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1

Introducere

Muzica şi matematica împărtăşeşc o trăsătură ciudată: mulţi oameni cred că nu se pricep la una
sau cealaltă (sau la ambele). Totuşi, „Nu pot cânta” sau „Nu am înţeles niciodată matematica”
nu îi vor împiedica să aibă o carieră de succes şi nu ne vor schimba părerile pe care le avem
faţă de ei.
Proiectul ‘European Music Portfolio – Sounding Ways into Mathematics’ = Portofoliul
European de Muzică – Metode de transpunere în Matematică (EMP-Matematică) vizează o
înţelegere diferită cu privere la această trăsătură. Toată lumea poate câta sau face muzică şi
toată lumea poate folosi matematica. Ambele subiecte sunt părţi integrale ale vieţii şi socităţii
noastre. Ce trebuie îmbunătăţit este abilitatea noastră de a oferi elevilor oportunităţi ca să le
placă.
Combinarea matematicii şi a muzicii în activitatea din cadrul clasei nu este ceva nou. De
fapt, numărul de exemple publicate este în continuă creştere. Din păcate mulţi cercetători s-au
axat doar pe folosirea muzicii pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor matematice, sau generale, şi
chiar inteligenţa. Peter Hilton clarifică acest punct în ceea ce priveşte matematica şi muzica:
[…] matematica, la fel ca muzica, merită făcută de dragul ei [...]. Aceasta nu este pentru a
nega utilitatea grozavă a matematicii; totuşi, această grozavă utilitate, are tendinţa de a
ascunde şi de a deghiza aspectul cultural al matematicii. Rolul muzicii nu suferă o
asemenea distorsionare, căci este în mod clar o artă a cărei practicare îmbogăţeşte
compozitorul, intrepretul şi audienţa, muzica nu trebuie să fie justificată de constribuţia sa
în anumite aspecte ale existenţei umane. Nimeni nu întreabă, după ascultarea unei
simfonii a lui Beethoven, ‘Care este utilitatea acesteia?’ În plus, matematica nu câştigă
înutilitate prin ignorarea valorii sale inerente – ba din contră, o apreciere a matematicii şi o
înţelegere a cantităţii şi dinamicii sale inerente este necesară pentru a o putea aplica efectiv
(Gullberg, 1997, p. xvii).

EMP-Maths se adresează profesorilor de muzică şi matematiccă în egală măsură, precum
şi tuturor persoanelor interesate de explorarea lumii matematicii şi muzicii.
Acest manual are trei părţi principale. Prima, detaliază interconexiunea dintre matematică
şi muzică. Începând cu paşi creativi, sublianiază recunoaşterea modelului ca fiind abilitatea
nucleu pentru ambele subiecte şi în final, în cele din urmă cuprinde mituri comune relativ la
faptul că muzica are caracter matematic şi respectiv, că matematica are caracter muzical.
A doua parte se axează pe bazele învăţării şi apoi mai profund până la întrebarea de ce
muzica şi matematica ar trebui predate împreună fără a cădea în capacana de a utiliza-o pe una
de dragul celeilalte. Crearea, percepţia şi acţiunea, precum şi efectuarea de experimente, sunt
cuvinte cheie luate în considerare.
A treia ăarte, care este nucleu acestui manual,e ste o compilaţie de activităţi care pot fi
folosite în cadrul sălii de clasă. Multe activităţi şi sugestii sunt deja disponibile. Noi urmărim să
încurajăm pe toată lumea să le folosească. Cele din acest manual subliniază un număr de
domenii matematice şi muzicale în scopul acoperirii unor domenii majore: cântatul, ascultatul,
rezolvarea problemelor, numere, măsurători şi altele. Cu această abordare, dorim să legăm
proiectul de subiecte nucleu din aria curriculară a statelor participante: Germania, Grecia,
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România, Slovacia, Spania, Elveţia şi Regatul Unit. Toate exemplele sunt construite pe
conceptul de modelelor de design didactic.
Acest manual al profesorului prezintă activităţi cu conţinuturi matematice şi muzicale
diferite în scopul oferirii profesorilor de resurse, idei şi exemple. Aceste activităţi sunt
proiectate pentru a fi extinse, adaptabile la diferite contexte şi ajustabile la nevoile fiecărui
profesor şi studenţii lor. Mai mult, aceste activităţi nu sunt planificate ca să fie efectuate
individual; o unitate de învăţare poate fi folosită pentru a fi înţeleasă sau pot fi eventual
dezvoltate în legătură cu fiecare.
Pe lângă manualul profesorului, proiectul furnizează un curs de dezvoltare profesională
continuă (CPD), o pagină web (http://maths.emportfolio.eu) din care toate materialele pot fi
descărcate şi o platformă de colaborare online. O prezentare generală a literaturii şi cercetării
conexe este disponibilă în documente separate..1 Broșurile suplimentare pentru profesori
furnizează materialele conexe şi reprezintă baza pentru cursurile CPD. Proiectul ‘Sounding
Ways into Mathematics’ (Transpunerea sunetelor în matematică) este legat de proiectul EMPLimbi ‘A Creative Way into Languages’ (O modalitate creativă în limbi)
(http://emportfolio.eu/emp/).

