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MUSIC: KODALY, DALCROZE ŞI ORFF – TREI METODE DE

EDUCAŢIE MUZICALĂ CARE TE AJUTĂ SĂ
ÎNŢELEGI ALTFEL MUZICA

Dr. Ioana Marghita*
Dr. Roxana Brişcariu**

Rezumat
Într-un context în care metoda tradiţională de predare a artei sonore
demonstrează din ce în ce mai mult că nu constituie singura soluţie valabilă
pentru educaţia muzicală generală, proiectul „Cultură prin muzică/ Culture
through music” vine cu o perspectivă revigorantă, oferind experienţa directă a
trei metode ce şi-au dovedit deja succesul pe plan internaţional şi despre
care pedagogii români cunosc doar informaţii abstracte, prezente în dicţionarele
şi volumele de specialitate. Principiile şi strategiile educaţionale ale metodelor
Dalcroze, Orff şi Kodály coincid de multe ori, într-un consens ce demonstrează,
de altfel, natura lor holistică şi care devine mai important decât elementele
care le diferenţiază. De la Dalcroze, pentru care mişcarea corporală este
intim legată de muzică, răspunsul natural al trupului potenţând sunetul, la
Orff, care pune accent pe importanţa improvizaţiei instrumentale, dar şi pe
verb, pe cuvânt, cu profilurile lor ritmice care stau la baza artei sonore, şi
până la Kodály, promotorul cântului vocal, prin care conceptele sonore sunt
mult mai firesc înţelese şi asimilate, toate cele trei metode pledează pentru
regăsirea copilului interior, gata oricând să se joace şi să se bucure împreună
cu sunetele.
Cuvinte-cheie: Dalcroze, Orff, Kodály, educaţie, pedagogie.
Abstract
In a context where it becomes more and more evident that the traditional
method of teaching sound art is not the only valid solution for general music
education, the project „Culture through Music” brings about an invigorating
perspective, providing hands-on experience with three methods which have
already proven to be a success internationally, methods on which Romanian
pedagogists have had only abstract information, available in specialist
dictionaries and publications. The educational principles and strategies
employed by the Dalcroze, Orff and Kodály methods often coincide, in a
consensus proving their otherwise holistic nature, which becomes more
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important than their differentiating elements. From Dalcroze, where body
movement is intimately linked to music, and the natural response of the body
complements the sound, to Orff, focusing on the importance of instrumental
improvisation, and on words, with their rhythmic profiles which lay the foundation
of sound art, to Kodály, promoter of singing, which makes the concepts of
sound much more naturally understood and assimilated, all three methods plead
for reclaiming the inner child, always ready to play and rejoice with sounds.
Keywords: music, Dalcroze, Orff, Kodály, education, pedagogy.
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Atelierele Dalcroze, Bucureşti, martie 2016

Nu ne trebuie o scenă pentru a face muzică, nu avem nevoie de public pentru
a cânta şi nici de a le demonstra celorlalţi că suntem viitoare staruri pe terenul
artei sonore. Pentru că muzica trăieşte prin sine, are o viaţă proprie şi rămâne
vie atâta timp cât este însoţită de bucurie şi de emoţie. Exact ca într-o relaţie,
orice relaţie dintre oameni şi oameni sau oameni şi necuvântătoare. Pentru
această bucurie şi emoţie au pledat pe rând, începând din anii ‘20 ai secolului
trecut, Emile Jaques-Dalcroze, Carl Orff şi Zoltan Kodály, propunând trei metode
de educaţie muzicală care pun un accent semnificativ pe spontaneitate,
creativitate şi libertate în raport cu sunetele. Principiile şi strategiile lor
educaţionale coincid de multe ori, într-un consens ce demonstrează, de altfel,
natura lor holistică şi care devine mai important decât elementele care le
diferenţiază. De la Dalcroze, pentru care mişcarea corporală este intim legată
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de muzică, răspunsul natural al trupului potenţând sunetul, la Orff, ce pune
accent pe importanţa improvizaţiei instrumentale, dar şi pe verb, pe cuvânt,
cu profilurile lor ritmice care stau la baza artei sonore, şi până la Kodály,
promotorul cântului vocal, prin care conceptele sonore sunt mult mai firesc
înţelese şi asimilate, toate cele trei metode pledează pentru regăsirea copilului
interior, gata oricând să se joace şi să se bucure împreună cu sunetele.

