istoria pedagogiei pianului. (Evoluţia pianisticii şi a
şcolilor metodice).
II.
Îndrumarea pianistică propriu-zisă.
III.
Bazele pedagogiei învăţământului muzical începător.
IV.
Probleme muzical-estetice în interpretarea pianistică.
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II.

Obiectivele generale (standardele disciplinare)

În rezultatul studierii disciplinei studentul trebuie, la nivel de:
(a) Cunoaştere
să-şi formeze o imagine generală şi integră a problematicii
educaţiei muzicale şi didacticii pianistice moderne, a tendinţelor şi
aspectelor lor de bază;
să definească şi să caracterizeze obiectul de studiu al Metodicii
studiului şi predării pianului;
să identifice problematica generală a domeniului Educaţia
muzical- pianistică;
să definească bazele teoretice ale disciplinei;
să conştientizeze importanţa disciplinei Metodica studiului şi
predării pianului în formarea specialistului în domeniu;
să determine şi să caracterizeze legităţile învăţămîntului
instrumental individual;
să cunoască principiile învăţămîntului muzical;
să cunoască metodologia/tehnologia specifică educaţiei muzicalpianistice;
să identifice funcţiile cognitive, muzicologice, estetice şi
iluministe ale artei pianistice din perspectiva studierii ei în şcoala
de muzică pentru copii;
să definească şcolile metodice din perspectiva lor practică şi
istorică;
să identifice aportul metodico-interpretativ al marilor compozitori,
profesori-pianişti în practica actuală a predării pianului;
să cunoască diferenţele artistice, acustice, interpretative şi de
construcţie între pianul contemporan şi premergătorii lui (clavecin,
clavicord, pian);
să cunoască specificul lucrului individual cu elevii-pianişti;
să cunoască/analizeze/caracterizeze repertoriul muzical-didactic
din perspectiva metodico-interpretativă
să cunoască etapele de lucru asupra unei piese muzicale.
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(b) Aplicare (Capacităţi)
să aplice cunoştinţele şi competenţele din domeniile limitrofe
(muzicale şi psihopedagogice) în practica muzical-interpretativă;
să-şi formeze gîndirea profesională muzical-pedagogică;
să aplice cunoştinţele acumulate la disciplină în diverse situaţii
ale demersului educativ-muzical;
să fie capabil a proiecta şi realiza ore de Instrument
muzical(pian) în şcoala de muzică pentru copii(ŞMC);
să interpreteze artistic (şi aborda metodic) orice lucrare muzicală
din repertoriul muzical a ŞMC;
să aplice tehnologii moderne în studiul pianistic cu elevii;
să-şi cultive gîndirea analitică vizavi de materia de studiu la
disciplină;
să poată elabora „fişa psihopedagogică” a elevului-pianist;
să stimuleze dezvoltarea interesul şi dragostei pentru muzică a
elevilor;
să argumenteze alegerea principiilor, tehnologiilor, metodelor de
educaţie/instruire muzical-pianistică.
să-şi cultive capacitaţi de lucru independent asupra tratării
artistice/interpretative/pedagogice a lucrării muzicale,
să manifeste capacităţi manageriale în organizarea procesului
educaţional-pianistic (lecţia de pian, evaluări publice, concerte,
activităţi de creaţie, etc).
(c) Competnţe
să integreze cunoştinţele şi capacităţile acumulate la disciplină
în procesul artistic-educaţional modern, conform conceptului de
educaţie estetico-artistică;
să realizeze independent fragmente de lecţie şi probe de lecţie de
instruire pianistică în cadrul evaluării curente la disciplina
Metodica studiului şi predării pianului (ulterior, în procesul
practicii pedagogice în şcoala de muzică pentru copii (ŞMC));
să rezolve situaţii şi sarcini de problemă apărute în procesul
muzical-educativ cu elevii;
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să evalueze orele de Instrument muzical promovate de colegi la
practica pedagogică conform principiilor şi cerinţelor
corespunzătoare;
să integreze cunoştinţele şi deprinderile din domeniile
muzicologice, estetice, interpretative şi psihopedagogice în
tratarea artistică a repertoriului pianistic;
să diagnosticheze aptitudinile muzical-interpretative ale elevilor
şi să propună variate modalităţi (tehnologii/metode) de
dezvoltare a lor;
să promoveze valorile muzicii şi ale educaţiei muzical-pianistice
în societate.

