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The interest (in particular to music art) is expressed in the requirements of communication with the chosen object, in 
its comprehension and through cognition, in the tendency to direct participation in the corresponding activity. Thus the 
interest exerts through developed, educated and aesthetic influence on the personality. 

 
 
În operele pedagogilor remarcabili, interesul este conceput ca factor ce joacă un rol excepţional în viaţa şi 

activitatea elevului.  Este accentuată necesitatea trezirii şi dezvoltării interesului pentru cunoaştere la copii şi 
adolescenţi. În legătură cu aceasta, marele pedagog ceh Ian Amos Comenius menţiona că orice activitate ar 
trebui să înceapă cu trezirea la elevi a dragostei pentru ea, demonstrându-i superioritatea, utilitatea, avantajele 
prin orice mijloace posibile. Conform convingerii lui Comenius, prezenţa interesului în instruire îi atribuie 
un caracter plăcut şi trainic. În acelaşi timp, pedagogul îşi expune opinia despre legătura interesului cu for-
marea morală a personalităţii, deoarece el contribuie la cultivarea unor calităţi cum sunt sârguinţa, tendinţa 
de a duce până la bun sfârşit lucrul început. 

Multe enunţuri valoroase despre rolul interesului în instruire le găsim la reprezentanţii pedagogiei clasice, 
cum sunt Pestalozzi, Rouseau, Distervaeg, Lock, Uşinski, Tolstoi. Concomitent cu recunoaşterea influenţei 
interesului asupra formării morale şi spirituale a personalităţii, ei constată că instruirea însoţită de interes şi 
curiozitate înlesneşte considerabil dezvoltarea forţelor intelectuale ale copilului, fanteziei creative, imaginaţiei 
şi deprinderilor lui de a cugeta independent. 

Cercetările psihologice şi pedagogice contemporane ce se referă la interes confirmă ideea reprezentanţilor 
pedagogiei clasice despre importanţa lui pentru dezvoltarea psihică a copilului, pentru activitatea de instruire 
şi formarea personalităţii. În special L.Vâgotski menţionează că interesul dinamizează descoperirea, apoi şi 
dezvoltarea aptitudinilor şi posibilităţilor copilului datorită atitudinii interesate, active, neindiferente faţă de 
lumea înconjurătoare. Un şir de savanţi (L.Nagy, L.Bojovici, N.Morozova ş.a.) în cercetările lor experimen-
tale demonstrează dependenţa de interes a calităţii cunoştinţelor acumulate şi eficacitatea lor în procesul de 
dezvoltare a gândirii elevului. 

Luând act de ideile recent expuse, pare a fi evident rolul imens al interesului în viaţa copilului şi avanta-
jele lui indiscutabile în instruirea şi educaţia şcolară. Astfel, de prezenţa la elevi a interesului pentru obiectul 
de studiu în mare măsură depinde eficacitatea procesului educaţional în cadrul oricărei discipline. Cu atât 
mai mult, creşte importanţa ei în domeniul educaţiei muzicale, unde, după D.Kabalevski, fără o pasiune emo-
ţională, este imposibil a obţine vreun rezultat cât de cât acceptabil. Curriculumul actual la educaţia muzicală 
stipulează cultivarea interesului pentru arta muzicală ca unul dintre obiectivele centrale ale întregului proces 
educaţional muzical-artistic, calificându-l drept premisă de formare eficientă la elevi a culturii muzicale ca 
parte componentă a culturii spirituale.  

Având ca bază rezultatele cercetărilor psihologice, pedagogia contemporană a acumulat o experienţă con-
siderabilă în domeniul formării şi dezvoltării intereselor cognitive ale elevilor. Acordarea atenţiei pregnante 
acestei problematici vaste este condiţionată de necesităţile teoriei şi practicii instructiv-educative. În procesul 
educaţional nu există  nici o latură care nu şi-ar găsi rezonanţă în interes, nici o problemă rezolvarea eficientă 
a căreia ar fi posibilă fără interes. 

În continuare, vom examina ideile pedagogilor care, după părerea noastră, pot contribui la dinamizarea 
procesului de dezvoltare a interesului elevilor pentru muzică, deşi unele dintre ele se referă la interesul cognitiv. 

