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The current study treates the musical-artistic action as a factor, which unites the educational theory and praxiology. For 
the first time the author’s research realizes the systematization of musical/artistic actions (MAA). There are distinguished 
aspects: criterions, environments, conditions, of the action’s efficiency.  

 
 
 Acţiunea este un cuvânt de provenienţă latină cu sensul de „acsio”, adică a face, a acţiona. Pornind de la 

esenţa noţiunii, vom specifica că principalul sens al acesteia se reduce la fenomenul de acţionare, însă nu la 
voia întâmplării, ci pentru a atinge un anumit scop. În legătură cu abordarea acţiunii în plan educaţional apare 
întrebarea: „Care este dimensiunea procesului de acţionare?” În literatură acţiunea este interpretată ca act practic 
al unei activităţi. Însă acţiunea nu se reduce numai la sfera practică, ci cuprinde şi sfera proiectării/planificării, 
adică sfera teoretică. Cu alte cuvinte, însuşi faptul de a înainta scopul acţiunii, intenţia de a proiecta precesul 
realizării, constituie un pas acţional, care întrece hotarele unui act acţional practic propriu-zis.  

 Dezvoltarea orientată valorifică capacităţile şi potenţialităţile generale, particulare şi individuale ale 
copilului, fiind “o creaţie continuă a omului de către om” (I.Cernit). Curricula şcolară, constituind un ansamblu 
de acţiuni educaţionale planificate cum sunt definirea obiectivelor, conţinuturilor, metodelor etc., este orientată 
spre un nivel mediu de dezvoltare a elevului, în timp ce sondajele de teren atestă că în fiecare clasă există copii 
cu abilităţi intelectuale generale şi speciale (ex., muzical-artistice), care pot fi calificaţi sub aspectul a cel puţin 
trei niveluri (inferior dotaţi, mediu dotaţi şi superior dotaţi). Clasificarea şi instrumentarea psihopedagogică 
ulterioară a nivelurilor enunţate o facem pe temeiul că profesorii, adesea, conştient sau inconştient, neglijează 
imperativitatea fenomenului, simulează situaţia excluderii treptate a unui anumit eşantion de copii din câm-
pul dezvoltativ direcţionat, pe un termen lung. Ecoul acestor deficienţe se simte, mai ales, la vârsta de trecere 
de la copilărie la adolescenţă (11–12 ani), odată cu intensificarea la elevi a factorilor raţionalistici şi conştien-
tizarea faptului că potenţialităţile lor au fost subapreciate sau deloc nu au fost luate în considerare pe parcurs.  

 Acţiunea muzical-artistică (AMA) constituie un microsistem comportamental activizat de către stimulii 
pedagogici (principii, tehnologii, tehnici). Măiestria pedagogică implică stimularea orientată a atitudinilor 
elevului faţă de obligaţiunile şcolare şi sociale, faţă de gradul introspecţiei scopurilor şi sferei motivaţionale. 
Orientarea elevului spre rezultat, însoţită de procesele schimbării şi inovării propriilor valori, trebuie susţinută 
continuu de factorii de personalitate: inteligenţă, spirit de iniţiativă, perseverenţă, voinţă autonomă, abilităţi 
artistice sporite, imaginaţie creativă, emoţionalitate, responsabilitate.  

