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Din experienţa celor peste douăzeci de ani de activitate, subliniez răspunderea morală
a cadrului didactic privind formarea tinerelor generaţii, ceea ce ne obligă ca, pe lângă
activitatea la clasă, să desfăşurăm activităţi extracurriculare si extraşcolare.În cadrul acestora
dascălii organizează excursii, vizite şi drumeţii, desfăşoară activităţi de cerc, se implică şi
coordonează diferite proiecte educaţionale etc. Un loc aparte îl ocupă serbările şcolare.
În decursul carierei didactice am prezentat, anual 3-4 serbări şcolare în care au evoluat
elevii, fiecare după puterile lui. Cei care au voce bună, auz muzical dezvoltat şi sensibilitate
artistică mai pronunţată au cântat în cor şi grup vocal. Cei cu înclinţii spre mişcări ritmice au
dansat în echipa de dansuri, iar cu ocazia zilei de 8 Martie, fiecare, după puterile lui, a recitat
versuri pentru mama, bunica sau sora mai mare.
Aceste formaţii artistice au ajutat la formarea unei discipline conştiente şi al unui
comportament adecvat al elevilor, prin mişcările ordonate şi uniforme care însoţesc cântecele,
prin orientarea gândirii elevilor spre conţinutul emoţional al imaginilor muzicale şi al
imaginilor create de versurile recitate. Activităţile culturale au trezit în sufletele copiilor şi ale
spectatorilor, puternice trăiri emoţionale, le-a dezvoltat dragostea pentru armonie şi frumos,
spiritul colectiv care cere disciplină, ordine, punctualitate.
Este spre satisfacţia mea faptul că elevii participă cu plăcere la aceste activităţi
extracurriculare şi consider că se datorează faptului că am ales cu grijă repertoriul. Cântecele
şi poeziile pe măsura vârstei lor, dansurile şi scenetele, pe măsura puterilor lor de înţelegere
şi interpretare, au fost alese cu mult discernământ.
Cântecele au fost valoroase din punct de vedere afectiv, au corespuns intereselor şi
preocupărilor lor atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al formei. Am cântat diverse
cântece din creaţia naţională şi univesală, populară şi cultă, clasică şi modernă.
Selecţionarea elevilor în cor şi grup vocal am făcut-o pornind de la intonarea câtorva
cântece cunoscute, din cele îndrăgite de şcolari, apoi ascultându-i, pe rând, câte doi-trei elevi,
cerându-le să intoneze unul sau două din exemplele pe care le-am cântat cu întreagă clasă.
Am schimbat tonul pentru a vedea dacă ei sesizează acest fapt şi dacă se adaptează să cânte
acelaşi cântec la o altă înălţime. În alte cazuri, am cântat fragmente melodice pe aceeaşi silabă
sau sunet şi le-am cerut să reproducă fragmentul muzical.
,,A învăţa elevii să cânte, înseamnă a-i învăţa mai întâi să asculte, să audă conştient,
să înţeleagă semnificaţia tuturor relaţiilor melodice, ritmice, armonice şi de altă natură care
concurează la exprimarea unor idei ce se referă la oameni şi fiinţe, la o situaţie oarecare, la un
peisaj sau altul, aspect desprins din viaţa pe care copiii o trăiesc zi de zi”.
Din repertoriu n-au lipsit jocurile muzicale, cântecele despre copilărie, despre animale,
cântecele populare, colindele, cântecele despre prietenie cu toţi copiii lumii, cu copiii
aparţinând altor naţionalităţi conlocuitoare.
În perioada micii şcolarităţi, selecţionarea elevilor pentru formaţiile artistice ridică
probleme, deoarece fiecare părinte doreşte să-şi vadă copilul recitând sau cântând cu toate că
nu toţi au talent pentru aşa ceva. Ridică probleme de asemenea pentru că fiecare copil doreşte
să participe la serbări, să i se acorde roluri importante cu toate că învăţătorul nu vrea să
neglijeze niciun copil din clasa sa, chiar dacă efortul depus este mult mai mare incluzându-i
pe toţi în serbări. Dacă va obţine rezultate bune, acestea îi vor aduce cele mai mari mulţumiri.

Eu am procedat la adaptarea tuturor copiilor în formaţia corală mai ales în primele
clase (P - II) când cântăm piese omofone.
În grupul vocal în care intră un număr mai mic de copii, am selecţionat elevii care
dovedesc auz muzical şi simţ ritmic mai bine dezvoltat.
În cadrul serbărilor şcolare, prezentate în primele clase ale ciclului primar i-am cuprins
pe toţi elevii. I-am aşezat în formaţie în aşa fel încât un elev cu auz muzical mai slab dezvoltat
să stea lângă un elev care cântă foarte bine, iar prin semne discrete le-am indicat unora să
cânte foarte tare ca să se poată auzi. Pentru eliminarea acestui defect am făcut exerciţii de
cântare în şoaptă, mai tare, şi mai tare, încet, apoi în murmur.