„Capacitatea de a cânta este nativă şi prezentă, în diferite grade, în fiecare
caz în parte, astfel că poate fi folosită în educaţia muzicală extrem de eficient.
Kodály şi-a dat seama că prin intermediul cântului putem ajunge la o înţelegere
mai profundă a muzicii, putem învăţa să citim şi să scriem muzică. A promovat,
de asemenea, utilizarea muzicii tradiţionale, a folclorului, mai ales pentru că
era un ambasador înfocat al acestui tip de repertoriu. Aşa sună principiile de
bază ale metodei sale şi cred cu putere că suntem responsabili de felul în
care implementăm aceste idei în cadrul şcolii. Este important ca noi, profesorii
care practicăm metoda Kodály, să acţionăm în acest spirit”, spune dr. László
Norbert Nemes, Directorul Institutului Kodály din cadrul Academiei de Muzică
„Franz Liszt” din Budapesta (în cadrul unui interviu acordat pentru ziarul „Acord”,
editat de Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti).

Atelierele Kodály, Bucureşti, noiembrie 2015
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Într-un context în care metoda tradiţională de predare a muzicii demonstrează
din ce în ce mai mult că nu constituie singura soluţie valabilă pentru educaţia
muzicală generală, proiectul „Cultură prin muzică/ Culture through music”
vine cu o perspectivă revigorantă, oferind experienţa directă cu aceste trei
metode ce şi-au dovedit deja succesul pe plan internaţional şi despre care
pedagogii români cunosc doar informaţii abstracte, prezente în dicţionarele şi
volumele de specialitate.

Realizat în parteneriat cu instituţii de prestigiu din Islanda (Universitatea Islandei
– Centrul islandez pentru cercetare muzicală), Elveţia (Institutul Jaques-
Dalcroze din Geneva), Ungaria (Academia de Muzică „Franz Liszt” – Institutul
Kodály din Budapesta) şi România (Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti, Asociaţia Dalcroze România şi ARCUB), „Culture through music”
reprezintă un demers complex care îşi propune să reamintească tuturor celor
care predau arta sonoră că relaţia dintre noi şi muzică are nevoie de afectivitate.