În cadrul experimentului au fost luate în considerare atât aspectele legate de sfera teoretică (a proiectării), 
AMA, cât şi aspectele legate de sfera ei practică, adică de realizare. Accentul pus pe una sau altă sferă a 
AMA depinde de vârsta de şcolarizare. Astfel, în lucrul cu elevii claselor mici o pondere considerabilă vor 
avea aspectele legate de sfera practică a acţiunii elevilor: audio–video, percepere–interpretare, percepere–
joc/coregrafie (interpretare vocal-corală, muziciere vocal-instrumentală, executarea mişcărilor de dans, exe-
cutarea/crearea jocului muzical etc.). În lucrul cu adolescenţii, de rând cu acţiunile practice, o pondere mai 
mare vor avea acţiunile cu caracter teoretic: proiectare/anticipare, ipotetizare, analiză, generalizare etc. 
Relaţia stimul−răspuns/comportament în contextul AMA este tatonată, în special, pentru obţinerea unui 
efect de conexiune scurtă, în defavoarea tendinţei de a varia şi a examina diversele cauze pe care, deseori, în 
contextul educaţiei, nici nu le luăm în seamă. Mesajul muzical oferă persoanei concrete multiple posibilităţi 
de a varia sentimentele sale. Abilitatea de a varia depinde de gradul de manifestare a proactivităţii. Proactivul 
creează dintr-un sentiment simplu o gamă de noi sentimente şi sensuri, un şir de sentimente compuse, în timp 
ce reactivul tinde spre subestimare a sensurilor, optând pentru o gamă de sensuri învăţate. Puterea performantă 
a unei persoane în domeniile muzicale, şi nu numai, este de a operaţionaliza cu libertatea alegerii între stimul 
(S teoretic/practic) şi răspuns (R teoretic/practic), sentimentele sau valorile, deciziile personale sau 
împrejurările - aspecte indispensabile ale modelului proactivităţii muzicale. 
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 Criterii de funcţionare: 
- metodologice (planificate şi realizate cu considerarea aplicării tehnologiilor şi strategiilor de eficienţă); 
- psihologice (cu luarea în seamă a factorilor psihici, adică conţinutului intern al personalităţii); 
- fiziologice (elevul – subiect/obiect al educaţiei este o fiinţă înzestrată cu capacităţi psihice/spirituale, 

dar şi cu capacităţi fizice, ceea ce implică promovarea unei politici educaţionale binome, cu o conexionare 
eficace a ambelor forme existenţiale); 

- pedagogice/manageriale (utilizarea principiilor şi tehnologiilor moderne de gestionare cu procesul 
educaţional eficient); 

- muzicologice (toţi paşii cognitiv-formativi să fie realizaţi în baza cunoştinţelor muzicologice clasice şi 
contemporane); 

- praxiologice (acţiunile didactice ale profesorului şi AMA a elevului să fie instrumentate/fundamentate 
metodologic şi realizate cu un înalt efect practic); 

- axiologice (educaţia muzicl-artistică să fie o educaţie centrată valoric şi integrativă); 
- sociologice (educaţia muzical-artistică constituie un microsistem al socialului/societăţii din care face 

parte, fapt care îi determină scopul şi idealul formativ). 
 
Etapa iniţială a probelor experimentale  
La etapa dată nu ne propunem, în mod special, să evidenţiem cadenţele eficienţei AMA, deşi tangenţial nu 

ratăm momentul de a evidenţia rolul acelui sau altui gen de acţiune practică (ADP, AMAE) în ridicarea cali-
tăţii procesului formativ. Aici scopurile scontate sunt modeste în plan teoretic, fiindcă accentul principal este 
plasat pe elaborarea tehnologiilor/tehnicilor de direcţionare cu procesele de funcţionare a elementelor unei 
acţiuni. Importantă este re-conceptualizarea AMA, tratată ca fenomen integrator dintre teorie şi practică, dintre 
profesor şi elev, dintre proiectare şi realizare, dintre stimul-scop (S/S) şi stimul-răspuns-comportament (S/R/C). 