1 De asemenea consultaţi ‘Literature Review’ (Hilton, Saunders, Henley, & Henriksson, 2015) şi ‘State of
the Art Paper’ (Saunders, Hilton, şi Welch, 2015).
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2

Bazele învăţării

2.1

De la sarcini la construcţie

Acest capitol ridică două aspecte ale învăţării. Sarcinile simbolizează punctul de începere al
proceselor de învăţare. Sarcinile pot fi caracterizate în aşa fel încât “acestea se vor referi mereu
la ceva care lipseşte” (Girmes, 2003, p. 6). În acest mod, sarcina va fi transformată într-o sursă
de învăţare, pentru că elevii vor avea nevoie să corecteze deficitul identificat. Bineînţeles, este
necesar să facă diferenţa între “sarcinile de viaţă” şi “sarcinile la şcoală” (cf. Girmes, 2003,
p. 8). “Sarcinile de viaţă” apar “în întâlnirea dintre om şi lume fără ca cineva să formuleze o
sarcină pentru alţii...” (ibid.). Sarcinile în şcoală, aşa-numitele “sarcinile de învăţare” (ibid., p.
10), sunt etapizate şi proiectate profesional.
În procesul construcţiei sarcinilor, condiţiile cadrului instituţional şi viziunea profesorului
asupra lumii devine operativă. Gradele de libertate unor asemenea sarcini pot fi de la scăzute la
mărite. Gradele de libertate se referă la libertate de acțiune acordată elevilor în timp ce execută
sarcina. Dacă procedurile şi rezultatele sunt definite exact, libertatea de acţiune pentru elevi
este foarte scăzută. Pe de altă parte, gradul de libertate la sarcinile deschise, care sunt
încorporate în medii de învăţare, este de obieci mare. Conform cunoştinţeleor individuale
anterioare, abilităţilor cognitive, interesele şi motivaţiile elevilor pot fi conduse în diferite
modalităţi atunci când se procesează sarcinile. Aceste modalităţi diferite conduc de obicei la
rezultate diferite, care se află în intervalul de rezultate posibile.
Conceptul de construcţie reprezintă următorul proces de învăţare. Acest concept
subliniază activitatea proprie a persoanei individuale. Profesorul face sugestii, care sunt
preluate de către cei care învaţă pentru a sprijini construcţia cunoaşterii activă şi auto
controlată. Suplimentar, inclusiv momentele situaţionale ale situaţiilor concrete de învăţare se
axează pe importanţa proceselor de interacţiune dintre profesori şi elevi (Gerstenmaier &
Mandl, 1995; Greeno, 1989) în scopul adoptării cadrelor instituţionale, socio-culturale şi
motivaţionale, precum şi condițiile prealabile volitive ale elevilor.
Confruntarea sarcinilor în matematică reprezintă un aspect central al muncii educaţionale
obişnuite a profesorilor şi elevilor. Ca răspuns la diversitatea elevilor, sarcinile sunt ordonate în
prezent într-o modalitate care le permite elevilor să alegă diferite abordări, ex. aceştia pot fi
procesaţi la nivelul respectiv al elevilor şi premizele lor matematice sau muzicale. Deseori,
după o fază a ocupării individuale cu o sarcină, abordările singulare sunt discutate în grupuri
mai mari. Activarea elevilor, în sensul descoperirii matematicii sau muzicii, ocupă primul plan.
Foarte des, abordarea lucrului în perechi permite (cf. Barzel, Büchter, & Leuders, 2007,
pp. 118–123), în primă instanţă, individului să analizeze sarcina, neinfluenţat de ideile altor
elevi. Se vrea ca etapa de perechi să fie un schimb cu partenerul de învăţat; natura publicului
limitat a acestei faze oferă spaţiu pentru ideile nefinalizate. Doar în ultima etapă este introdusă
sala de clasă publică. Aceasta este frecvent efectuată sub formă de prezentări, care sunt apoi
discutate în plen. Această metodă de tratare a sarcinilor conduce la construcţii individuale de
cunoaştere, care, în cadrul etapelor de pereche şi de înpărtăşire, pot fi dezvoltate ulterior în sub
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formă de discuţie; în final, aceasta duce la procese constructive în colaborare. Conceptul de
construcţie prin colaborare se referă la o construcţie de cunoaştere împărtăşită şi obţinută prin
schimb social (cf. Brandt & Höck, 2011).
Contrar învăţării matematice, învăţarea muzicală deseoeri începe cu procese de grup. În
cadrul grupului, învăţarea muzicală caracteristică prin intermediul interacţiunii este posibilă, ex.
“cerinţă şi răspuns” (Spychiger, 2015a, p. 57). Experienţele cu eficienţa acţiunilor individuale
versus fundalul acţiunilor obşnuite sunt importante în lecţiile muzicale. De exemplu, un
individ care cântă într-un cor ca parte a unui tot mai mare este capabil să obţină expresivitate
în performaţele obişnuite (Spychiger, 2015a, p. 53). Mai mult, imitaţia joacă un rol important
în procesele muzicale de învăţare, în special în timp ce predăm / învăţăm pe cineva să cânte la
un instrument.
Ambele procese de învăţare, în matematică precum şi în muzică, se întrepătrund între polii
‘învăţării individuale” şi „învăţarea în grup” într-o modalitate circulară pentru a îmbunătăți
abilitățile de rezolvare a problemelor. Împreună, învăţarea matematică şi muzicală într-un sens
constructivist poate fi descrisă ca un proces orientat spre acţiune, situaţional şi social (cf.
Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001; Spychiger, 2015a).
Sarcinile de învaţare care sunt etapizate în activităţile proiectului EMP prezintă potenţial
pentru principiile de construcţie şi construcţie în colaborare şi ocupă abordările metodice ale
matematicii şi muzicii.

