
 
 

CATEDRA DE EDUCAŢIE MUZICALĂ 

 

 

„Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, 

dăruiește aripi minții, luminează imaginația și învăluiește în 

farmec și veselie lumea și tot ce ne înconjoară”                           

Platon 

De-a  lungul timpului au activat în catedră: 

 Prof. Ghingheli Angela, grad didactic I; 

 Prof. Mariana Ciovernache, grad didactic I; 

 Prof. Richard Zaig, grad didactic I; 

 Prof. Lidia Sucilă, grad didactic I; 

 Prof. Nigel Maria, grad didactic I. 

 

 

 

 

 

 

Activități curriculare și extracurriculare: 

Muzica este esențială pentru dezvoltarea ființei umane. 

Educația muzicală trebuie începută și permanentizată în 

școală. 

Responsabilitatea unui profesor de a călăuzi un copil în 

lumea fascinantă a muzicii este asemănătoare cu munca unui 

sculptor care modelează cu sârguință, atenție și răbdare o 

lucrare menită să încânte publicul. 

De aceea grupul vocal am școlii este prezent la toate 

manifestările, concursurile și spectacolele organizate de 

diferite instituții de stat la nivel municipal și județean cu 

diferite ocazii după cum urmează : 

- Concertele de colinde organizate de Primăria 

Bistrița, ,,Rădăcinile Eternității”, concertul de 

colinde din cadrul proiectul național ,,Copil ca tine 

sunt și eu”, cel organizat de ISJ –BN; 

- Participarea corală la sărbătorirea Zilei de 1 Iunie,  1 

Decembrie -Ziua Națională, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie, 

8 Martie, Ziua limbilor moderne, 9 Mai ; 

- Participarea la Concursul Național Coral, obținând 

locul I;  

- Participarea la Concursul interjudețean ,,Aspecte 

etnografie în comunitățile tradiționale” ; 

- Participarea la Concursul internațional de 

intrepretare ,,Legănelul lui Iisus”, locul I;     

- În cadrul orelor de Ansamblu coral (opțional) elevii 

și-au însușit un bogat repertoriu de cântece atât din 

literatura românească, cât și din cea internațională.  

Ei învață să interpreteze cântecele selecționate cu 

atenție în funcție de posibiltățile vocale, calitate și 

preferințele elevilor. Tot aici elevii au început să-și 

însușească diferite meșteșuguri populare  (îmletituri, 

cusături cu mărgele) și repertoriu de cântece 

tradiționale de pe Valea Sălăuței având ca suport 

lucrarea de gradul I ,,Valorificarea folclorului de pe 

Valea Sălăuței, comuna Salva, în orele de Educație 

muzicală”, prof. Nigel Maria ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Orele de muzică sunt însoțite de audiții muzicale, pe 

parcursul cărora elevii vin în contact cu interpretări 

celebre din toate genurile muzicii vocale, vocal-

instrumentale, instrumentale și vizionări de 

spectacole și concerte oferite de Centrul Cultural 

Municipal ; 

- Partea teoretică se împletește cu momente 

demostrative, care îi ajută pe elevii să aleagă muzica 

de calitate și o conduită decentă în sălile de 

spectacol. 

 

Prof. Maria Nigel 