III. Sugestii metodologice.
Realizarea obiectivelor şi conţinutului cursului se va efectua prin
aplicarea metodelor clasice şi a strategiilor de tip intuitiv-deductiv,
expozitiv-euristic, algoritmizat, evaluativ - situativ, pe tehnicile de
dezvoltare a gîndirii critice/creative: brăistorming-ul, dezbaterile,
reflexia, lectura comentată, discuţiile ghidate ş.a. Se va urmări
îmbinarea productivă/optimă a metodelor clasice cu cele moderne.

IV. Sugestii de evaluare.
Deoarece cursul poartă un dublu caracter teoretic şi practic, pe
lîngă metoda de bază de evaluare curentă – seminarul, se vor aplica şi
alte forme de evaluare: probele/lucrările practice (orale şi scrise),
proiectul, modelizarea, prelegerea cu oponenţi ş.a. Cursul va avea ca
forme intermediare de evaluare colocviul, examenul, iar ca formă
finală – examenul de licenţă. Pentru forma de evaluare examen
(intermediar şi final – de licenţă) sunt propuse chestionare respective.

V. Activităţi de învăţare şi cercetare.
Curs
Seminar
Activităţi practic
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VI. Administrarea disciplinei

4

2

IV

VIII

16

10

4

2

V

IX

16

10

4

2

48

30

12

6

Total pe
disciplină

Conform
rezultatelor
evaluării curente
sau – tratarea
(orală) a două
subiecte ale
cursului.
Două subiecte
teoretice şi unul
practic din
tematica generală
a cursului.

credite

10

Conţinutul

laborator

16

Forma

Seminar

VII

colocviu

Curs

IV

Examen

Total

Evaluarea pe semestre

Semestrul

Nr.de ore

Anul predării

Codul
discipli
nei în
planul
de învă
ţămînt
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VII. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor.
Nr
Capitole şi teme generale

Nr. de ore
Curs Sem

Capitolul I. Din istoria pedagogiei
pianului
(Evoluţia pianisticii şi a şcolilor
metodice).
Funcţiile instruirii pianistice
1
Evoluţia
istorică
a
2
instrumentului
Direcţiile
dezvoltării
3
pedagogiei pianului.

8

2

2

4

Unilateralităţi
în practica
actuală de predare a pianului.

1

1

5

Pianişti-pedagogi renumiţi şi
principiile
lor
didacticointerpretative
Dezvoltarea
învăţământului
muzical în Moldova.

2

Capitolul II Îndrumarea pianistică
propriu-zisă..
Formarea deprinderilor de
7
posedare a instrumentului.

8

10

1

2

6

Tema şi numărul
seminarului

3

1
1
Nr.1. Şcolile
metodice de
predare
a
pianului şi
aportul lor
în
dezvoltarea
pedagogiei
pianului.
Nr.2.
Problema
viziunii
sintetice
asupra stilului de
predare a pianului
în
activitatea
muzical-pedagogică
a
profesorului
modern.

1

Nr.3. Tehnologii şi
metode de formare a
deprinderilor
de
posedare
a

9

8

Etapele de lucru asupra piesei
muzicale.

1

2

9

Tehnica pianistică – premisa
interpretării artistice

2

2

10

Studiul creaţiilor
polifonic

gen

2

2

11

Studiul creaţiilor de formă
amplă

2

2

Capitolul III. Bazele pedagogiei
învăţământului muzical începător
12 Obiectivele şi conţinuturile
învăţămîntului din perspectiva
Şcolii de muzică pentru copii
(ŞMC)
13 Specificul lucrului cu pianiştii
începători.