Luând în considerare faptul că la serbare participă toţi părinţii, fraţii mai mari, mai
mici, bunicii, din respect pentru ei, din consideraţie şi dragoste pentru copiii ce mi-au fost
încredinţaţi nu pot să-i marginalizez pe niciunul. Cunoscând posibilităţile materiale ale unor
familii, mă implic şi-i ajut în procurarea costumului sau a recuzitei necesare.
Poate tocmai de aici vine sentimentul de încredere şi apreciere pe care o simt părinţii
faţă de mine. M-au impresionat exclamând: “Ce mult s-au dezvoltat copilaşii aceştia!”; o altă
mămică afirmă: “Nu l-am văzut niciodată bătând cu piciorul, bătând un ritm, nici la cântece
de muzică uşoară, nici la cântece de muzică populară, iar acum când îl văd cât de frumos
dansează, nu-mi vine să cred că el poate aşa ceva”.
În cadrul serbărilor şcolare, fiecare părinte îşi vede copilul şi constată ceea ce el poate;
mai mult, mai puţin, mai corect sau cu mici greşeli, comparativ cu unii care cântă perfect, care
nu greşesc sau care sunt foarte degajaţi şi participativi.
Bazându-se pe cele constatate, chiar părinţii pot influnţa schimbarea în bine a
lucrurilor. Vor mai repeta cu ei acasă, le vor spune ce au greşit şi vor insista să se corecteze,
vor procura costumele potrivite şi cele cerute de către cadrul didactic. Părinţii apreciază faptul
că dascălul s-a străduit să-i înveţe pe toţi să cânte, să danseze, să recite, dar “al său” a reuşit:
puţin, mult sau tot din ceea ce a intenţionat învăţătoarea.
Adevărata selecţionare se face atunci când pregătim un număr pentru serbarea şcolară,
pentru un concurs sau festival, sau pentru o serbare deosebită. O selecţionare severă fac
instructorii de formaţii şi cercuri de elevi la nivel de şcoală sau de localitate. Aici, în cadrul
cercurilor se vor desfăşura activităţi cu cei mai buni şi talentaţi şcolari cu care se poate lucra
mai uşor şi se pot atinge performanţe.
În montajele-literare sau în serbările de Crăciun, de 8 Martie sau de sfârşit de an şcolar
nu-i putem exclude pe niciunul dintre copii. Aici intervine rolul învăţătoarei şi tactul său de a
alege pentru fiecare elev după puterile şi priceperile sale versurile şi rolul potrivit.
Pentru şcolarii cu defecte de vorbire am ales versuri în care să nu apară, sau să apară
rar, sunetele pe care nu le pot rosti. Pentru elevii mai puţin dotaţi am ales versuri care nu
pretind o intonaţie deosebită şi am căutat să aibă mai puţine intervenţii în cadrul serbării.
“Cele mai sensibile” versuri atât din punct de vedere al exprimării, a intonaţiei precum
şi din punct de vedere al conţinutului afectiv, le-am repartizat celor mai buni recitatori.
La învăţarea dansurilor populare am antrenat toată clasa.
Pentru competiţii am ales fetiţele şi băieţii care dansează mai bine, pe cei care se
orientează mai bine în spaţiu, privind alinierea, dansarea în cadrul scenei deschise, în centrul
ei, nu într-o margine. De asemenea am fost atentă la alegerea “căpitanului” de echipă, cel care
începe jocul, care intră primul în scenă şi conduce “desenul” dansului. Uneori acesta atrage
atenţia întregii echipe pentr-o strigătură sau un gest discret:
“Frunză verde busuioc,
sau
“ Frunză verde de cucută,
Să intrăm cu toţi în joc.”
Daţi-i drumul să se ducă.”
Acestea sunt lucruri de amănunt, dar care contează foarte mult în realizarea unui
spectacol bun şi reuşit.

În tot timpul pregătirii şi desfăşurării serbărilor, am manifestat încredere în forţele
copiilor, le-am apreciat reuşitele, progresele şi, cu blândeţe şi explicaţii suplimentare, i-am
ajutat pe cei care învaţă mai greu.
Deoarece am antrenat toată masa de elevi în aceste activităţi, apreciez că este foarte
greu să lucrezi şi cu elevi mai puţin dotaţi. De aceea nimeni nu poate aprecia şi cântări efortul
şi munca învăţătorului în pregătirea serbărilor şcolare, a consursurilor, ale tuturor activităţilor
în vederea educării copiilor pentru muncă, pentru viaţă.
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