2.2

Mediile de predare şi învăţare

Termenii „predare” şi „mediu de învăţare” au fost dezvoltaţi într-o perioadă când erau
dezvvoltate alternativele la educaţia centrată pe profesor. Căutarea de noi forme de predare şi
învăţare este deseori legată de schimbarea atitudinii faţă de însăşi învăţarea. Astăzi, abordările
constructiviste ne modelează înţelegerea învăţării. Ideea dominantă a învăţării este că este un
proces de construcţie situaţională a cunoaşterii, care este încorporată în context şi cultură
(Greeno, 1989). Mai mult, se presupune că învăţarea este construită între elev şi profesor
(Krummheuer, 2007, p. 62).
Învăţarea în cadrul mediilor de învăţare, care sunt privite ca construcţii ale cunoaşterii,
este bazată pe principii de proiectare. Aceste principii îşi găsesc propria exprimare în diferite
abordări de instruire constructiviste. Exemple de asemenea abordări sunt abordarea de
instruire ancorată, abordarea flexibilităţii cognitive şi abordarea uceniciei cognitive. Aceste
aborări, care datează din anii 1990, au un aspect în comun: profesorii proiectează o „cameră de
învăţare” în care elevii sunt practic iniţiaţi în gândirea şi acţionarea profesională. Aceste tipuri
medii de predare şi învăţare pot fi caracterizate în următoarea modalitate: “Un mediu de
învăţare este un loc unde oamenii pot folosi resursele pentru a înţelege şi construi soluţii utile
la probleme” (Wilson, 1996, p. 3). Definiţia pentru acest tip de mediu de învăţare
constructivist este, conform lui Wilson (1996, p. 5):
... un loc unde elevii pot lucra împreună şi se pot ajuta unul pe altul, pe măsură ce folosesc
o varietate de unelte şi resurse de informaţii, în cadrul ghidării permise în activităţile cu
scop de învăţare şi de rezolvare a problemelor.
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Această definiţie prezintă clar faptul că mediile de predare şi învăţare crează spaţii pentru elevi
şi, în acelaşi timp, sunt proiectate de către profesor. Deci, învăţarea în aceste medii este încă
instituţionalizată, aşa cum este anterior planificată şi proiectată în mod specific, dar generează
specţii creative pentru ca elevii să facă contact cu materialul ei înşişi.
Privitul instrucţiunilor ca un mediu subliniază „locul” sau „spaţiul” unde apare învăţarea.
Un mediu de învăţare este compus din minimum un elev, „un loc” sau un „spaţiu” unde
elevul acţionează folosind unelte şi dispozitive, colectează şi interpretează informaţii,
interacţionând poate cu alţii, etc. (Wilson, 1996, p. 4).