10

4

Lecţia de pian – formă de
organizare a persuasiunii
didactice

2

14

de

instrumentului.
Nr. 4. Activitatea
metodică
a
profesorului
la
deferite etape de
lucru asupra piesei
muzicale.
Nr.5. Exerciţii şi
procedee
de
dezvoltare a tehnicii
pianistice.
Nr.6.
Lucrul
practico-metodic
asupra
diferitor
tipuri de expunere
polifonică.
Nr.7. Tratarea
artisticointerpretativă a
dramaturgiei
muzicale în creaţii
de formă amplă
( perspective
metodice).

2

2

2

Nr.8.
Conţinutul
etapei începătoare
de
iniţiere
în
muzică:
audierea
muzicii, intonarea şi
interpretarea
cîntecelor, însuşirea
notaţiei muzicale,
ţinuta pianistică.

10

15

16

Proiectarea
activităţii
educaţionale
în contextul
pregătirii pianistice a elevilor.
Cunoaşterea psihopedagogică
a elevului – premisa majoră a
demersului
educaţional
instrumental
Aptitudinile muzicale,
caracteristica lor şi căile de
formare/dezvoltare.

2

1

17

Pregătirea multiaspectuală a
profesorului de pian.

1

4

18

Capitolul IV.
Probleme
muzical-estetice
în
interpretarea pianistică
Abordarea poliaspectuală a
categoriei „imagine muzicală”.
Imaginea muzicală în studiul
pianistic

Rolul aptitudinilor muzicale
în tratarea creativă a mesajului
muzical.
Total ore

1

19

20

2

Nr.9. Modalităţi de
formare la elevipianişti
a
aptitudinilor
muzicale
şi
a
însuşirilor creative.

1

2
1

30

1

Nr.10. Abordarea
practico-metodică a
tehnologiilor
didactice de analiză
interpretativă
a
imaginii muzicale

18

11

VIII. Conţinuturi, obiective de referinţă, evaluare curentă
Evaluare
Conţinuturi
(teme/subteme)
Funcţiile muzicaleducative şi iluministe
ale instruirii
pianistice.

Evoluţia istorică a
instrumentului.
Clavicordul.
Clavecinul. Spineta şi
virginalul. Pianul.
Construcţia şi
specificul emiterii
sonore.

Direcţiile dezvoltării
pedagogiei pianului
1.Dezvoltarea metodicii
pianului în epoca
claveciniştilor.
J.F.Rameau,
F.Couperin,
D.Scarlatti, I.S.Bash).
2.„Mecanicismul” în
perioada de trecere de
la clavecin la
începuturile de afirmare

Obiective de
referinţă
Identificarea
funcţiilor
cognitive,
muzicologice,
estetice şi
iluministe ale artei
pianistice din
perspectiva
studierii ei în
şcoala de muzică
pentru copii;
Cunoaşterea
diferenţelor
artistice, acustice,
interpretative şi de
construcţie între
pianul
contemporan şi
premergătorii lui
(clavicordul,
clavecinul,
pianul);
Definirea şi
valorificarea
şcolilor metodice
din perspectiva lor
metodico-practică
şi istorică;
Identificarea
aportului
metodicointerpretativ al
marilor
compozitori, şi

Forma

Tehnici

- Chestionare
orală
(fulger)

Nominaliz
area
funcţiilor
muzicaleducative
şi
iluministe
ale
instruirii
pianistice.

