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1. Introducere
Învăţarea cea mai eficientă are loc
atunci când activităţile din clasă
sunt echilibrate de gândirea acestora.
- Davidson, Crouch & Norton (2000: 57)

Scopul proiectului Portofoliul Muzical European: Un mod creativ de învăţare a
limbilor străine este de a ajuta copiii în învăţarea muzicii şi a limbilor străine. Portofoliul
elevului este proiectat să ofere copiilor oportunităţi de a-şi dezvolta, a celebra şi a-şi împărtăşi
experienţele muzicale, progresul şi realizările. Prin activităţile PME-L şi prin cartonaşele din
Portofoliul elevului, copiii îşi pot extinde şi pot reflecta asupra gradului lor de conştientizare
muzicală, asupra realizărilor personale şi progresului în procesul de învăţare despre muzică,
asupra experienţelor muzicale împărtăşite social şi asupra înţelegerii şi conştientizării
intra/interculturale.
Portofoliul elevului nu este menit să fie un instrument de evaluare; în schimb, el
promovează angajamentul copiilor în activităţi muzicale într-un mod unic, prin legătura strânsă
cu învăţarea limbilor. Prin urmare, Portofoliul elevului poate fi gândit ca o complementare a
versiunii Junior a Portofoliului Lingvistic European, care este proiectată să-l ajute şi să-l
monitorizeze pe elev în procesul de învăţare a limbii. Cu o structură flexibilă, copiii pot,
individual, să creeze un portofoliu personal sau, alternativ, grupuri de copii sau întreaga clasă îşi
pot împărtăşi, colaborativ, activităţi muzicale şi lingvistice. Manualul profesorului oferă mai
multe informaţii despre felul în care muzica motivează copiii pe parcursul activităţilor plăcute,
semnificative, jucăuşe şi furnizează o bază solidă pentru integrarea muzicii şi a învăţării limbilor.
Portofoliul elevului constă într-o mapă cu cartonaşe, cu diferite idei şi sugestii pentru
dezvoltarea, înregistrarea şi reflectarea asupra muzicii, integrată în învăţarea limbilor. Mapa
poate fi folosită şi ca un cufăr de comori muzicale, în care pot fi păstrate cele mai importante
amintiri. Următoarele pagini oferă sugestii, încurajări şi inspiraţie pentru a crea un portofoliu
muzical şi lingvistic. Este important ca formatul şi conţinuturile din Portofoliul elevului să fie
întreţinute atât de profesor, cât şi de elevi.
Portofoliul elevului individual
Portofoliul elevului înregistrează experienţele muzicale şi lingvistice astfel încât elevii
pot vedea ceea ce au întreprins, mai ales progresul făcut şi pot împărtăşi lucrurile de care sunt
mândri. Portofoliul elevului va lua forma tipică a unui cufăr (o cutie ce poate păstra cartonaşe,
„CD”-uri şi „DVD”-uri), ce poate conţine o colecţie audio şi video de înregistrări, înscrisuri,
muzică, desene, versuri de cântece şi fotografii. De asemenea, profesorii au opţiunea de a crea
Portofoliul elevului individual şi electronic pentru elevi (sau unul pentru întreaga clasă) folosind
formatul PowerPoint. Portofoliul elevului le permite elevilor să îşi prezinte dezvoltarea în
procesul de învăţare muzicală şi lingvistică, într-un areal variat şi printr-o gamă largă de
activităţi. Valorificând şi reflectând asupra opiniei elevilor despre experienţă, ei îşi vor putea
interpreta şi ilustra progresul şi pot fi, astfel, motivaţi şi inspiraţi să urmeze în continuare
activităţile de învăţare muzicală şi lingvistică. Această alternanţă ciclică dintre a face şi a gândi
constituie ritmul învăţării (Davidson, Crouch & Norton, 2000).
Portofoliul elevului este împărţit în trei secţiuni majore:
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Eu şi muzica
Jurnalul meu muzical
Comoara mea muzicală
Materialele Portofoliul elevului şi cartonaşele profesorului sunt disponibile pentru
descărcare sub formă de document Word sau ca fişier PowerPoint prin „link”-ul următor:
http://e-learning.emportfolio.eu/mod/folder/view.php?id=364