În prezent, termenul de „mediu de învăţare” apare deseori împreună cu termenul ‘a diferenţia’,
mai ales în combinaţie cu „diferenţierea naturală”. Este important ca studenţii/elevii să-şi
găsească propriile metode de a învăţa, ritmul propriu de învăţare şi propria metodă de a-şi crea
propriile revelaţii individuale. În ultimul timp, termenul de construcţie cu cooperare pare să fie
din ce în ce mai important. Împreună cu termenul de constrctucţie în colaborare, “realizarea
proiectului individual” capătă un “caracter cultural” (Brandt & Höck, 2011, p. 249).
În domeniul matematicii, este numit „mediu de învăţare substanţial”, mediul care are
următoarele aribute:
Substanţa matematică cu structuri şi modele vizibile (cadrul profesional); orientarea către
aspecte centrale; potenţial cognitiv mare de activare; activitate orientată către conţinuturile
şi procesele matematice; iniţierea independenţei tuturor elevilor; încurajarea metodelor
individuale de gândire şi de învăţare, precum şi forma proprie de prezentare a elevilor;
acces pentru toată lumea: activitatea matematică trebuie să fie posibilă la nivel de bază,
folosirea abilităţii de a face conexiuni cu cunoştinţele anterioare; provocări pentru
cursanţii care învaţă repede cu probleme solicitante; facilitarea schimbului social şi a
comunicării matematice (Hirt & Wälti, 2008, p. 14; translation by Peter Ludes).

Aceste caracterizări ale mediilor de învăţare pot fi transferate activităţilor din proiectul EMPMaths. Acestea oferă foarte des potenţial înalt de activare cognitivă, care poate fin intensificat
de experienţa fizică. Accentul rămâne în mod clar pe activitatea proprie a studenţilor.
Activitatea şi experienţa mutuală crează camere de descoperire pentru cursanţi, care integrează
procesul de învăţare individuală cu interconexiunea matematicii cu muzica. În astefl de camere,
care sunt deschise pentru „ideile” copiilor, pot fi create noi medii de învăţare. După cum arată
Cslovjecsek şi Linneweber (2011), cursanţii devin colaboratori substanţiali în procesul de
predare şi învăţare.

2.3

Rolul materialelor şi al spaţiului

Materialele sunt desemnate pentru numeroase procese diferite de învăţare matematice.
Materialelele servesc ca unelte pentru imaginaţie, iniţierea de procese de gândire şi facerea lor
să fie explicite (cf. Hülswitt, 2003, p. 24). Materialele vizualiează gândurile matematice şi ajută
în procesele de învăţare. Structurile obiectelor matematice, ex. numere, sunt materializate.
Imaginile mentale pot fi construite de către activităţi cu aceste materiale matematice, ex.
secvenţele de mişcare sunt înlocuite cu imagini mentale (Vogel, 2014). Învăţarea muzicală este
însoţită de sunet şi instrumente muzicale, precum şi de elemente vizuale şi ritmuri. În acest
mod, materialele muzicale servesc ca parte a producţiei muzicale. În cadrul teoretic, conceptul
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imaginilor mentale este mai puţin evidenţiat; ba din contră, interacţiunea dintre elev şi material
devine focalizată (Vogel, 2014, p. 231).
Conform lui Vygotsky, un material are funcţia unui mediator:
Funcţiile mentale superioare există de ceva vreme într-o formă distribuită sau „împărţită”,
când elevii şi mentorii acestora folosesc noi unelte culturale împreună în contextul
rezolvării unor sarcini. După obţinerea (în terminologia lui Vygotsky înseamnă „adecvat”)
unei varietăţi de unelte culturale, copiii devin capabili de folosirea independentă a
funcţiilor mentale superioare (Bodrova, E. & Leong, D.J., 2001, p. 9).