- Chestionare
orală
(fulger)

Caracteriz
area
paticularit
ăţilor de
construcţi
e şi de
emitere a
sunetului
a
instrument
elor cu
clape
Chestiona
re orală

Nr.1. Şcolile
metodice de
predare a
pianului şi
aportul lor în
dezvoltarea
pedagogiei
pianului la
etapa
actuală.
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a pianului (M.Clementi,
K.Czerny,
C.Kalkbrenner).
3.Curentul anatomofiziologic în metodica
predării pianului.
(sfârşitul sec.XIXînceputul sec. XX;
F.Steinhauzen,
R.M.Breithaupt).
4.Şcoala psihologică –
şcoala pianistică
contemporană
(K.A.Martienssen fondatorul şcolii).
Unilateralităţi în
practica actuală de
predare a pianului:
Tehnicismul.
Anatomofiziologismul.
Afectivismul.
Raţionalismul.
Psihologismul pur.

profesori-pianişti
în dezvoltarea
metodicii predării
pianului;
Cunoaşterea,
caracterizarea
principiilor
interpretative
şi
indicaţiilor
metodice.
- analiza critică a
metodelor
de
interpretare.

Pianişti-pedagogi
renumiţi şi principiile
lor
didacticointerpretative:
M. Clementi, F.Liszt,
F.Chopin, D.Lipatti.
Pedagogi pianişti ruşi şi
aportul lor în
dezvoltarea metodicii
pianului.
(F.Blumenfeld,
L.Nicolaev,
K.Igumnov,
A.Goldenveiser,
H.Neuhaus)

Valorificarea
principiilor şi
metodelor de
interpretare a
profesorilorpianişti.
Compararea
conceptelor de
predare.
Formarea gîndirii
profesionale
muzicalpedagogice;

Determinarea
conţinutului
unilateral al
tipurilor de
predare.
Depistarea „tipului
sintetic” de
predare a pianului.

Nr.2.
Problema
viziunii
sintetice
asupra
stilului de
predare a
pianului în
activitatea
muzicalpedagogică a
profesorului
modern.
- lucrare
scrisă
(fulger)

Discu
ţie

Enumerar
ea a cinci
profesori
de vază şi
expunerea
viziunii
personale
asupra
principiilo
r şi
metodelor
artistice a
lor.
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Dezvoltarea
învăţământului
muzical în R.
Moldova. Aplicarea
pianului în sfera
iluminismului muzical.
Predarea muzicii în
instituţiile de
învăţământ.
Pedagogi-pianişti
renumiţi şi aportul lor
în dezvoltarea artei
pianistice din
Moldova.

Cunoaşterea
tradiţiilor
naţionale în
practica predării
pianului în
Moldova.
Studierea
repertoriul
muzical autohton
din perspectiva
metodică.

- Chestionare
orală
(fulger)

- Discuţie
ghidată.

Formarea
deprinderilor
de
posedare
a
instrumentului.
Despre libertatea
aparatului pianistic.
Emisia sunetului la pian
şi activitatea auzului în
procesul interpretativ.
Modalităţile de atac
pianistic. Digitaţia şi
pedalizarea - mijloace
importante de
expresivitate a
discursului muzical.

Cunoaşterea
principiilor
interpretative a
emisiei sunetului
la pian;
Diferenţierea
modalităţilor de
atac pianistic;
Cunoaşterea
principiilor şi
metodelor de
aplicare a
digitaţiei şi
pedalei în studiul
pianistic.

Nr.3.
Tehnologii şi
metode de
formare a
deprinderilor
de posedare
a
instrumentului.

Modelare;
Simulare
(joc de
rol),
Test de
cunoştinţe
.

Etapele de lucru asupra
piesei muzicale.
Primul contact general
cu piesa. Munca de
însuşire motricoexpresivă a textului.
Memorarea piesei.
Sintetizarea acestei
munci în forma
definitivă de cizelare
artistică a piesei.

Distribuirea
lucrului tehnicoartistic în studiul
piesei muzicale
pe etape: aspect
muzical, tehnic şi
pedagogic.

