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The present material is a presentation of some essential positions of the Concept for the university’s formation of the 
teacher of musical education which is competent in education of gifted/talented children. The Concept’s elements 
related in this article are called to show the most important objectives of professional training of the future teacher for 
gifted pupils including: professional competences; personal characteristics; basic attitudes. 

 
 
Copiii dotaţii şi supradotaţi, dispunând de abilitatea de a fi creatori ai valorilor în diverse domenii ale artei 

şi ştiinţei, conceptori de idei avansate, reprezintă potenţialul progresiv al societăţii. Ofertele serviciilor educaţi-
onale propuse în măsură neesenţială acestei categorii de elevi se soldează cu pierderi sociale considerabile. 
Asemenea situaţie poate fi evitată, mai ales în cadrul educaţiei artistice, datorită aplicării unui program de pregă-
tire specială a profesorului-muzician în perioada cursurilor universitare şi de formare. În acest context, la 
Facultatea Muzică şi Pedagogie Muzicală a universităţii bălţene se efectuează în mod sistemic cercetări asupra 
problemei pregătirii profesorilor de educaţie muzicală pentru instruirea elevilor cu potenţialităţi muzicale 
speciale/avansate. Unul dintre elementele esenţiale în fundamentarea teoretică a cadrului universitar de formare a 
profesorilor pentru categoria de elevi dotaţi îl reprezintă conceptul respectiv.  

Având la bază studiile şi tradiţiile educaţiei/instruirii elevilor dotaţi existente în Europa şi SUA, Conceptul de 
formare a specialiştilor în problema instruirii elevilor dotaţi muzical debutează în Republica Moldova cu o vizi-
une adaptată la condiţiile învăţământului naţional preuniversitar, universitar şi postuniversitar. 

În articolul de faţă sunt propuse unele poziţii esenţiale ale conceptului vizavi de strategia formării 
profesorului-muzician, care să fie competent în problema instruirii elevilor dotaţi muzical, şi anume, finalităţile 
specifice ale procesului desemnat. Conceptul în cauză este chemat să contribuie la reformarea situaţiei actuale 
în instruirea/educarea elevilor dotaţi muzical în învăţâmântul şcolar general şi special. Despre valenţele constru-
ctive ale conceptului va fi posibil a judeca în urma analizei situaţiei existente în domeniul instruirii elevilor 
dotaţi muzical, ca rezultat al implementării conceptului în cadrul instituţiilor pedagogice.  

Principalul teren de implementare a conceptului îl constituie Facultatea de Muzică şi Pedagogie Muzicală a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, care vizează formarea specialistului în domeniul de faţă în mod sistemic 
la nivel universitar şi postuniversitar şi reprezintă centrul teritorial de perfecţionare a cadrelor didactice şcolare 
care au obţinut calificarea respectivă până la implementarea conceptului şi care pot fi specializaţi în dome-
niul instruirii diferenţiate a elevilor dotaţi muzical. 

Varianta adaptată a conceptului (unele elemente ale conceptului) poate fi aplicată în scopul formării la viito-
rii profesori a viziunii adecvate vizavi de specificul instruirii/educării copiilor/elevilor dotaţi, de către Facultatea 
de Pedagogie şi Psihologie a USB; instituţiile de învăţământ superior ce dispun de facultăţi de pedagogie 
care vizează formarea specialistului din învăţământul preşcolar şi primar, unde educaţia muzicală constituie 
una dintre disciplinele curriculare; colegiile pedagogice din republică care reprezintă nivelul preuniversitar 
de formare a profesorilor. 

Activitatea specialistului în problema vizată ţine de instruirea/educarea elevilor dotaţi/supradotaţi muzical 
în cadrul învăţământului general (gimnazii, licee), cu extinderi curriculare şi extracurriculare, şi cel special 
muzical-artistic (şcoli, studii de muzică/arte pentru copii). Specificul activităţii profesorului cu elevii dotaţi 
şi supradotaţi constă în necesitatea depistării, sprijinirii şi stimulării elevilor înzestraţi cu capacităţi superi-
oare, preponderent, în grupurile eterogene, fapt ce confirmă o dată în plus actualitatea prezenţei la profesor a 
însuşirilor care vor fi menţionate în continuare. 

Finalităţile specifice ale procesului de formare a profesorului pentru elevii dotaţi 
Înainte de a da citire finalităţilor specifice ale procesului de formare a profesorului pentru elevii dotaţi care, de 

asemenea, pot fi numite însuşiri/calităţi şi competenţe eficiente în instruirea dotaţilor, este oportun a desemna 
un aspect semnificativ. Aşadar, deseori, în contextul vizat apare întrebarea: care trebuie să fie gradul dotării a 
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însuşi profesorului de muzică implicat în instruirea/educarea elevilor înzestraţi cu un potenţial aptitudinal 
ridicat? În legătură cu acest aspect, optăm pentru poziţia conform căreia un educator bun nu trebuie să aibă, 
în mod obligatoriu, un grad ridicat al dotării muzicale/a talentului pentru muzică (acesta constituie doar o însuşire 
dezirabilă), ci trebuie să ştie a identifica, a valorifica, a dezvolta capacitatea discipolilor săi, să dispună de ca-
lităţi comportamentale care vor facilita atingerea obiectivelor educaţionale. De asemenea, e nevoie a preciza 
că finalităţile specifice, care vor urma, sunt generice pentru toate disciplinele/cursurile universitare orientate 
spre formarea profesorului elevilor dotaţi muzical, fiind totodată generice pentru diverse niveluri de învăţământ 
(primar, gimnazial, liceal), mediu (urban, rural), specificul grupului de elevi (omogen, eterogen), treapta de for-
mare profesională (universitară, postuniversitară). 