Materialele, şi în special acţiunile ghidate asociate cu materialele, reprezintă un limbaj
tehnic, o abordare şi o gândire funcţională, o cultură axată pe subiect. Materialele pot deci, să
garanteze accesul la lumea axată pe subiect. În acelaşi timp, materialele oferă oportunitatea de
a include lumea elevilor (Vogel, 2014). Materialele ocupă funcţia de mediere în învăţarea
matematică,precum şi în învăţarea muzicală. Educaţia timpurie începe deseori cu materialele de
joacă ale copiilor (jucării). Funcţiile sunt desemnate acestui material de joacă în procesul de
învăţare matematică sau muzicală. Un set de obiecte este transformat într-o reprezentare a
numărului, alocarea aranjamentelor de pe masă fiind privită ca relaţii de funcţionale, şi cratiţa
sau cana devin un instrument care scoate sunete.
Incluzând spaţiul din crearea mediilor de învăţare permite considerea corpului uman ca
fiind o a treia dimensiune. Individul se experimentează pe el însuşi/ ea însăşi ca o a treia
dimensiune. Secţiunile de mişcare şi acţiune ale corpului pot fi interpretate matematic (Vogel,
2008). Mişcările corpului, cum ar fi bătutul din palme, pot fi mijloace de producţie muzicală.

2.4

Structura exemplelor

Acest manual al profesorului include şase exemple care dau o impresie a posibilităţilor de
combinare a matematicii ţi muzicii în sala de clasă. Structura data urmează un model de design
didactic. Modelele de design au fost prima oară dezvoltate de către Alexander et al. (1977), şi
au fost apoi “adoptate pentru aria de predare şi învăţare” (Vogel, 2014, p. 232). Modelele de
design descriu probleme repetitive şi furnizează soluţii generalizate pentru acestea (Vogel &
Wippermann, 2011). Acest lucru este realizat printr-o structură formală care descrie (didactic)
situaţiile (modelele) într-o modalitate deschisă, dar totuşi standardizată. Exemplelel trebuie să
treacă prin câteva revizii înainte să ajungă în starea lor finală.
Următoarele exemple, prezentate în capitolul cinci, sunt toate structurate în patru părţi
principale, din care a treia, Implementarea, descrie conţinutul activităţii.
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•
•
•
•
•

Prezentare
generală

Deliberări
pregătitoare

Titlu
Subiect
Cuvinte cheie
Scurtă descriere
Atribuiri la
colectarea de
subiecte legate
de matematică şi
muzică

• Cerinţe
preliminare în
matematică
• Cerinţe
prelşiminare în
muzică
• Conexiuni între
matematică şi
muzică

Implementare
•
•
•
•

Scopuri
Grupul ţintă
Scala de timp
Abrodarea
standard
• Materiale,
imagini, muzică

Alternative
• Alternative
• Abordări
ulterioare în
muzică
• Abordări
ulterioare în
matematică

Figura 1: Structura continuă a tuturor exemplelor din secţiunea 5

Partea I: Prezentare generală
Această secţiune furnizează informaţii generale referitoare la fiecare exemplu pentru a găsi
uşor activităţi adecvte pentru fiecare scop. Cuvintele cheie date şi scurta descriere furnizează o
incursiune rapidă în activitate. Ca multele exemple construite pe idei simple, profesorii pentru
clasele de avansaţi pot lucra cu această revizie şi cu o scurtă privire în secţiunea trei. Dar
neluând în seamnă o privire la variaţiile în orice caz, pentru că noi considerăm că aceasta este
cea mai importantă parte pentru dezvoltarea ulterioară.
Conectată cu acest manual este o listă de „aptitudini cheie şi însuşiri esenţiale” pentru
matematică, dar şi pentru muzică. Fiecare activitate este conectată la această colecţie de
subiecte, pentru că acestea sunt prezentate în diferite documente oficiale ale tuturor statelor
partenere.

Partea II: Deliberările preparatorii
Prin deliberările preparatorii se asigură faptul că copiii au suficiente cunoştinţe şi abilităţi
necesare pentru această activitate. Unele dintre acestea pot fi mai importante decât altele, dar
activităţile sunt menite să fiue distractive şi ar trebui să fie uşor de manipulat de către copii fără
dificultăţi majore. Vă rugăm să vă asiguraţi că observaţi cu atenţie această secţiune.