Nr. 4.
Activitatea
metodică a
profesorului
la deferite
etape de
lucru asupra
piesei
muzicale.
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Pregătirea psihologică a
elevului pentru
examene şi evaluări
publice.
Tehnica pianistică –
premisa interpretării
artistice.
Îndrumarea anatomo –
fiziologică a cântatului
la pian. Exerciţii pentru
dezvoltarea tehnicii
pianistice. Genul de
studiu – material
instructiv-artistic –
baza dezvoltării tehnicii
pianistice.

Studiul creaţiilor de
gen polifonic.
Tipurile de bază a
expunerii polifonice.
Genurile muzicii
polifonice pentru pian.
Analiza metodică a
celor mai răspândite
creaţii polifonice ale lui
I.S.Bach.
Studiul creaţiilor de
formă
amplă.
Rondoul. Tema cu
variaţiuni.
Sonatină.
Sonată:
valoarea
artistică şi practică;
indicaţii metodice de
interpretare.

Determinarea
aspectului
anatomo-fiziologic
în interpretarea
pianistică.
Cunoaşterea şi
posedarea
exerciţiilor pentru
dezvoltarea
tehnicii pianistice.
Cunoaşterea
repertoriului
muzical
predestinat
dezvoltării
abilităţilor tehnice
a elevului-pianist.
Cunoaşterea
metodelor de lucru
asupra diferitor
tipuri de expunere
polifonică;
Valorificarea
rolului muzicalestetic, practicometodic a creaţiei
polifonice pentru
pian ale lui
I.S.Bach.
Cunoaşterea
genurilor
principale
de
formă
mare
studiate în clasa de
pian a ŞMC.
Determinarea
metodelor de lucru
în studiul creaţiilor
de formă amplă..

Nr.5.
Exerciţii şi
procedee de
dezvoltare a
tehnicii
pianistice.

Interpre
tarea cu
comentarii
metodice

Nr.6. Lucrul
practicometodic
asupra
diferitor
tipuri de
expunere
polifonică.

Comentari
ul
metodicointerpretat
iv

Nr.7.
Tratarea
artisticointerpretativă
a
dramaturgiei
muzicale în
creaţii de
formă amplă
din

Chestiona
rea
Interpretar
ea cu
comentarii
metodice
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perspectiva
metodică.
- lucrare
scrisă
(fulger)

Obiectivele
şi
conţinuturile
învăţămîntului
din
perspectiva Şcolii de
muzică pentru copii
(ŞMC). Principiile de
bază ale didacticii
muzicale aplicate în
studiul
pianului.
Metodele de instruire
pianistică.

Conceptualizarea
scopului educaţiei
muzicale în ŞMC;
Determinarea
obiectivelor şi
conţinuturilor la
nivel de:
cunoştinţe,
capacităţi,
atitudini;
Analiza
principiilor şi
metodelor de
educaţie muzicalpianistică.

Specificul lucrului cu
pianiştii începători.
Dezvoltarea muzicală
generală a elevilor ca
una din sarcinile
principale ale
pedagogului.
Conţinutul etapei
începătoare de iniţiere
în muzică: audierea
muzicii, intonarea şi
interpretarea cântecelor,
însuşirea notaţiei
muzicale.
Familiarizarea cu
instrumentul.

Cunoaşterea
specificului
lucrului cu
pianiştii
începători;
Determinarea
conţinutului etapei
începătoare de
iniţiere în muzică.
Analiza
metodelor
tradiţionale şi
moderne din
practica de iniţiere
muzicală.

Nr.9.
Conţinutul
etapei
începătoare
de iniţiere în
muzică:
audierea
muzicii,
intonarea şi
interpretarea
cîntecelor,
însuşirea
notaţiei
muzicale,
ţinuta
pianistică.

Chestiona
rea orală;
Modelarea
.
Discuţia
ghida
tă.