 La toate etapele experimentale drept fundament rămân a fi 5 principii ale eficienţei, re-conceptualizate şi 
instrumentate metodologic din perspectiva unei educaţii muzical-artistice calitative: 

- principiul proactivităţii („a fi” şi „a şti”); 
- principiul centrării valorice („a fi liber în propria opţiune”);  
- principiul introdeschiderii artistice („a fi deschis adevărului”, prezenţa stării de „deschidere spre intim”); 
- principiul creativităţii („a fi inventiv”, prezenţa stării de „stingere în noutate”); 
- principiul succesului personal („a te schimba într-o nouă calitate”). 
Eficienţa AMA, având drept fundamente teoretice principiile nominalizate, este studiată prin prisma a trei 

niveluri de realizare a obiectivelor cercetării, şi anume: 
- nivelul teoretic şi epistemologic, studiul elaborărilor teoretice în domeniul educaţional, propulsate şi 

verificate prin cinci principii ale eficienţei; 
- nivelul metodo-praxiologic, elaborarea modelelor de eficientizare a ADP şi AMAE, evidenţierea şi 

sistematizarea tehnologiilor de desfăşurare eficientă a acţiunilor nominalizate în contextul proactivităţii, centră-
rii valorice, introdeschiderii, creativităţii şi succesului muzical-artistic; verificării nivelului de conlucrare a 
conţinutului manualelor şcolare, ghidurilor/recomandărilor metodice cu demersurile teoretice; 

- nivelul experimental-aplicativ pune în valoare studiul reuşitei practice a ADP şi AMAE pe orizon-
tală şi pe verticală. Fiecare dintre aceste trei niveluri raportează conţinuturile sale la scara altor 8 niveluri: 
1) conţinut-stimul; 2) proiectare; 3) atitudine/motivaţie; 4) expectare; 5) modelizare; 6) realizare; 7) evalu-
are; 8) aprobare/dezaprobare. 

Condiţiile funcţionării: 
-  mediul educaţional (ME) pune în valoare demersurile normative necesare pentru desfăşurarea proce-

sului (curriculă, conţinuturi, metode, principii, obiective, strategii, concepte, manuale, ghiduri metodice).   
Cu referire la mediul educaţional, este vorba despre stimularea la elevi a necesităţii individuale pentru 
autodepăşire, schimbare, perfecţiune. Şi aceasta nu în termenii unui anumit gen de activitate muzicală, ci în 
favoarea perfecţiunii ca mod de existenţă, ca mod de a fi, de a activa; 

- mediul individual (MI) este un mediu destul de dificil, deoarece în centrul funcţionării acestuia se află 
obiectul/subiectul educaţiei – elevul cu multiplele şi diversele sale particularităţi: psihice (atenţie, gândire, 
voinţă, imaginaţie, afectivitate etc.), de personalitate (cogniţie, inteligenţă, atitudini, conştiinţă, empatizare 
etc.); de comportare (acţionare reproductivă/creativă, proactivă/reactivă, centrată valoric/nonvaloric, intro-
deschisă/închisă, situată în succes/insucces). Fiecare elev, în ambianţă cu mediul cultural, mediul educaţional 
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îşi formează un spaţiu/mediu intelectual personal/individual. Intervenţia noilor fenomene în mediul individual, 
în dependenţă de principiile de care se conduce, de conţinutul hărţilor individuale (succesivitatea paşilor de 
acţionare realizată în conformitate cu principiile eficiente/ineficiente) cu caracter pozitiv/negativ, formează 
acel unicitar stil de personalitate;  

- mediul muzical-artistic (MMA) integrează ME şi MI, fapt care cere profesorului şi elevului să relaţio-
neze echilibrat, pentru a contribui la o rezultativitate eficace. Mediul muzical-artistic reprezintă o subdivizi-
une a mediilor ereditar şi social cu pretenţii de întregire, adică constituind elementul fundamental al integrităţii. 
MMA constituie, astfel, un înveliş extern şi, totodată o încorporare internă în structura personalităţii, formând 
acel cadru–spaţiu–intermediu de manifestare/autorealizare a potenţialităţilor individuale. Activismul elevului 
manifestat prin gândire critică, percepţie integrată, imaginaţie creativă/empatică/proactivă este factorul mij-
locitor, de legătură dintre lumea internă şi lumea externă.  