Partea III: Implementarea
A treia secţiune oferă scurte instrucţiuni referitoare la cum poate fi implementată în şcoală.
Abordarea standard oferotă furnizează un ghid referitor la cum se poate începe. Urmează
ideea unuei traiectorii line.2 Este mai mult decât o introducere rapidă şi nu poste înlocui o
pregătire adecvată a lecţiilor şi a subiectelor. În plus, scopurile, grupul ţintă şi scara de timp
preconizată oferă mai multe informaţii detaliate care pot fi folosite pentru pregătirea activităţii.

2

Liebetrau (2004, p. 9).
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Partea IV: Alternative
Altenativele nu prezintă doar abordări diferite pentru activitatea dată, dar mult mai mult decât
atât, acestea se vor ca un deschizător de drumuri către o lume a învăţării transversale a
subiectului dat al activităţii. Activităţile date în manualul profesorului sunt scurte şi uşoare

Partea I –Prezentare generală
Partea II – Deliberări preparatorii
Part III – Implementare
Part IV - Alternative
Figura 2: Structura exemplelor cu pictograme

intenţionat. Fiecare activitate poate fi privită ca o poartă într-un nou univers de idei.
Exemplele prezentate în capitolul 5 sunt afişate în şablonul prezentat în figura 5. Şablonul
foloseşte pictograme pentru o orientare rapidă în cadrul părţilor: Partea I, prezentarea
generală, apare cu un ochi. Partea II, descrierea pregătitoare a ceriţelor preliminarii în
matematică şi muzică, foloseşte imaginea unui carnețel de notițe. Această parte colectează de
asemenea idei de fundal cu privire la conexiunile dintre matematică şi muzică, şi este este cea
mai intelectuală parte a prezentării. Pictograma pentru partea III prezintă o piesă de puzzle.
Acest lucru înseamnă că această activitate – cu scopurile şi caracteristicile sale – este o
contriubuţie concretă la idea generală din fundalul acestei abordări de învăţare: transpunerea
sunetelor în matematică sau transpunerea matematicii în sunete. În final, pictograma pentru
partea IV, prezintă două săgeţi orientate în direcţii diferite. Sub acest paragraf, sunt date variaţii
ale activităţii, încât profesorii să dispună de mai mult de o modalitate de executare a acesteia, şi
poate, să-i încurajăm să găsească noi modalităţi ei înşişi.
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Figura 3: Sablonul exemplelor
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3

Exemple

3.1

Săriţi pe ritm: relaţii de multiplicare şi măsura

Temă
Această activitate foloseşte o aplicaţie concretă fizică, timbru şi măsură pentru a
încuraja copiii să folosească modelul şi ritmul pentru a dezvolta o înţelegere mai
profundă a relaţiilor de multiplicare.
Cuvinte cheie
Măsură, ritm, relaţii multiplicative
Scurtă descriere
Prin numărarea măsurilor cu vocal şi tare într-un cer, comninată cu elemente de
percuţie corporală, copiii îşi dezvoltă ulterior înţelegerea relaţiilor de multiplicare.
Atât măsura muzicală, cât şi relaţiile de multiplicare vor fi evidenţiate în această
activitate.
Numirea temelor / nucleul muzicii şi al matematicii
Muzică: Puls, măsură şi ritm; practical music making
Matematică: Gândirea matematică şi efectuarea de conexiuni; comunicarea
ideilor matematice; relaţiile numerice – înmulţire, estimare
Aspecte pregparatorii
Cerinţe de cunoştinţe matematice
Adunare, înmulţire, modele
Cerinţe de cunoştinţe muzicale
Coordonare fizică (bătutul din palme / bătaia din picior), ritm
Conexiuni între matematică şi muzică (inclusiv beneficiile suplimentare ale învăţării)
Relaţii de înmulţire şi măsura muzicală
Implementarea activităţii
Scopuri
Înţelegerea copiilor a relaţiilor în înmulţire şi a măsurii muzicale este dezvoltată
prin axarea pe grup şi realizarea concretă.
Grupul ţintă (vârsta studenţilor, dimensiunea grupului, studenţii speciali, etc.)
Vârste: 7+ ani, activitate cu întreaga clasă de elevi
Timp
20+ minute

15

European Music Portfolio – Transpunerea sunetelor în matematică
Activitate – Abordare standard
-