Lecţia de pian –
formă de organizare
a persuasiunii
didactice.
Specificul şi
principiile lecţiei
individuale. Tipurile

Evidenţierea
trăsăturilor
caracteristice ale
lecţiei de pian;
Analiza
principiilor lecţiei
de pian;

- Proiectul

Proiectare
a schiţei
lecţieide
pian.

Nominaliz
area
principiilo
r şi
metodelor
de
instruire
pianistică
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lecţiei. Etapele lecţiei.

Proiectarea activităţii
educaţionale în
contextul pregătirii
pianistice a elevilor.
Planul individual de
activitate pianistică,
repertoriul de
interpretare, evaluările
publice.

Cunoaşterea
psihopedagogică a
elevului – premisa
majoră a demersului
educaţional
instrumental.
Aptitudinile muzicale,
caracteristica lor şi căile
de dezvoltare. Fişa
psihopedagogică a
elevului.
Organizarea şi
îndrumarea studiului
individual al elevului.

Cunoaşterea
tipurilor lecţiei de
pian.
Analiza metodică
a etapelor lecţiei
individuale.
Cunoaşterea
principiilor de
proiectare a
activităţii
educaţionale în
contextul
pregătirii
pianistice a
elevilor;
Cunoaşterea
criteriilor de
selectare a
repertoriului;
Elaborarea
independentă a
planului individual
de activitate
pianistică;
Caracterizarea
generală a
aptitudinilor
muzicale;
Conceptualizarea
rolului
aptitudinilor
muzicale în studiul
pianistic;
Cunoaşterea
modalităţilor de
cultivare a
aptitudinilor
muzicale a
elevilor-pianişti;
Conştientizarea
importanţei fişei
psihopedagogice

Plan repertoriu

Elaborare
a unui
repertoriu/
program
orientativ
de interpre
tare.

Nr.8.
Modalităţi de
formare la
elevi-pianişti
a
aptitudinilor
muzicale şi a
însuşirilor
creative.

Expunerea
şi analiza
organizată
a cîte trei
metode de
dezvoltare
a diferitor
aptitudini
muzicale.
Elaborare
a unui
„Test de
aptitudini
muzicale”.
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Pregătirea
multiaspectuală a
profesorului de pian.
Specificul activităţii.
Aspectele competenţei
profesionale. Activitatea
muzical-iluministă a
profesorului de pian.
Abordarea
poliaspectuală a
categoriei „imagine
muzicală”.
1.Dimensiuni esteticomuzicologice,
filozofice şi
psihopedagogice ale
categoriei de „imagine
muzicală”. „Imagine”,
„conţinut”, „mesaj”,
„sens”: repere
epistemologice.
Imaginea muzicală în
studiul pianistic.
1.Planul analizei
interpretative a imaginii
muzicale.
2.Elementele principale
ale muzicii şi rolul lor
în crearea/re-crearea
imaginii muzicale.

în activitatea de
formare şi
dezvoltare
muzicală a
elevului;
Caracterizarea
aspectelor pregătirii
profesionale a
specialistului;
Conştientizarea şi
argumentarea
corelaţiei
„muzician/
interpret/ pedagog”
Conştientizarea
dimensiunilor
esteticomuzicologice,
filozofice şi
psihopedagogice
ale categoriei de
„imagine
muzicală”;
Definirea,
argumentarea a
noţiunilor
„imagine”,
„conţinut”,
„mesaj”, „sens”.
Conştientizarea
rolului semantic a
limbajului muzical
în crearea imaginii
muzicale;
Determinarea
aspectelor
cognitive, emotivintuitive, şi
volitive în
activitatea
interpretativă a
elevului.
Elaborarea

- Discuţie

- Discuţie
argumentat
ă
(opinii)

- Chestionare - Discuţie
orală
argumentat
ă
(opinii)

Nr.10.
Abordarea
practicometodică a
tehnologiilor
didactice de
analiză
interpretativă
a imaginii
muzicale.