Astfel G.Şciukina, printre condiţiile pedagogice favorabile pentru dezvoltarea intereselor cognitive ale 
elevilor, evidenţiază următoarele: conţinutul materiilor de studiu, modul de organizare a activităţii elevilor, 
relaţiile dintre profesor şi elev. Autoarea optează pentru importanţa organizării speciale a procesului de sti-
mulare a intereselor cognitive în cadrul  instruirii, fiindcă “şi acţiunile particulare, şi activitatea de instruire, 
în genere, mai ales la preadolescenţi, deseori sunt însoţite nu atât de imboldurile interioare, deocamdată nes-
tabile, cât de imboldurile exterioare” (2, p.126-127). G.Şciukina apelează la stimularea interesului prin aşa-
numitele „imbolduri exterioare”, deoarece mult timp nu a fost cercetată dependenţa eficienţei factorilor exte-
riori de structura motivului. 
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Un răspuns convingător la această întrebare îl găsim în cercetările unui grup de autori (G.Abramova, B.Griţişin, 
A.Markova F.Matis, A.Orlov, 1986 ş.a.), care demonstrează cum interesul pentru învăţare sporeşte sub in-
fluenţa motivelor instructiv-cognitive formate. Astfel, apare posibilitatea dinamizării procesului de dezvol-
tare a interesului  pentru învăţare prin medierea stimulării caracteristicilor interne ale activităţii elevilor. Deşi 
autorii nominalizaţi au cercetat în mod special interesul pentru învăţare în baza apariţiei motivului teoretic, 
conceput ca orientare preferabilă a elevului spre obţinerea procedeelor de însuşire a cunoştinţelor, totuşi, rezul-
tatele cercetării elucidează într-o anumită măsură problema interesului şi merită a fi luate în seamă. 

O categorie de autori (V.Ananieva, V.Mândâcanu, I.Ovcinikova, B.Pereverzov ş.a.), printre factorii de 
rigoare în vederea sporirii şi consolidării permanente a intereselor cognitive, evidenţiază influenţa măiestriei 
profesorului. În acest context, cerinţe deosebite sunt înaintate profesorilor de muzică. Principalele calităţi 
profesioniste de care trebuie să dispună profesorul contemporan îşi găsesc  reflectare amplă în lucrările peda-
gogilor-muzicieni D.Kabalevski,  L.Arceajnikova, C.Ionescu ş.a.  În studiul său monografic „Profesia – învă-
ţător de muzică” (Chişinău, 1987), printre tehnologiile pedagogice de stimulare la elevi a motivaţiei activi-
tăţii cognitive, L.Arceajnikova evidenţiază metodele variate (verbal-ilustrative, de „cercetare” ş.a.), crearea 
unei anumite atmosfere afective în cadrul orelor, încurajarea dorinţei elevilor de a afla noul şi de a înfrunta 
dificultăţile aparente. Conform ideilor autorului, putem conchide că profesorul trebuie să activizeze nu numai 
componentul emoţional al activităţii, ci şi gândirea, voinţa, creativitatea elevilor. 

Analiza principalelor publicaţii ce ţin de problema cercetată confirmă că dezvoltarea interesului în procesul 
instructiv-educativ reprezintă un sistem complex, funcţionarea reuşită a căruia este determinată de factorii 
externi (activitatea profesorului cu întreg arsenalul de strategii pedagogice) şi factorii interni (elevul, privit ca 
subiect şi obiect al educaţiei, cu motivele, necesităţile şi particularităţile individuale). Teoria şi practica peda-
gogică întâmpină anumite dificultăţi în vederea asigurării unităţii dintre aceşti doi factori, mai ales la vârsta 
preadolescentină, unde se observă scăderea motivaţiei şi interesului elevilor pentru învăţare. 

În lucrările teoretice ce ţin de problematica dezvoltării muzical-creative a copiilor, academicianul B.Asafiev 
(1, p.92) pune în valoare respectarea principiului continuităţii în procesul de acumulare a experienţei de cul-
tură auditivă. Savantul recomandă ca profesorii să ţină cont de particularităţile individuale ale elevilor, orga-
nizând orele de muzică în aşa mod, încât să ofere fiecărui elev posibilităţi maxime în a-şi exprima gândurile 
şi sentimentele. 

B.Iavorski, adept al conceptului lui B.Asafiev, consideră că menirea primordială a creaţiei elementare a 
copiilor constă nu în rezultatul, ci în procesul propriu-zis al acesteia, participarea activă în cadrul căruia 
serveşte drept factor favorabil de pasionare a copiilor şi adolescenţilor  de arta muzicală (1, p.115). 

Psihologul B.Teplov constată că în dependenţă de aptitudinile predominante la elev se va manifesta acti-
vismul lui în activitatea respectivă. Însă lipsa sau gradul scăzut de dezvoltare a unei anumite aptitudini, con-
form afirmaţiei autorului, nu exclude posibilitatea dezvoltării altor aptitudini. Dacă ne referim la compensa-
torica aptitudinilor muzicale, teza dată ne permite să recurgem experimental la procedeele de încadrare dife-
renţiată în activitatea de  creaţie a elevilor, în dependenţă de gradul de dezvoltare a aptitudinilor lor muzicale. 

