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Idei de bază
Din prima perioadă a vieţii copiii produc sunete, mur-
mură, cântă, dansează şi se mişcă, toate acestea într-un 
mod cât se poate de natural. Ei comunică într-o limbă 
a muzicii, caracteristică lor, care poate fi considerată o 
formă de comunicare pre-verbală. În timp,  ei îşi dezvoltă 
propria limbă maternă folosindu-se de aceste elemente 
muzicale pre-verbale.
Crecetarea ştiinţifică a creierului uman a confirmat în 
ultimii ani o legătură profundă şi foarte strânsă între învă-
ţarea de tip muzical şi cea a limbilor străine. De aseme-
nea, cercetările indică faptul că oamenii sunt capabili să 
înveţe limbi străine încă de la o vârstă fragedă. Mai mult 
decât atât, ascultatul, percepţia, imitaţia şi creativitatea 
sunt abilităţi de bază atât în domeniul muzical cât şi în cel 
lingvistic.
Scopul Proiectului Comenius „Portofoliul Muzical Euro-
pean: un mod creativ de învăţare a Iimbilor străine” este 
acela de a integra activităţi muzicale în predarea limbilor 
străine la nivelul ciclului primar. Această modalitate de 
învăţare poate reduce barierele lingvistice şi ajuta la inte-

grarea socială. Poate de asemenea să dezvolte încrederea în sine 
şi să îmbunătăţească înţelegerea interculturală.
Proiectul va dezvolta un Portofoliu Muzical European care va 
sprijini învăţarea limbilor străine la o vârstă foarte timpurie. Un 
accent important se pune pe faptul că integrarea muzicii şi a 
limbilor străine în cadrul procesului de învăţare este bazată pe 
înţelegerea învăţării integrate a oricărei materii.

Obiectivele proiectului 
Proiectul Portofoliul Muzical European:
• aduce beneficii elevilor de nivel primar, profesorilor lor dar şi 

formatorilor didactici,
• formează şi ajută profesorii de ciclu primar în predarea lim-

bilor străine şi dezvoltarea abilităţilor prin muzică şi activităţi 
muzicale, 

• sprijină învăţarea şi formarea muzicală,
• motivează elevii să înveţe limbi străine şi să-şi dezvolte abilităţi-

le muzicale,
• stimulează atât formarea profesională continuă cât şi educaţia 

învăţătorilor în instituţiile specifice,

• oferă profesorilor din diferite ţări oportunitatea de a învăţa 
despre alte culturi europene,

• sporeşte folosirea creativă a tehnologiei,
• explorează diversitatea muzicală a Europei,
• integrează diferite culturi prin materiale educaţionale 

inovative. 

Activităţi şi produse educaţionale ale 
proiectului 
• Materiale pentru profesori, un website şi un suport elec-

tronic cu exemple de bună practică, ce ilustrează folosirea 
muzicii în predarea limbilor străine şi beneficiile ei

• Versiunea pentru elevi a „Portofoliul Muzical European: un 
mod creativ de învăţare a Iimbilor străine”

• Un curs Comenius axat pe dezvoltarea de proiecte, ela-
borat pentru sprijinirea profesorilor de la ciclul primar în 
integrarea muzicii în predarea limbilor străine.

• Cursuri naţionale şi internaţionale de formare de formatori
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