Analiza
Interpretar
ea,
Comentari
i
metodice.
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Rolul aptitudinilor
muzicale în tratarea
creativă a mesajului
muzical.
1.Abordare muzicalpedagogică a noţiunii
de „gîndire
instrumentală”.
2.Activitatea
imaginaţiei în
determinarea imaginii
muzicale.

„planului analizei
interpretative a
imaginii
muzicale”.
Conştientizarea
rolului
gîndirii
muzicale şi al
imaginaţiei
în
determinarea
imaginii muzicale;

- Chestionare
orală
(fulger)

Discuţie
ghidată

IX. Tematica tezelor anuale
Dezvoltarea auzului muzical în clasa de pian.
1. Etapele de lucru tehnico-artistic asupra lucrării muzicale.
2. Studiile şi piesele polifonice - genuri de bază în dezvoltarea
tehnicii interpretative a elevilor-pianişti.
3. Rolul profesorului de pian în formarea capacităţilor creative ale
elevilor.
4. Aportul didactico-metodic al marilor profesori pianişti în
dezvoltarea metodici pianului (la etapa de iniţiere în muzică).
5. Metodica studiului creaţiilor de gen polifonic (raport formăconţinut-emitere sonoră).
6. Activitatea practico-metodică a profesorului în lucrul cu pianiştii
începători.
7. ...........................................
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X.

Evaluare – examen. Chestionar.

1. Rolul disciplinei „Metodica studiului şi predării pianului” în
formarea profesorului de pian.
2. Dezvoltarea metodicii pianului în epoca claveciniştilor
(J.F.Rameau, F.Couperin, D.Scarlatti, I.S.Bash).
3. „Mecanicismul” în perioada de trecere de la clavecin la
începuturile de afirmare a pianului (M.Clementi, K.Czerny,
C.Kalkbrenner).
4. Curentul anatomo-fiziologic în metodica predării pianului
(sfârşitul sec.XIXînceputul sec. XX;
F.Steinhauzen,
R.M.Breithaupt).
5. Şcoala psihologică – şcoala pianistică contemporană
(K.A.Martienssen - fondatorul şcolii).
6. Şcolile metodice de predare a pianului şi aportul lor în dezvoltarea
pedagogiei pianului la etapa actuală.
7. Funcţiile muzical-educative şi iluministe ale instruirii pianistice.
8. Unilateralităţi în practica actuală de predare a pianului.
9. Problema viziunii sintetice asupra stilului de predare a pianului în
activitatea muzical-pedagogică a profesorului modern.
10. Pianişti-pedagogi renumiţi şi principiile lor didacticointerpretative. (K.Czerny, M.Clementi, F.Chopin, F.Liszt,
D.Lipatti )
11. Pedagogi pianişti ruşi şi aportul lor în dezvoltarea metodicii
pianului. (F.Blumenfeld, L.Nicolaev, K.Igumnov, A.Goldenveiser,
H.Neuhaus)
12. Dezvoltarea învăţământului muzical-pianistic în R.Moldova.
13. Aptitudinile muzicale: caracteristici şi metode de dezvoltare.
14. Formarea deprinderilor de posedare a instrumentului. Lucrul
asupra sunetului, modalităţile de atac pianistic.
15. Tehnologii şi metode de formare a deprinderilor de posedare a
instrumentului.
16. Etapele de lucru asupra piesei muzicale.
17. Tehnica pianistică – premisa interpretării artistice. Raportul între
aspectul tehnic şi artistic.
18. Exerciţii şi studii – baza dezvoltării tehnicii pianistice.
19. Abordarea problemelor de digitaţie şi pedalizare în studiul
pianistic.
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20. Studiul pieselor de gen polifonic. Tipurile de bază a expunerii
polifonice.
21. Lucrul practico-metodic asupra diferitor tipuri de expunere
polifonică.
22. Analiza metodică a lucrărilor polifonice reprezentative din creaţia
pentru clavir a lui I.S.Bach.
23. Studiul creaţiilor de formă amplă (rondo, sonatină, sonata,
variaţiuni, concert).
24. Obiectivele şi conţinuturile învăţămîntului din perspectiva Şcolii
de muzică pentru copii.
25. Lecţia de pian – formă de organizare a persuasiunii didactice.
26. Specificul lucrului cu pianiştii începători.
27. Proiectarea activităţii educaţionale în contextul pregătirii pianistice
a elevilor (Planul individual de activitate pianistică, repertoriul de
interpretare, evaluările publice).
28. Cunoaşterea psihopedagogică a elevului – premisa majoră a
demersului educaţional instrumental.
29. Pregătirea multiaspectuală a profesorului de pian.
30. Crearea imaginii artistice în studiul piesei muzicale.
31. Rolul aptitudinilor muzicale în crearea imaginii artistice a
lucrării muzicale.
32. Tehnologii didactice de analiză interpretativă a imaginii
muzicale.
XI.