•
•
•

Portofoliul elevului al clasei
Portofoliul elevului pentru un grup sau o clasă este similar cu portofoliul individual, dar
oferă oportunitatea ca unii elevi din clasă sau toată clasa să îşi înregistreze procesul de învăţare
colectivă şi colaborativă, dezvoltarea şi experienţele. Copiii pot, aşadar, să exploreze şi să înveţe
despre diferenţele şi asemănările dintre ei, în plan cultural. Un cufăr mai mare sau Portofoliul
clasei electronic pot fi folosite pentru întreaga clasă.
Fie individual sau de grup, Portofoliul elevului poate exprima:
•
Învăţarea şi împărtăşirea muzicii cu ceilalţi
•
Împărtăşirea experienţelor muzicale interculturale
•
Discuţii şi opinii despre muzică
•
Decizii colective şi repertoriu muzical (activităţi, audiţii, fredonări sau
alte experienţe muzicale şi jocuri)
•
Înregistrări ale muzicii produse împreună
•
Felul în care muzica sprijină şi promovează învăţarea limbilor
2. Cum se foloseşte Portofoliul Elevului
Activităţile PME-L şi cartonaşele din Portofoliul elevului (vezi Figura 1) au scopul de a
aduce sugestii, inspiraţie şi încurajare pe plan creativ. Astfel, vă veţi putea confecţiona mai apoi
propriile cartonaşe. Este important ca Portofoliul elevului să conţină materiale iniţiate de
elevul/eleva în cauză, cu sprijinul profesorului. Profesorii sunt sfătuiţi să ceară opinia elevilor
asupra modului în care aceştia doresc să îşi construiască portofoliul personal sau cel al clasei, fie
acesta sub formă de: biblioraft, cufăr ce conţine cartonaşe printate, Portofoliu virtual folosind
PowerPoint, Moodle, un blog sau o bază de date, CD-uri sau DVD-uri scrise cu fişiere video,
audio sau poze pe care elevii le-au creat şi aşa mai departe. Fiecare cartonaş din Portofoliul
Elevului conţine în partea stângă câteva poze care au scopul de a îi ajuta pe copii să îşi
amintească metodele prin care aceştia îşi pot înregistra experienţele parcurse (pe hârtie,
înregistrare audio, înregistrare video, şi cu ajutorul propriei memorii prin emoţiile şi reflecţiile ce
însoţesc cartonaşele confecţionate anterior).
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Exemplu de cartonaş al elevului

