Masa rotundă Rolul asistenţei informaţionale în asigurarea
demersului didactic la Educaţia muzicală /29 ianuarie 2018
Masa rotundă desfăşurată la

sugestia Ionelei HÂNCU, lector universitar

catedra Educaţie Socială,
Artistică şi Tehnologică
în parteneriat cu

Biblioteca
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
Ionela Hâncu, lector universitar, la ore cu profesorii

cu participarea cadrelor didactice aflate
la stagiul de formare profesională continuă
la Educaţia muzicală
(şcoli profesionale )
perioada 15 ianuarie – 2 februarie 2018

*************************
Elizaveta GLOBA , şefa Bibliotecii
în discuţie cu profesorii de la Educaţia muzicală

Obiectivul : Impactul dezvoltării personalităţii artistice a elevului în
contextul promovării valorilor muzicale
Subiecte în discuţie:


Evoluţia Bibliotecii privind dezvoltarea colecţiei la Educaţia muzicală




Accesul la serviciile prestate de Bibliotecă
Promovarea valorilor educaţionale ale muzicii
Luând în considerare cerinţele Curriculei şcolare la Educaţia muzicală şi având în vedere
predarea cu succes a educaţiei muzicale în şcoli, în cadrul subiectelor discutate în cadrul Mesei
rotunde au fost promovate valorile educaţionale ale muzicii: monografiile distinşilor
personalităţi:
dr.conf. univ. Mariana Vacarciuc
Teoria şi metodologia educaţiei muzicale;
Dimensiunea spirituală a cântului.
dr.hab., prof. univ. Ion Gagim
Metodica educaţiei muzicale;
Dimensiunea psihologică a muzicii ;
Muzica şi filosofia;
Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale.
dr. hab., prof. univ. Vladimir Babii
Teoria şi praxiologia educaţiei muzical – artistice;
Eficienţa educaţiei muzical – artistice.











În cadrul Mesei rotunde s-a menţionat informaţia necesară cadrelor didactice
în elaborarea temelor ştiinţifice privind susţinerea gradelor didactice
şi informaţia în pregătirea demersului didactic.

Ionela Hâncu, lector universitar,
catedra Educaţie Socială, Artistică şi Tehnologică
a descris competenţele fundamentale ale angajaţilor Bibliotecii, menţionând implicarea
lor în valorificarea şi utilizarea celor mai bune modalităţi de atragere în Bibliotecă a
cadrelor didactice.
În realizarea evenimentului Biblioteca a deschis o poartă informaţională a muzicii în
dezvoltarea orizontului muzical al cadrelor didactice.
Cadrele didactice prezente la eveniment au susţinut că “ Informaţia prezentată în
cadrul Mesei rotunde reprezintă cea mai esenţială informaţie în dezvoltarea
personalităţii artistice a elevului” şi, totodată şi-au amintit spusele lui Enescu:
“ În lumea muzicii eu sunt cinci într-unul:
compozitor, dirijor, violonist, pianist şi profesor.
Cel mai mult preţuiesc darul de a compune muzica
şi nici un muritor nu poate poseda o fericire mai mare...”

.

Sesiunea de fotografii: Cadre didactice de la stagiul de formare profesională
perioada 15 ianuarie – 2 februarie 2018
disciplina Educaţie muzicală, în cadrul
Mesei rotunde Rolul asistenţei informaţionale în asigurarea demersului didactic la

Educaţia muzicală

Ionela Hâncu, lector universitar,
la orele de curs cu
profesorii de Educaţie muzicală
Elizaveta Globa, şefa Bibliotecii, în discuţie cu
profesorii de la Educaţia muzicală, în cadrul
Mesei rotunde