 Toate trei medii indicate mai sus au o semnificaţie teoretică şi una practică. Astfel, praxiologia pedago-
gică nu poate funcţiona în lipsa materialelor teoretice şi invers, teoria educaţională ar fi lipsită de sens fără 
baza experimentală de teren; achiziţionarea cunoştinţelor teoretice de către elev fără aplicarea lor în practică 
ar fi inutilă; experienţele inovaţionale ar rămâne nevalorificate şi neconceptualizate fără o instrumentare 
teoretico-metodologică, care să devină o valoare generalizatoare şi de progres continuu a aceleiaşi praxiologii. 

Factorii de însoţire: 
- intervenţiile factorilor facilitatori sau frenatori (nivelul de direcţionare cu elementele procesului de 

empatizare muzical-artistică a elevului, transpunerea în rolul altuia, inclusiv, în rolurile artistice; suprapune-
rea propriilor sentimente cu sentimentele altora; deschiderea intimă prin prisma sensurilor/ideilor artistice);  

- motivaţia eficacităţii AMA exprimată prin motivele-stimul: imitare, exersare, realizare conform mode-
lului sau proiectelor prescrise din exterior, refacere, schimbare, dinamică, activism, libertatea deciziei, luarea 
de iniţiative, autoconducere; 

- succesul motivaţional, abordat în termeni de principiu al stimulării, organizării şi realizării AMAE; 
- motivele-valori, conceptualizate în proactivitatea muzicală: a) motivul „influenţei tacite” (W.G.Jordan); 

b) motivul „satisfacţiei de durată” (S.R.Covey); c) motivul transferului artistic; 
- comunicarea artistică, realizată prin mijloace specifice limbajului muzical şi altor arte (intonaţie, verba-

lizare poetică, mimică/pantomimă, mişcări ritmice/de dans); 
- stimularea externă şi intrastimularea internă; 
- rezultatul (efectul) real şi ideal; 
- evaluarea şi autoevaluarea comportamentelor proprii şi ale altora. 
Sistematizarea. La moment nu există o clasificare complexă a acţiunii muzical-artistice (AMA), decât o 

sistematizare a activităţilor muzicale, generalizată de I.Gagim. De aceea, având drept repere tratările existente 
ale problematicii, am sistematizat AMA conform următoarelor aspecte: 