De asemenea, există şi o versiune a Portofoliului Muzical European destinată
profesorilor, ce conţine cartonaşe corespunzătoare cu cele din Portofoliul elevului (vezi Figura
2). Cartonaşele profesorului prezintă idei şi reflecţii asupra oportunităţilor de învăţare muzicală
şi lingvistică, a dezvoltării conştiinţei interculturale, a conexiunilor cu Portofoliul Muzical
European, Ghidul profesorului şi Portofoliul Lingvistic European, precum şi exemple de
activităţi PME-L.
Figura 2. Exemplu de cartonaş al profesorului
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Portofoliul elevului conţine trei capitole principale: Eu şi muzica (sau Noi şi muzica);
Jurnalul meu muzical (sau Jurnalul nostru muzical) şi Comoara mea muzicală (sau Comoara
noastră muzicală). Toate acestea sunt marcate cu fotografii diferite. Următoarele pagini vor
detalia fiecare capitol în parte.
Partea 1. Eu şi muzica
Această secţiune a Portofoliului elevului încurajează şi
dezvoltă cunoştinţele muzicale prin intermediul reflecţiei
autobiografice asupra propriilor experienţe şi preferinţe muzicale.
Această parte se concentrează pe percepţia auditorie conştientă şi
reflecţia asupra sunetelor ce ne înconjoară în viaţa de zi cu zi.
1.1 Muzica din mine
În această secţiune copiii pot reflecta asupra unei varietăţi de sunete pe care ei le pot
produce cu ajutorul vocii sau a corpului lor. De asemenea, copiii pot înregistra sunete noi în timp
ce învaţă să le creeze.
Aceasta este muzica mea
Elevii pot alege să reflecteze asupra preferinţelor lor în materie de sunet, asupra
cântecelor lor preferate, trupelor sau cântăreţilor îndrăgiţi, asupra instrumentelor şi stilurilor
muzicale. Astfel, ei pot deveni conştienţi de propria cultură muzicală (artişti, dansuri, cântece,
ritmuri şi jocuri) şi de influenţa pe care alte culturi o exercită asupra acesteia. Mai mult decât
atât, copiii îşi vor putea înregistra majoritatea experienţelor muzicale importante în format
pictorial şi/sau format scris (ex. Râul meu muzical)
Sunete din jurul meu
Elevii îşi folosesc urechile şi învaţă atât despre toate tipurile de sunete şi zgomote din
jurul lor, cât şi despre lucrurile asociate acestor sunete. De asemenea, elevii îşi pot crea propria
modalitate de a ţine evidenţa sunetelor pe care le aud, cum ar fi notarea acestora sau folosirea
fişierelor audio de pe calculator.
Ce mi-aş dori să fac şi să învăţ în muzică
Elevii pot reflecta asupra visurilor şi aspiraţiilor lor muzicale şi pot picta astfel un tablou
simbolic pentru a le reprezenta. Dacă se doreşte, aceste tablouri pot include şi un aspect
temporal, în aşa fel încât, să poată fi modificate după trecerea timpului. Elevii pot decide singuri
cum să exprime mai bine ceea ce doresc să facă şi să înveţe în muzică. Unele idei ar putea
include: grădina mea muzicală, magazinul meu muzical, artificiile mele muzicale, parcul meu de
distracţie muzical, castelul meu muzical, maşina mea muzicală a timpului şi aşa mai departe.
Partea 2. Jurnalul meu muzical
2.1 Muzica lumii
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Pe o hartă a lumii, copiii pot ţine evindenţa muzicii celorlalte ţări şi culturi cu care s-au
familiarizat deja prin învăţarea unor limbi străine. Aceasta este o modalitate excelentă de a
evidenţia procesul de învăţare interculturală pe care elevii îl parcurg.
În partea stângă a fiecărui cartonaş din Jurnalul meu muzical se găsesc zece poze diferite
ce simbolizează cele zece categorii de activităţi muzicale din proiectul PME-L. Fiecare categorie
conţine cinci cartonaşe drept exemplu, acestea având legatură cu activităţile PME-L. Cartonaşele
sunt intenţionate ca o modalitate prin care copiii să poată capta şi reflecta asupra experienţelor de
învăţare, atât muzicale cât şi lingvistice. Cartonaşele pot fi modificate pe parcursul timpului, iar
elevii pot adăuga şi altele acestei colecţii - sau vă puteţi confecţiona propriile cartonaşe.
1

Vocalizaţie ritmică (RV1-RV5)

Hai să ne jucăm folosindu-ne vocile!

2

Cântat (S1-S5)

Hai să cântăm!

3

Percuţie cu ajutorul corpului Hai să creăm sunete folosindu-ne
(BP1-BP5)
corpul!

4

Cântat la instrumente (PI1-PI5)

Hai să cântăm la instrumente!

5

Dans şi mişcare (DM1-DM5)

Hai să dansăm şi să ne mişcăm!

6

Explorare,
improvizaţie, Hai să explorăm, să improvizăm şi să
compoziţie (EIC1-EIC5)
compunem!

7

Ascultarea muzicii (LM1-LM5)

8

Pictatul, scrisul şi cititul muzicii Hai să pictăm, să scriem şi să citim
(PWR1-PWR5)
muzică!

9

Folosirea ICT (UICT1-UICT5)

1
0

Dirijatul sau predarea muzicii Hai să ne învăţam unii pe alţii şi să
(CTM1-CTM5)
dirijăm muzica!

7

Hai să ascultăm sunetul şi muzica!