Analiza studiilor de referinţă în literatura de specialitate a permis să formulăm competenţele şi însuşirile 
eficiente ale profesorului pentru elevii dotaţi muzical după cum urmează: 

Sub aspectul competenţelor profesionale profesorul elevilor dotaţi trebuie: 
- să fie competent în domeniul artei muzicale1; 
- să faciliteze procesul instructiv-educativ (în acest context se impun următoarele funcţii/competenţe: 

a) crearea şi menţinerea în cadrul grupului de elevi a atmosferei comunicative pozitive; b) utilizarea 
flexibilă a timpului şi programului de învăţământ atât în cadrul orelor de curs, cât şi în afara acestora, în 
dependenţă de necesităţile, interesele, aptitudinile speciale şi particularităţile psihologice generale ale 
elevilor); 

- să identifice adecvat aptitudinile elevilor; 
- să ştie a colabora efectiv cu părinţii elevilor dotaţi; 
- să fie capabil a diagnostica şi a depăşi dificultăţile de adaptare la procesul educaţional a elevilor cu 

necesităţi muzicale speciale; 
- să utilizeze creativ şi individualizat activităţile muzicale şi tehnologiile educaţionale; 
- să aibă abilităţi de proiectare a programelor individualizate de studiu, centrate pe necesităţile personale 

ale elevilor dotaţi muzical; 
- să înţeleagă problemele speciale ale elevilor dotaţi muzical/talentaţi pentru muzică; 
- să fie capabil a încuraja elevii în dificultate şi a aprecia adecvat succesul. 

Din punctul de vedere al însuşirilor personale, profesorul pentru elevii dotaţi urmează: 
- să se deosebească printr-o independenţă a gândirii; 
- să fie empatic (intuiţie şi anticipare); 
- să dispună de flexibilitate personală; 
- să fie democratic, respectuos faţă de unicitatea fiecărui elev; 
- să fie entuziast, creativ, inovativ; 
- să fie punctual, responsabil şi perseverent faţă de activitatea sa; 
- să exerseze un comportament amabil, politicos, sociabil. 

Atitudini dominante ale profesorului elevilor dotaţi: 
- interese diversificate ce ţin de domenii variate ale artei, culturii, ştiinţei; 
- deschidere faţă de tendinţe, idei noi; 
- atitudine interesată faţă de performanţele elevilor; 

                                                 
1 Competenţe specifice domeniului de educaţie muzicală (licenţă) 
Absolventul va fi capabil: 
- să cultive la elevi o atitudine emoţională şi conştientă faţă de arta muzicală, alte genuri de artă; 
- să dirijeze dezvoltarea necesităţilor muzical-estetice, a gustului artistic şi a interesului faţă de muzică, de artă în general; 
- să contribuie la cultivarea prin muzică (artă) a lumii spirituale şi a calităţilor morale ale elevilor; 
- să promoveze diverse activităţi muzicale (artistice) în afara orelor de curs după interesele elevilor; 
- să evalueze adecvat, reieşind din specificul artei, rezultatele şcolare, aptitudinile şi cultura muzical-artistică a elevilor; 
- să cultive la elevi deprinderi de muncă independentă în studierea artei, inclusiv arta de a asculta muzica; 
- să posede arta interpretării vocale, instrumentale, dirijorale, coregrafice; 
- să analizeze, să generalizeze şi să împărtăşească experienţa pedagogică avansată, să-şi cultive deprinderi de autoinstruire continuă; 
- să posede abilităţi în tehnologiile educaţionale, comunicare muzicală şi prin muzică;  
- să posede capacităţi de predare-învăţare-evaluare; 
- să proiecteze strategia didactică muzicală din perspectiva exigenţelor contemporane în învăţământul formativ-dezvoltativ;  
- să analizeze conceptele, tendinţele şi direcţiile de dezvoltare a pedagogiei muzicale contemporane (I.Gagim, M. Tetelea, M.Morari. 

Standardul de formare profesională. 2007, p.5-6). 
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- opţiunea pentru învăţământul dezvoltativ-formativ; 

- opţiunea pentru instruire/educaţie diferenţiată; 
- necesitatea internă de cunoaştere şi autoperfecţionare continuă. 

Oportunitatea pregătirii speciale a profesorilor pentru clasele cu elevi dotaţi muzical poate fi argumentată 
din punctul de vedere a mai multor aspecte. Vom menţiona doar unul dintre acestea, care este determinant 
pentru întregul sistem al instruirii/educaţiei copiilor cu necesităţi muzicale speciale. Astfel, s-a dovedit că pre-
zenţa la copil a gradului ridicat al dotării muzicale, deşi identificat adecvat şi de timpuriu, nu determină în mod 
obligatoriu atingerea performanţelor muzical-artistice înalte, deoarece, frecvent, profesorii care nu au nivelul 
cerut de pregătire nu pot asigura programul educaţional optim pentru categoria dată de copii.  

Programul de formare a specialiştilor în problema instruirii elevilor dotaţi muzical la nivel universitar şi post-
universitar în cadrul Facultăţii Muzică şi Pedagogie Muzicală urmăreşte atingerea finalităţilor trasate anterior, 
care fiind sintetizate se pot reduce la conştientizarea de către profesori a structurii, caracteristicilor şi nivelurilor 
dotării muzicale/talentului pentru muzică; operarea cu tehnicile de constatare a aptitudinilor muzicale; soluţio-
narea situaţiilor psihosociale legate de şcolarizarea elevilor dotaţi/talentaţi; formarea competenţelor pentru instrui-
rea efectivă a acestei categorii de elevi.  
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