1. În funcţie de conţinutul şi tipul acţiunii: 
1.1. AMA de percepere:  
1.1.1. Audiţie pe viu; 
1.1.2. Audio; 
1.1.3. Audio-video; 
1.1.4. Percepere–interpretare verbală; 
1.1.5. Percepere–joc/coregrafie; 
1.2. AMA de executare/interpretare: 
1.2.1. Vocal-solistică;  
1.2.2. Vocal-corală; 
1.2.3. Vocaliză; 
1.2.4. Instrumentală (a facturii: melodie, armonie, metru/ritm); 
1.2.5. Vocal-instrumentală; 
1.3. AMA de creare/improvizare: 
1.3.1. Melodică; 
1.3.2. Melodico-armonică; 
1.3.3. Ritmică; 
1.3.4. Melodico-ritmică; 
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1.4. AMA de lectură muzicală: 
1.4.1. Solfegiere; 
1.4.2. Solmizare/fonogestică; 
1.4.3. Citire/descifrare de partituri elementare; 
1.5. AMA de comentare/evaluare: 
1.5.1. Comentare orală; 
1.5.2. Referat scris; 
1.5.3. Evaluare comentată/prin scale. 
2. În funcţie de direcţia desfăşurării acţiunii: 
2.1. AMA centrată pe cogniţie: 
2.1.1. Selectiv-valorică (ex., 1.1.2; 1.1.3 + 2.1.1.); 
2.1.2. Teoretică (problematizată, euristică); 
2.1.3. Creativă; 
2.2. AMA centrată pe exersare: 
2.2.1. De dezvoltare a tehnicii interpretative; 
2.2.2. Prin exerciţii ritmice/melodice; 
2.3. AMA centrată pe performantica interpretativă/creativă: 
2.3.1. Perceptiv-proiectiv-verbală; 
2.3.2. De performare a artistismului/ţinutei interpretative; 
2.3.3. De valorificare a potenţialităţilor individual-creative în practica interpretativă. 
3. În funcţie de etapa la care se desfăşoară AMA: 
3.1. AMA la etapă teoretică:  
3.1.1. Proiectare/planificare ((Stimul-Agent → Proiect-Scop → Modelizare-Expectare);  
3.1.2. Ipotetizare/anticipare; 
3.2. AMA la etapă practică: 
3.2.1. Realizare graduală (Realizare-Evaluare → Efect-Succes); 
3.2.2. Autoevaluare; 
3.2.3. Verificare a efectului/rezultatului final raportat la demersurile iniţiale/de start. 
4. În funcţie de caracterul intervenţiilor externe: 
4.1. AMA individuală/independentă/interindependentă; 
4.2. AMA interactivă: Profesor → Acţiune → Elev (P – A - E); 
4.3. AMA intermediată de manual sau de alte surse: Elev → Manual → Acţiune (E - M - A). 
5. În funcţie de dinamica desfăşurării: 
5.1. AMA promptă/expres; 
5.2. AMA latentă (a se vedea Modelul comportamentului latent - MCL); 
5.3. AMA dinamică (a se vedea Modelul succesiunilor de operaţii în AMAE). 
6. În funcţie de dominanţa unui sau altui principiu: 
6.1. AMA proactivă; 
6.2. AMA centrată valoric; 
6.3. AMA artistic introdeschisă; 
6.4. AMA creativă; 
6.5. AMA care înregistrează un succes personal înalt 
7. În funcţie de metodele utilizate: 
7.1. AMA de expunere a reflecţiilor personale; 
7.2. AMA de influenţă criptogenă; 
7.3. AMA arhitectonică; 
7.4. AMA de modulaţie; 
7.5. AMA studiului de caz; 
 7.6. AMA bazată pe conversaţia euristică. 
8. În funcţie de scopul/motivul/stimulul realizării acţiunii: 
8.1. AMA de prospecţie/expectare; 
8.2. AMA de retrospecţie; 
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8.3. AMA de comunicare; 
8.4. AMA de evoluare concertistică/publică. 
9. În funcţie de orientarea efortului: 
9.1. AMA cu orientare intrinsecă, de interiorizare a experienţei practice; 
9.2. AMA cu orientare extrinsecă, de exteriorizare/implementare în practică a ideilor/conceptelor create 

în interiorităţile Eului. 
10. Alte tipuri de AMA: 
10.1. AMA închisă, lipsită de comentarii şi efecte exterioare; 
10.2. AMA deschisă, însoţită de comentarii/deschideri sentimentice, abundenţă de efecte exterioare; 
10.3. AMA de cuantificare a resurselor personale: autovalorificare, autocritică, empatizare. 
Natura AMA este calificată în funcţie de următoarele situaţii: 
- directă, când elevul nemijlocit relaţionează cu obiectul asupra căruia îşi îndreaptă eforturile fizice şi 

spirituale; 
- indirectă, când relaţia dintre elev şi obiectul acţiunii este mijlocită de o altă persoană.  
Relaţionări: 
Profesor–elev implică relaţia de interacţiune (inter+acţiune), în care, indiferent de nivelurile de investire 

în sistemul de acţionare a resurselor individuale, procesul are loc datorită legităţii compensatorii. Puterea 
influenţării unei părţi (a profesorului de către elev sau viceversa) rezidă în forţa/puterea tendinţelor şi poten-
ţialităţilor reale ale fiecărui agent de a acţiona adecvat situaţiei. Situaţia educativă/formativă o creează însuşi 
agenţii care iniţiază acţiunea. Situaţia reprezintă o stare obiectiv-subiectivă care apare imediat ce am început 
să acţionăm. Raportul profesor–elev este puternic empatizat (I.Gagim, 2004).  