Hai să folosim
calculatorul!

tehnologia

sau
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Partea 3. Comoara mea muzicală
În cufăr, elevii pot colecta şi celebra rezultatele experienţelor lor
PME-L (activităţi muzicale de învăţare a limbilor) şi pot alege să le
prezinte şi celorlalţi. Conţinutul cufărului poate cuprinde desene,
fotografii, filme sau DVD-uri, înregistrări audio pe CD, prestaţii,
cântece naţionale sau cântece în noua limbă / noile limbi studiate,
fotografii ale unor instrumente muzicale sau chiar instrumente create de copii din materiale
ecologice. În locul utilizării unei cutii sau unei variante electronice a comorii muzicale, ar fi de
dorit să creaţi o grădină adevărată sau un peisaj în sala de clasă, sau să creaţi un poster pentru
sala de clasă care să simbolizeze aventura muzicală şi cea a învăţarii unei / unor limbi prin care
aţi trecut.
3. Legătura cu Portofoliul Lingvistic European
Din moment ce activităţile PME-L sunt descrise în grila activităţilor, profesorii şi elevii
pot transfera şi înregistra obiectivele lingvistice îndeplinite cu fiecare activitate în Portofoliul
Lingvistic European al copiilor. Cărţile profesorilor fac referinţă la abilităţile lingvistice care au
legatură cu nivelurile şi listele de verificare din Council of Europe’s Common European
Framework for Language Learning. Grila activităţilor PME-L arată care obiective de învăţare a
limbii/limbilor sunt cuprinse în diferite activităţi (desemnate de * indicat în Figura 3), care poate
fi tranferată în Portofoliul Lingvistic European într-o manieră potrivită.

Figura 2. Legături cu Portofoliul Lingvistic European pentru activitatea ‘Morning has come’

Oracy

Space: Free
space to form a
circle with the
class with arms
outspread.

*** ***

*

*
A1 Pot înțelege date
și ore.

A2 Pot face descrierea
simplă și scurtă a unor
evenimente sau să spună
o poveste simplă

A1 Am un repertoriu
fundamental al vocabularului
.
8

*

**

Biografia mea lingvistică
Pot învăța noi expresii prin
mișcări ale corpului .
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4. Varietate şi progres
Încurajăm profesorii să încerce o varietate de activităţi PME-L, în loc să se concentreze
asupra unei activităţi dintr-una sau două categorii muzicale, din moment ce acest lucru va avea
cel mai mai puternic efect asupra abilităţilor muzicale şi lingvistice ale copiilor. De asemenea,
sperăm că profesorii vor da elevilor posibilitatea de a folosi acest portofoliu într-un mod cât mai
creativ, lăsându-le spaţiu pentru a desena sau pentru a-şi crea propriul mod de reflecţie şi
rememorare a unei activităţi, în loc ca fiecare să scrie o listă fixă de cuvinte pe care ar fi trebuit
să le înveţe în timpul unei activităţi. Cartonaşele din Portofoliul elevului au rolul de a reflecta
propriile idei, opinii şi abilităţi de înţelegere ale copiilor, chiar şi pentru Portofoliul elevului al
clasei, elevii ar trebui să dea sugestii şi să ia decizii finale asupra lucrurilor care trebuie incluse în
el.
Pentru că activităţile PME-L şi cartonaşele din Portofoliul elevului sunt create pentru a fi
flexibile şi uşor adaptabile la diferite contexte de învăţare, reluarea unei activităţi particulare
poate duce la un progres în înţelegerea şi abilităţile elevilor în domeniul muzicii şi în cel al
limbilor străine. De exemplu, la început un copil poate imita intonaţia vocii altcuiva, iar după
aceea să repete o scurtă secvenţă sau o melodie cu silabe în noua limbă şi în continuare să cânte
un cântec într-o altă limbă în cadrul unui grup şi mai tarziu în canon. Această dezvoltare poate fi
gândită ca o spirală evoluativă, unde elevii se întorc la acelaşi material (sau o activitate similară),
dar pot intra treptat mai adânc în subiect, îmbunătăţindu-şi abilitităţile şi obţinând noi rezultate la
învaţătură, lucruri pe care nu le-au putut face prima oară când au întâlnit activitatea sau
materialul respectiv.
Acest cireş, realizat în cadrul proiectului de către elevi şi profesori din România,
reprezintă o posibilă idee de Portofoliul elevului al clasei, potrivită mai ales pentru grădiniţă şi vă
poate inspira eforturile creatoare legate de Portofoliul Muzical European: Un mod creativ de
învăţare a limbilor.

Profesoara pilot Aura Monica Zait, lucrând cu Portofolul elevului la „Cherry Tree” Kindergarden, Bucureşti
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