-

-

Staţi într-un cerc cu copiii. Explicaţi că fiecare copil va spune un singur
număr de la 1 la 4 în timp ce înconjoară sala de clasă, acum, începeţi cu
copilul din stânga dumneavoastră şi faceţi înconjurul clasei, numărând 1, 2, 3,
4; continuaţi până ce fiecare copil din cerc a spus un număr (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, etc.). Repetaţi acest proces şi obţineţi un ritm.
După ce copiii au prins gustul acestui joc, veţi adăuga ceva percuţie corporală.
Cereţi copiilor cu numărul 1 să bată din palme la auzirea numărului lor şi
cereţi copiilor cu numărul 4 să bată din picior. Atunci când faceţi înconjurul
clasei, terminaţi la numărul 4? Pot copiii să explice de ce se întâmplă acest
lucru?
Este foarte probabil ca runda să nu se termine la 4. Dacă acesta este cazul,
cereţi copiilor să preconizeze de câte ori trebuie să facă cercul ca să se termine
la a 4? Încercaţi şi vedeţi ce se întâmplă.
Acum, încercaţi aceeaşi activitate cu numere diferite (ex. 1, 2, 3, 4, 5 or 1, 2,
3). Este important ca copiii să fie încurajaţi să preconizeze ce se va întâmpla şi
de ce înainte de încercarea activităţii. Au avut ei dreptate?
Ce observă copiii despre diferitele măsuri? Există nişte măsuri pe care aceştia
le preferă? De ce se întâmplă acest lucru?

Materiale, imagini, muzică – Dispunere spaţială a materialelor
Resurse: Nu sunt solicitate resurse suplimentare.
Alte considerente: Această activitate ar trebuie desfăşurată într-o cameră unde
copiii au loc să stea într-un cerc şi apoi să lucreze în perechi.
Alternative
Alternative
-

Puteţi întreba copiii pentru a adăuga alte elemente de percuţie corporală (ex.
lovituri cu palma, clicuri) la numerele care sunt situate între primele şi
ultimele numere).
Clasa de elevi poate fi divizată în două sau mai multe grupuri şi activiatatea
poate fi apoi repetată cu fiecare grup. Ce observă aceştia în acest timp? A
fost mai uşor sau mai greu?
Pe baza primei activităţi, copilul 2 şi copilul 3 rămân tăcuţi, dar grupul încă
trebuie să păstreze tempoul, aşa că singurele sunete sunt pentru bătăile 1 şi 4.

Abordări ulterioare în muzică
-

Copiii pot crea propriul element de percuţie corporală.
Copiii pot folosi instrumente în loc de numere şi percuţie corporală.
Pentru o mai mare provocare, copiii pot include pauze în performanţele
acestora.

Abordări ulterioare în matematică
-

Activităţi bazate pe multipli, factori, cel mai mic multiplu comun şi cel mai
mare factor comun
Activităşi care implică modele şi secvenţe
Dezvoltarea ideilor de permutări şi combinaţii
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3.2

Twinkle, Twinkle Little Star

Temă
Utilizați cântatul pentru a explora simetria, tiparul, timpul și reflexia.
Cuvinte cheie
Ritm, reflexie, motiv, reflexie, transformare și simetrie
Scurtă descriere
Copii vor explora ceea ce se întâmplă atunci când transform muzica. Vor
descoperi de asemenea faptul că există modele diferite, dacă pun accentul pe
ritm sau pe notele musicale. Acest lucru îi va ajuta să înțeleagă faptul că dacă se
concentrează asupra diferite aspect ale unei problem, aceasta va avea soluții
diferite.
Numirea tuturor subiectelor/nucleul muzicii și matematicii
Puls și bătaie; punerea în practică a muzicii; compunere și improvizare
utilizând vocea; aprecierea muzicii; și conștientizare acustică prin ascultare și
interpretare
Aprecieri preparatorii
Cerințe obligatorii de cunoștințe matematice
Modele și secvențe, și ceva experiență cu reflexii
Cerințe obligatorii de cunoștințe muzicale
Coordonare fizică (bătăi din mâini și din picioare), pulsație, utilizare vocii pentru
cântat, ascultat
Legătura dintre matematică și muzică (inclusiv beneficiile suplimentare ale
învățatului)
Modele, secvențe, și transformări
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Implementarea activităţii
Scopuri
Copiii vor învăța despre simetrii, modele și motive în muzică și matematică.
Grup țintă (vârsta elevilor, mărimea grupului, elevi speciali, etc.)
Vârsta: 8+ ani. O clasă întreagă și muncă în perechi/grup
Timp
20+ minute
Activitate – Abordare standard
-