 Despre efectele empatizării a se vedea tabelul 1. 
 Proiectarea şi improvizarea/refacerea/reorientarea situaţiei în direcţia de desfăşurare calitativă a acţiunii 

elevului constituie o condiţie fundamentală în conceptul modelării unei AMA eficiente. 

Tabelul 1 

Situaţii compensatorii în relaţia profesor-elev 

Profesor Elev 
Situaţii compensatorii: 

- situarea în rol de observator; 
- neutralizarea factorilor de estimare exagerată; 
- gestionare pe căi indirecte; 
- stimularea dorinţei de afiliaţie (necesitatea 

elevului de a acţiona în grup); 
- incitarea creativităţii în grup/individual; 
- stimularea comportamentului deschis; 
- comunucarea interactiv-artistică prin limbajul 

imagistic, figural-simbolic al muzicii; 
- recirculaţie (revenirea la evenimentele muzicale 

promovate anterior); 
- implicaţie totală/parţială; 
- conexionarea factorilor generali şi specifici, de 

ordin intern şi extern cu influenţe pozitive.  

- opunerea rezistenţei la factorii externi; 
- excluderea obstacolelor de ordin intern (ruşinea, 

timiditatea, complexarea); 
- blocarea situaţiei de cadenţă (grăbirea 

neîntemeiată a succesiunii operaţiilor acţionale); 
- situarea în starea de capriciu (spirit de 

nonconformism, elevul este dependent, reactiv); 
- tendinţa spre conformism (comportare prin 

adaptare la toate circumstanţele şi 
- solicitările latente) motivat de o evaluare 

supraestimată; 
- fluiditatea creativă a imaginilor muzical-

artistice. 

Elev–artă. La acest nivel de relaţionare accentul este pus pe paradigma de schimbare calitativă a perso-
nalităţii. Calitatea oricând este rezultatul unei serii de schimbări, deşi nu oricare schimbare neapărat duce la o 
nouă calitate, ci numai acea schimbare care este pozitivă. Elevul predispus spre o manifestare reactivă, adică 
spre un comportament negativ, nu poate miza pe o schimbare calitativă în domeniul scontat. Efectul schim-
bării este rezultatul unei singure acţiuni sau a unui întreg sistem de acţiuni. Schimbarea în calitate a compor-
tamentului centrat pe valorile etico-artistice este efectuată graţie relaţionării „elev–artă” (tab.2). 
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Tabelul 2  
Exponentele schimbării în relaţia elev–artă 

Elev Artă 
- atitudine deschisă, intimă; 
- efect formativ-spiritual (de intensitate 

înaltă/potrivită şi de durată scurtă/longitudinală); 
- însuşirea unui limbaj interactiv; 
- cucerirea unui mediu cu posibilităţi excepţionale de 

manifestare;  
- extinderea câmpului imagistic şi percepţiei afective; 
- schimbare/primenire continuă/progresivă. 

- cauzalitate stimulativă; 
- disponibilitate de transfer comportamental 

specific domeniului; 
- fenomen stimulativ al stării de incantaţie; 
- eveniment estetic; 
- mijloc de depăşire spirituală; 
- dominanta timpului şi existenţei.  

Teorie–practică. Problema relaţionării teoriei şi practicii educaţionale constituie o problemă-cheie a peda-
gogiei. Dezideratul echilibrării acţiunilor mediului educaţional-teoretic şi mediului educaţional-practic nu 
este de a zădărnici/declanşa acţiunile tradiţionale, ci de a le reorienta spre schimbare calitativă şi progres. La 
moment, sistemul educaţional instituţionalizat nu dispune de surse prevăzute special pentru înscrierea în 
practică a demersurilor teoretice, decât pe cale de perfecţionare a profesorilor la cursurile specializate. De aceea 
cercetătorul de azi este dator nu numai să elaboreze cercetări consistente, ci şi să investească rezultatele aces-
tora în mediul educaţional-practic.  

