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P r o le g o m e ne

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, D.P.P.D., așa după cum îl cunosc
majoritatea oamenilor, este o entitate deosebit de activă din Universitatea Națională de Muzică
București. Încă de la înființare (1996), D.P.P.D. a devenit un important centru de formare și
perfecționare, acționând pe multiple planuri, atât în ceea ce privește coordonarea unitară a
activităţilor privind concepţia, conţinutul şi metodologia specifică pregătirii psiho-pedagogice şi
didactice iniţiale a studenţilor în profesia de cadru didactic, dar și în organizarea perfecţionării
continue a cadrelor didactice care predau disciplinele muzicale în şcolile generale, liceele teoretice,
teologice şi vocaţionale (cu profil muzical), prin activităţi vizând pregătirea de specialitate, psihopedagogică şi metodică în vederea susţinerii gradelor didactice: definitiv, gradul didactic II şi gradul
didactic I, finalizate prin certificate specifice. Totodată, D.P.P.D. are ca obiectiv și promovarea
cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniul didactic, prin participarea profesorilor şi
a studenţilor la sesiuni ştiinţifice și prin editarea de cursuri, manuale şi suporturi didactice.
De mulți ani, D.P.P.D., singur sau în colaborare cu Departamentul de Muzicologie și
Științele Educației Muzicale din U.N.M.B., organizează Sesiuni Științifice de Comunicări,
Simpozioane Naționale sau Internaționale la care participă numeroase personalități ale muzicii
românești și internaționale, psihologi, pedagogi, muzicologi, compozitori, interpreți sau chiar
studenți, prezentând viziuni proprii, sinteze, cercetări, analize sau evocări ale unor figuri
emblematice ale pedagogiei muzicale.
Lucrarea de față adună în interiorul său o serie de astfel de studii, prezentate în mai multe
Simpozioane Naționale și Internaționale ale D.P.P.D. din U.N.M.B., precum și câteva republicări
ale unor eseuri tipărite în trecut de membri comunității noastre, care, împreună, formează un volum
deosebit de valoros, ce neîndoios va deveni un material bibliografic esențial în pregătirea didactică
și pedagogică, beneficiind de aportul unor cercetători de renume în domeniul didacticii, pedagogiei
și muzicologiei, dar și a câtorva personalități internaționale ce completează cercetarea actuală cu
opinii deosebit de pertinente. Este momentul aici să mulțumesc tuturor celor ce au contribuit de-a
lungul timpului la bogata activitatea de cercetare a Departamentului nostru, în special acelora ce
semnează studiile din prezentul volum!

Conf. univ. dr. Dragoș CĂLIN
Director D.P.P.D.
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