-

Cântați cântecul cu toată clasa de câteva ori pentru a vă asigua de faptul că copiii
sunt familiarizați cu acesta. Poate fi de ajutor să scrieți cuvintele pe tablă sau pe o
hârtie să le poată vedea copii. Întrebați copiii dacă au observant un model sau o
simetrie în melodie (modele de ritm, modele de melodie, forma A-B-A).
Desenați melodia cu ajutorul liniilor, arătând urcușurile și coborâșurile.
Acum, bateți din pălmi ritmul cu copiii și întrebați ce modele au observant de
data aceasta. Sunt aceleași sau sunt diferite de ceea ce au observant înainte?
Apoi, rugați copiii să lucreze în perechi sau în grupuri mici. Copiii trebuie să
aleagă un motiv din cântec, folosind sau cântecul, sau melodia sau ritmul. Rugați
copiii să creeze propria lor notare pentru a reprezenta motivul. Apoi copiii
trebuie să exploreze ceea ce se întâmplă când reflectă motivul și aceștia trebuie să
deseneze această reflexive. S-ar putea ca copiii să dorească să utilizeze oglinzi
pentru a verifica dacă au desenat reflexia corect.După ce ați făcut acest lucru
copiii trebuie să exerseze cântatul sau bătaia motivului împreună cu reflexia. S-ar
putea sa fie mai ușor dacă copiii încearcă să cânte melodia fără cuvinte.

Materiale, poze, muzică – Dispunerea spațială a materialelor
Resurse: Oglinzi, copii ale cântecelor
Alte cerințe: Această activitate trebuie organizată într-o cameră unde copiii au loc să
stea în cerc. În cazul în care există o tablă copiii nu vor avea nevoie de copii ale
cântecului.
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Alternative
Alternative
Există multe alte cântece care pot fi alese ca și punct de plecare , însă ceea ce este
important este să fie cântece foarte familiare copiilor și să aibe o structură foarte
simplă.
Alte abordări în muzică
-

Utilizați diferite versiuni ale cântecului, cum ar fi:
A, B, C (cântec);
Baa, Baa Black Sheep;
A vous dirais je maman (versiunea originală);
Alternative Mozart ale cântecului;
Louis Armstrong’s What a Wonderful World (inspirată de melodie);
Alegeți o temă și prezentanți o vesriune nouă a cântecului. De exemplu:
I came into school today
And I shouted “Let’s go play!”
Saw my friends and off we went
Round the playground, through the fence
I came into school today
And I shouted “Let’s go play!”

-

Instrumentele pot fi utilizate pentru a explora diferitele transformări. t

Alte abordări în matematică
-

-

-

Activitatea poate fi executată utilizând alte transformări (rotații și traduceri).
Putem face același lucru cu ritmuri și scoruri cum facem cu cuvintele?
Ideea de utilizare a unui motiv și a unei transformări poate fi explorată
utilizând desene pentru imagini de fundal sau hârtii de împachetat. Pot fi
exploatate și desene mai tradiționale cum ar fi cele utilizate în arta și
deselnele islamice.
Această activitate poate de asemenea să aibe ca și rezultat învățarea
combinațiilor și permutațiilor și poate fi un support pentru învățarea
fracțiilor.
Ideile pot fi dezvoltate pentru includerea învățării secvențelor.
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4

Concluzii

Cu ajutorul acestui manual, evidențiem importanța muzicii și matematicii în viața de zi cu zi și
promovăm importanța egală a ambelor topici în mediul de învățământ. Muzica și matematica
sunt parteneri egali în abordarea unui învățământ interdisciplinar modern. Noi credem că, cu
ajutorul activităților prezentate în acest manual și pe website-ul proiectului, profesorii vor avea
posibilitatea să lucreze cu elevii și să devolte idei noi, nu doar în legătură cu matematica și
muzica, ci și în legătură cu alte combinații, după cum s-a prezentat în proiectul despre limbi.
Principala concluzie care izvorăște din combinația didactică a predării matematicii și
muzicii este faptul că apar tot mai multe idei în momentul în care ne concentrăm asupra
aspectelor comune a celor două sisteme de semne și inteligența umană (conform Gardner,
1983). Pe scurt, există sunete în matematică, la fel cum există matematică în sunete.
În final, dorim să încurajăm pe toată lumea să se alăture proiectului participând la un curs
CPD, colaborând cu colegii cu ajutorul platformei online (http://maths.emportfolio.eu) și
împărtășind activitățile proprii.
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