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Teme și bibliografie pentru proba scrisă (Istoria muzicii universale și românești) 
 
1. Barocul muzical – creația lui J. S. Bach Și a lui G. F. Haendel 
2. Clasicismul muzical  a) creația simfonică la J. Haydn, W. A. Mozart și L. van 

Beethoven; 
    b)  creația de operă a lui W. A. Mozart 
3. Romantismul  a) creația programatică (H. Berlioz, R. Strauss) 
    b) creația simfonică la J. Brahms 
    c) opera romantică italiană (G. Verdi) 
4. Istoria muzicii românești G. Enescu - legătura dintre național și universal în creația 

sa. 
Bibliografie: 
Anghel, Irinel, Orientări, direcţii, curente ale muzicii romanesti din a doua jumătate a 

secolului XX, Editura Muzicală, Bucuresti, 1997 
Bentoiu, Pascal: Capodopere enesciene, Editura Muzicală, Bucuresti, 1984 
Constantinescu, Grigore: Splendorile operei (dicţionar de teatru liric), Editura 

Didactică si Pedagogică R. A., Bucuresti, 1985 
Cosma, Octavian Lazăr: Hronicul muzicii romanesti, vol. I-IX, Editura Muzicală, 

Bucuresti, 1973-1991 
Cosma, Octavian Lazăr: Oedipul enescian, Editura Muzicală, Bucuresti, 1967 
Herman, Vasile: Originile si dezvoltarea formelor muzicale, Editura Muzicală, 

Bucuresti, 1982 
Niculescu, Stefan: Reflecţii despre muzică, Bucuresti, Editura Muzicală, 1980 
Stefănescu, Ioana: O istorie a muzicii universale, Editura Fundaţiei Culturale Române, 

Bucuresti, vol. I, 1995; vol. II, 1996; vol. III, 1998; vol. IV, 2002 
Timaru, Valentin, Simfonismul enescian, Editura Muzicală, Bucuresti, 1992 
Timaru, Valentin, Analiza muzicală intre constiinţa de gen si constiinţa de formă, Ed. 

Universităţii Oradea, 2003 
Toduţă, Sigismund: Formele muzicale ale Barocului in operele lui J. S. Bach, Editura 

Muzicală, Bucuresti, vol. I, 1969; vol. II, 1973; vol. III, 1978 
Varga, Ovidiu, Quo vadis musica? Tracul Orfeu si destinul muzicii, Editura Muzicală, 

Bucuresti, 1980 
Varga, Ovidiu, Quo vadis musica? Cei trei vienezi si nostalgia lui Orfeu Editura 

Muzicală, Bucuresti, 1983 
 
 
Subiectele probei orale (Didactica specialităţii) - Pedagogie muzicală 
Curriculum naţional, curriculum de bază (nucleu), curriculum la decizia scolii 
Structura programei scolare pentru educaţie muzicală la clasele gimnaziale 
Activităţi de învăţare specifice educaţiei muzicale 
Jocul didactic muzical 
Metodologia predării cântecului după auz 
Procedee de descifrare – solfegiere 
Procedee de iniţiere instrumentală la clasele de cultură generală 



Procedee de audiţie muzicală activă la clasele gimnaziale 
Procedee de dezvoltare a imaginaţiei muzicale la clasele gimnaziale 
Funcţiile cântecului în educaţia muzicală 
Mijloace didactice si tehnologii media pentru eficientizarea educaţiei muzicale 
Evaluarea scolară: concept, funcţii 
Elaborarea instrumentelor de măsurare si evaluare: probe orale, probe scrise, probe 
mixte bazate pe audiţie, probe de creativitate 
Evenimentele lecţiei si rolul acestora în realizarea obiectivelor didactice 
Operaţionalizarea obiectivelor lecţiei 
Tipul lecţiei de transmitere si asimilare de cunostinţe 
Tipul lecţiei de verificare a cunostinţelor 
Tipul lecţiei de sistematizare-recapitulare a cunostinţelor 
Tipul de lecţie combinată (mixtă) 
 
Bibliografie: 
Cucos, Constantin (2000), Teoria si metodologia evaluării, Polirom, Iasi 
Comes, Liviu (2002), Azi, Grivei e manios, Arpeggione, Cluj-Napoca 
Ilea, Anca; Petre, Beatrice; Stoica, Magdalena (1992), Muzică, metodică pentru clasa 

a XI-a, scoli normale, EDP, RA, Bucuresti 
Ivăscanu, Aurel (1973), Cantecul, factor de bază al educaţiei muzicale, în Educaţia 

prin artă si literatură, Bucuresti 
Lupu, Jean (1988), Educarea auzului muzical dificil, Ed. Muzicală, Bucuresti 
Motora-Ionescu, Ana (1983), Indrumări metodice pentru predarea muzicii la clasele 

V-VIII, ED., Bucuresti 
Munteanu, Gabriela (2005), Didactica educaţiei muzicale, Ed. Fundaţiei România de 

Mâine, Bucuresti 
Zoicas-Toma, Ligia (1973), Sensuri si modalităţi de valorificare a audiţiei muzicale, 

în Educaţia prin artă si literatură, Bucuresti 
Zoicas-Toma, Ligia (1987), Pedagogia muzicii si valorile folclorului, Ed. Muzicală, 

Bucuresti 
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