 Factorii de influenţare pozitivă a relaţiei teorie–praxiologie: 
- nivelul experienţei pedagogice; 
- specializarea (profesor de muzică şi coregrafie, profesor de muzică şi clase primare, profesor de clase 

primare, profesor de muzică şi cor/instrument muzical etc.);  
- raportată la nivelul de studii/instruire (colegiu, facultate);  
- dinamica creativă (performanţe demonstrate sau posibile, dotare inferioară, medie, superioară, activare 

motivată, orientată, “inteligenţă multiplă” (Gardner, 1983); 
- variabile individuale; 
- variabile sociale.  
 Efectul AMAE depinde de nivelul orientării conştiente a elevului spre realizarea calitativă a scopului 

înaintat şi nu atât de natura acţiunii. Conştiinţa individuală constituie un factor decisiv în stimularea acţiunii, 
iar sensurile artistice nu au decât să mijlocească acţiunea proiectării ideilor/conceptelor/gândurilor şi acţiunea 
realizării practice a acestora. 

Etapele de desfăşurare: 
 Etapa întâi se reduce la înaintarea întrebării-stimul care poate fi atât de natură emergentă (din interior), 

cât şi de natură exogenă (din exterior) (ex., o informaţie care provoacă întrebarea „Ce este aceasta?”), adică o 
informaţie-stimul cu funcţie de atenţionare. 

 Etapa a doua constă în analiza stimulului parvenit din interior/exterior (explicaţie provizorie cu caracter 
ipotetic). 

 Etapa a treia se reduce la acceptarea/respingerea stimulului parvenit (conservarea proiectului acţiunii sau 
excluderea definitivă a acesteia din câmpul mental). 

 Etapa a patra – elaborarea proiectului de acţionare practică. 
 Etapa a cincia se reduce la realizarea acţiunii propriu-zise prin efecte reale (intonare, ritmizare, verbalizare, 

desenare, schematizare etc.). 
Etapa a şasea – evaluarea şi autoevaluarea rezultatelor acţiunii, documentarea incidenţilor negativi şi ana-

liza cauzelor care au provocat aceste incidente. 
Notă. Orele de curs şi orele extracurriculare sunt alcătuite dintr-o suită de acţiuni MA ce trebuie să aibă 

valoarea unui eveniment acţional, pentru care este caracteristică prezenţa: 
- stimulului/stimulilor emergenţi/exogeni; 
- conţinutului acţiunii; 
- dramaturgiei desfăşurării acţiunii (început/introducere, dezvoltare, repriză, culminaţie, încheiere); 
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- motivaţia-scop/scopuri; 
- mediilor de desfăşurare (educaţional: presiune formativă, stare dependentă; individual: libertatea 

opţiunii, stare independentă; muzical-artistic: schimbare calitativă, stare interindependentă); 
- să urmeze rigorile unor anumite principii; 
- să aibă efect practic. 
Paradigmele profesorului de muzică. În activitatea educaţională a practicianului sunt supuse verificării 

relaţiile dintre variabilele: profesionalism şi competenţă pedagogică, măiestrie şi autoperfecţionare continuă. 
Sunt luate în considerare:  

- gradul stăpânirii de către profesor a tehnologiilor de promovare a unui stil de acţionare operativă şi 
calitativă; 

- dimensiunea stimulării independenţei elevului în proiectarea şi realizarea AMA; 
- nivelul de aplicare a modelului de influenţare indirectă. 
Printre problemele care rămân deschise cercetării experimentale evidenţiem operaţionalizarea a 3 variabile 

specifice unei acţiuni: proiectare–organizare–realizare. 
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