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REZUMAT 

 

Scopul prezentului demers este acela de a aduce argumente în plus pentru ideea 

conform căreia calitatea existenței umane este fundamental condiționată de educație, iar în cadrul 

procesului amplu, complex, continuu al educației, educația muzicală poate să aibă un rol esențial. 

S-au analizat aspecte legate de educație, respectiv, implicit, de învățare. S-a continuat cu 

prezentarea a ceea ce considerăm a fi educația cu și prin muzică, pentru a ajunge apoi la educația 

pentru muzică, cu multiplele ei provocări și beneficii.  

Analizând etimologic termenul de „educație” se poate constata faptul că se face referire la 

un proces prin care o persoană ajunge la maturitate printr-o grijă și preocupare constantă. Procesul 

se desfășoară în timp, fără pauze sau sincope, având ca scop implementarea  de valori și convingeri 

de durată. Prin educație se dobândesc cunoștințe, se asigură învățarea lor, și se dobândesc abilități și 

obișnuințe. Ca metode de educație se pot întâlni poveștile – pentru vârstele cele mai mici, predarea 

– în cadru organizat, conversațiile, antrenamentele – pentru copii, adolescenți și tineri. Acest 

proces, care începe în prezența și prin grija persoanelor din anturajul familial, continuă sub 

îndrumarea unor persoane specializate – educatori, învățători, profesori, pedagogi, dar există și 

autodidacți. Acest proces se poate desfășura într-un cadru informal sau formal.  

Orice experiență care are ca rezultat o modelare a felului în care o persoană gândește, 

acționează, simte, este considerată a fi un proces educațional. Raportându-ne la definiția 

educației, vedem că se face referire la un sistem extins, alcătuit din diferite tipuri de măsuri și 

metode, cu condiția esențială a unei acțiuni sistematice. Scopul educației este formarea și ulterior 

dezvoltarea unor însușiri care caracterizează intelectul, viața fizică, dar și moralitatea unei 

persoane - copil, tânăr sau adult - sau a unei comunități. Educația este esențială pentru 

dezvoltarea armonioasă și echilibrată a individului. Acesta ar trebui să fie în acord cu eul său 

lăuntric, cu mediul înconjurător, și, nu în ultimul rând, cu societatea.  

Relativ la subiectul abordat, o foarte scurtă incursiune istorică ne poate demonstra 

continuitatea procesului educațional, precum și creșterea interesului pentru acest domeniu. Există 

astăzi abordări în care rezultatul educației este privit nu doar ca un proces individual, ci, deja, ca 

o caracteristică a unui grup, chiar a unei națiuni. Această apreciere evidențiază importanța 



educației, rolul de netăgăduit pe care îl are de jucat în formarea unor atitudini esențiale legate de 

existența umană. 

În continuarea prezentului demers este abordată educația muzicală timpurie. Acesta este 

un subiect care stârnește din ce în ce mai mult interes, un subiect explorat și analizat în mediile 

specializate. Educația muzicală timpurie implică educația cu, prin, iar în unele cazuri și pentru 

muzică. Prin folosirea muzicii în domeniul educațional, nu doar că se formează cadrul și 

contextul de natură să asigure atingerea scopului esențial, respectiv așa cum se susține, o educație 

de nivel superior, în acord cu așteptările personale și cu cele sociale, dar sunt create și premisele 

pentru descoperirea unor potențiale dezvoltări de genul unei cariere muzicale sau pedagogice în 

domeniul muzical, pe baza unor aptitudini inițial nedepistate. Aptitudinile acestea sunt puse în 

evidență tocmai în cursul procesului educației muzicale timpurii. Prin intermediul educației 

muzicale, alături desigur de celelalte discipline, se poate obține o educație generală de înalt nivel 

pentru aproape orice copil, respectiv pentru aceia care au afinități și înclinații artistice 

Relațiile educațional-muzicale ce promovează alegerea unei cariere muzicale trebuie 

adecvate și reconstruite permanent, în funcție de caracteristicile psihologice ale subiectului vizat 

Trebuie menționat faptul că potențialul muzical – de percepție și înțelegere a muzicii – se 

diferențiază pe grupuri de vârste, un copil are în general o altă percepție și reactivitate raportat la 

muzică decât un tânăr, fapt ce trebuie studiat cu atenție, pentru ca abordarea, de către 

îndrumători, să fie cât mai apropiată de cea optimă. 

Pentru a putea oferi o mai detaliată explicare a artei cântului și, implicit, a tehnicii vocale, 

este necesară incursiunea în procesul de cunoaștere și învățare al acestei îndeletniciri. Deși 

cântatul este una dintre cele mai naturale și mai la îndemână acțiuni ale omului, perfecționarea 

abilităților cântului și, mai ales a tehnicii vocale de operă, necesită un set de aptitudini și abilități 

deja prezente cu care să se poată lucra mai departe. 

Pentru a aborda subiectul prezentului demers, respectiv „Repere în educația vocală la 

vârsta adolescenței”, analiza a fost structurată în cinci capitole. 

Capitolul I tratează câteva repere teoretice asupra educației, abordând în primul rând 

perspective psiho-sociologice asupra învățării, învățarea având un rol esențial în procesul 

educațional. Sunt analizate repere teoretice ale învățării, tipuri de învățare, domenii ale învățării, 

precum și factori care influențează învățarea șt teorii ale învățării. 



Capitolul II se referă la muzica - factor determinant în dezvoltarea copiilor, educația 

timpurie cu și prin muzică. Este analizat rolul muzicii în educația timpurie, modul în care sunt 

influențate dezvoltarea socială și cea psihologică, precum și inteligența emoțională în educația 

copiilor, și dezvoltarea social – emoțională relaționată la succesul școlar. 

 

Capitolul III abordează educația vocală timpurie în genul liric, analizând tehnica vocală 

și evoluția sa în genul liric, aparatul fonator, igiena vocală la începători, elementele de bază ale 

tehnicii vocale în educația timpurie, respectiv postura, respirația, vocea și emisia, vibrato. Sunt 

tratate elemente de tehnică vocală pentru elevi începători, aplicabilitatea și scopul lor. 

 

Capitolul IV analizează ipostaze deficitare în educația vocală a elevului din ciclul liceal 

prin câteva studii de caz. Sunt analizate respirația ineficientă, cu consecințele și rezolvările 

posibile, dificultățile în formarea unei intonații precise, problemele de tehnică și interpretare 

vocală generate de o dicție incorectă.  

 

Capitolul V prezintă exerciții de vocalize în tehnica de cânt la vârsta adolescenței cu 

scopul și aplicabilitatea lor. 

 

 

În concluzie, așa după cum am afirmat, educația muzicală timpurie, în speță, cea vocală, 

pune tinerii în fața unor provocări și a unor opțiuni, și generează beneficii majore. Deoarece este 

vorba despre arta lirică, adolescentul trebuie să dobândească și să dețină informații din varii 

domenii de activitate, de la beletristică, pictură și dans până la elemente de butaforie sau istoria 

costumelor și limbi străine, el trebuie să arate deschidere și curiozitate către aceste domenii și nu 

numai, fiind dispus să își extindă mereu ariile de interes și de cunoaștere. 