Un ecou pozitivist în teoria şi practica educaţiei muzicale îl au metodicile lansate de compozitorii-peda-
gogi D.Kabalevski, C.Orff ş.a. Din metodica lui C.Orff „Schulwerk” sesizăm ideea că activităţile de creaţie 
muzicală elementară  formează etapa pregătitoare pentru activitatea de muziciere vocal-instrumentală. Obiec-
tivele şi conţinuturile de bază ale metodicii lui C.Orff sunt orientate spre dezvoltarea aptitudinilor muzicale 
prin intermediul activităţilor creativ-practice. 

Spre deosebire de metodele lui C.Orff, conceptul educaţiei muzicale elaborat de D.Kabalevski invocă 
activităţi conştientizate de improvizare practicate în mod obligatoriu, începând cu clasa a doua şi fiind spri-
jinite pe intonaţie, din care ca dintr-un “grăunte” se dezvăluie melodia. Pornind de la axioma că însăşi muzica 
şi activităţile domeniului dispun de forţe-îndemn spre creativitate, D.Kabalevski a elaborat un concept care 
să ajute profesorul să pasioneze copiii, să facă ca aceştia să se intereseze continuu de arta muzicală. 

Ideile lui D.Kabalevski au găsit o rezonanţă adecvată în conceptul educaţiei muzicale şcolare din Moldova, 
ţinându-se cont de particularităţile etnosociale şi tradiţiile culturii muzicale ale neamului, unde printre pozi-
ţiile-cheie apare dezvoltarea la elevi a interesului pentru arta muzicală. 

În încheierea discursului vom schiţa principalele concluzii, şi anume: problema interesului a declanşat 
discuţii înflăcărate în rândurile cercetătorilor. Reieşind din amănunţita analiză a opiniilor, noi susţinem ideea 
că interesul pentru muzică este atitudinea elevului faţă de domeniul muzical, care, datorită circumstanţelor 
favorabile, poate să evolueze în direcţia activă şi stabilă pentru acest domeniu. Interesul-orientare are valenţe 
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formative deosebite, deoarece se deosebeşte prin felul de a fi stabil. Aceasta înseamnă că elevul care are un 
interes stabil pentru muzică se va penetra continuu în domeniul muzical-artistic, asimilând toate comparti-
mentele educaţiei muzicale şcolare, fără a avea lacune în complexul culturii muzicale. Aşadar, formarea la 
elevi a interesului stabil pentru artă trebuie să fie scopul primordial al profesorilor şcolari. 

Drept sursă de declanşare a interesului pentru muzică servesc necesităţile, printre care fruntaşe devin cele 
de dimensiune estetică. Evident, interesul poate fi provocat şi de către necesităţile de afiliere sau de realizare 
a potenţialului propriu. Interesul dezvoltat până la starea de orientare poate fi transformat în necesitate de un 
grad superior, necesitate de contactare permanentă cu obiectul interesului. Un alt temei de apariţie, dar şi de 
dezvoltare a interesului îl constituie natura lui subiectiv-obiectivă. Într-o atare perspectivă, interesul este 
dependent atât de sistemul influenţelor externe, ce alcătuiesc baza  obiectivă, pedagogică de dezvoltare a lui, 
cât şi de structura sa internă - baza subiectivă, psihologică. În conţinutul articolului sunt consemnate compo-
nentele laturii subiective a interesului: 

– motivaţională, ce înglobează motivele ca îndemnuri spre activitate, unde în calitate de cel determinant 
trebuie să figureze motivul intrinsec de un profil deziderat, axat pe însuşi conţinutul obiectului interesului şi 
activităţii; 

– emoţională, care la diverse niveluri de dezvoltare a interesului funcţionează în mod variat; 
– intelectuală, ce vizează pătrunderea în conţinutul obiectului interesat, cunoaşterea şi asimilarea lui; 
– componenta voliţională în structura interesului are funcţia de conştientizare a scopului legat de interes 

şi de stimularea tendinţei spre atingerea acestuia cu înfruntarea obstacolelor aparente. 
În funcţie de factor obiectiv primordial de dezvoltare a interesului este interpretată activitatea cu obiectivele 

şi strategiile didactice pertinente. Pentru ca activitatea să joace rolul factorului efectiv de dezvoltare continuă 
a interesului, acordându-i însuşiri de stabilitate, este necesar ca toate formele de iniţiere muzicală/activităţile 
muzicale să fie practicate în cadrul orelor de educaţie muzicală în mod sistemic şi sistematic, cu participarea 
activă a tuturor elevilor, în dependenţă de specificul de manifestare a aptitudinilor individuale. 
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