Evaluare – examen de licenţă.
Chestionar.

1. Rolul disciplinei „Metodica studiului şi predării pianului” în
formarea profesorului de pian.
2. Dezvoltarea metodicii pianului în epoca claveciniştilor
(J.F.Rameau, F.Couperin, D.Scarlatti, I.S.Bash).
3. „Mecanicismul” în perioada de trecere de la clavecin la
începuturile de afirmare a pianului (M.Clementi, K.Czerny,
C.Kalkbrenner).
4. Curentul anatomo-fiziologic în metodica predării pianului
(sfârşitul sec.XIX- începutul sec. XX; F.Steinhauzen,
R.M.Breithaupt).
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5. Şcoala
psihologică
–
şcoala
pianistică
contemporană
(K.A.Martienssen - fondatorul şcolii).
6. Funcţiile muzical-educative şi iluministe ale instruirii pianistice.
7. Unilateralităţi în practica actuală de predare a pianului.
8. Pianişti-pedagogi renumiţi şi principiile lor didacticointerpretative. (K.Czerny, M.Clementi, F.Chopin, F.Liszt,
D.Lipatti )
9. Pedagogi pianişti ruşi şi aportul lor în dezvoltarea metodicii
pianului. (F.Blumenfeld, L.Nicolaev, K.Igumnov, A.Goldenveiser,
H.Neuhaus)
10. Dezvoltarea învăţământului muzical-pianistic în Moldova.
11. Aptitudinile muzicale: caracteristici şi metode de dezvoltare.
12. Formarea deprinderilor de posedare a instrumentului. Lucrul
asupra sunetului, modalităţile de atac pianistic.
13. Etapele de lucru asupra piesei muzicale.
14. Tehnica pianistică – premisa interpretării artistice. Raportul între
aspectul tehnic şi artistic.
15. Exerciţii şi studii – baza dezvoltării tehnicii pianistice.
16. Abordarea problemelor de digitaţie şi pedalizare în studiul
pianistic.
17. Studiul pieselor de gen polifonic. Tipurile de bază a expunerii
polifonice.
18. Analiza metodică a lucrărilor polifonice reprezentative din creaţia
pentru clavir a lui I.S.Bach.
19. Studiul creaţiilor de formă amplă (rondo, sonatină, sonata,
variaţiuni, concert).
20. Obiectivele şi conţinuturile învăţămîntului din perspectiva Şcolii
de muzică pentru copii.
21. Lecţia de pian – formă de organizare a persuasiunii didactice.
22. Specificul lucrului cu pianiştii începători.
23. Proiectarea activităţii educaţionale în contextul pregătirii pianistice
a elevilor (Planul individual de activitate pianistică, repertoriul de
interpretare, evaluările publice).
24. Cunoaşterea psihopedagogică a elevului – premisa majoră a
demersului educaţional instrumental.
25. Pregătirea multiaspectuală a profesorului de pian.
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