Printre obiectivele sale principale, proiectul îşi propune în primul rând crearea
unei comunităţi active de educatori, formatori şi cercetători în domeniul educaţiei
muzicale, specialişti care să genereze, în viitor, alte acţiuni ce se concentrează
pe educaţia sonoră timpurie şi pe aplicabilitatea muzicii în diverse domenii.
Proiectul „Culture through music” îşi asumă curajos rolul de pionier pe acest
teren pe care se păşeşte încă în România cu timiditate şi, probabil, dată fiind
anvergura sa, va stimula implicit apariţia unor iniţiative similare. Îmbogăţirea şi
diversificarea principiilor şi a metodelor de educaţie muzicală în mediul şcolar
şi preşcolar din România reprezintă, de asemenea, o preocupare a acestei
iniţiative. Prin prezentarea celor patru ateliere (Kodály, Dalcroze şi Orff)
programate între noiembrie 2015 şi mai 2016, organizatorii proiectului urmăresc
un alt efect ambiţios, instituirea unor noi cursuri de muzică inspirate de aceste
metode de educaţie muzicală. Este încurajată, de altfel, colaborarea
internaţională şi instituţională între toţi partenerii implicaţi, pentru stimularea
pregătirii şi formării unor profesionişti competenţi în domeniul educaţiei
muzicale timpurii. Este important de menţionat că proiectul „Culture through
music” nu vizează doar specialiştii, ci şi publicul larg, urmărind prin acţiunile
şi atelierele dedicate celor mici să sensibilizeze, să atragă oamenii obişnuiţi
către muzica de calitate, către ascultarea activă a artei sonore culte, care,
se ştie deja, are o importanţă esenţială în formarea unei conştiinţe individuale
echilibrate. Nu în ultimul rând, proiectul vizează şi crearea unui segment
media interesat de această abordare neconvenţională a educaţiei muzicale
şi, mai ales, de beneficiile ei.
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Dincolo de componenta afectivă, ce are un rol central în toate cele trei metode
de educaţie muzicală propuse de proiectul „Culture through music”, un rol
esenţial îl deţine şi ludicul, pentru că, aşa cum remarca însuşi Carl Orff: „de la
bun început, copiilor nu le place ideea de studiu. Mai degrabă s-ar juca şi
dacă îţi pasă de ceea ce-şi doresc, le vei permite să înveţe în timp ce se
joacă”. (Marsh, 2008, p. 7) Aşadar, o schimbare de perspectivă care ne duce
înapoi în timp, către privilegiata fericire uitată a copilăriei, în care orice cântec
era însoţit de freamăt interior, de mişcare, de dans şi de cuvânt. O schimbare
cu atât mai delicată, cu cât se adresează unui sistem educaţional care a pus
cu îndârjire accentul, decenii la rând, pe performanţa olimpică şi
competitivitatea agresivă în toate domeniile, mai ales în cele artistice şi
sportive. „Concursurile sunt pentru cai, nu pentru artişti” (Szigeti, 1979, p.
14), remarca însă ironic marele autor maghiar Bela Bartok, o observaţie care
a rămas celebră şi care trăgea încă de pe atunci, în prima jumătate a secolului
trecut, un semnal de alarmă asupra pericolului ca spiritul dur al raliurilor
muzicale să nu devină mai important decât plăcerea de a face muzică. Iar
scopul final este tocmai acesta, să nu uităm niciodată să ne bucurăm că
putem crea la rândul nostru oricând, oriunde, prin orice mijloace muzica, fie
că suntem profesionişti, pe scenă, în faţa publicului, fie că ne aflăm în propriul

Atelierele Dalcroze, dedicate lucrului cu persoane cu dizabilităţi de tip
intelectual, Bucureşti, ianuarie 2016
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Atelierele Dalcroze, Bucureşti, martie 2016

living sau alături de familie şi prieteni. Tocmai această bucurie de a face
muzică este promovată de toate cele trei metode incluse în proiectul „Cultură
prin muzică / Culture through music”, ce se desfăşoară din octombrie 2015
până în iunie 2016, înglobând o serie de conferinţe şi ateliere practice dedicate
studenţilor de la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, profesorilor de
muzică, muzicienilor, educatorilor, învăţătorilor, dar şi publicului larg care
doreşte să descopere aceste tipuri de pedagogie sonoră. 

„Prin introducerea acestor metode în România, dorim să fie reevaluat rolul
muzicii în procesul de educaţie. Chiar dacă ea figurează în programa preşcolară
şi şcolară, Muzica este în prezent subestimată în comparaţie cu alte materii
aşa-zise de bază. Astfel, se ignoră faptul că muzica poate fi un mediu excelent
de dezvoltare a aptitudinilor necesare tuturor acestor materii, în particular,
dar şi pentru viaţă, în general”, este de părere Oana Cosmovici, iniţiatoarea
proiectului (opinie preluată din comunicatul oficial de lansare a proiectului
„Cultură prin muzică/ Culture through music”, 29 septembrie 2014).

Pentru a-şi duce la îndeplinire acest deziderat, organizatorii au colaborat cu
specialişti recunoscuţi, direct implicaţi în domeniu, cu o practică îndelungată.
Astfel, fiecare artă îşi va putea prezenta metodele şi cercetările pedagogice
privind educaţia muzicală timpurie, din mediul preşcolar şi şcolar în cadrul



atelierelor şi conferinţelor adresate specialiştilor dar accesibile, totodată, şi
publicului larg. Prezentările interactive au facilitat experienţa directă cu cele
trei metode de educaţie muzicală, propunând o alternativă convingătoare şi
eficientă pentru metodele pedagogice deja existente. Importanţa pe care arta
sonoră o are în formarea copiilor din ciclul preşcolar, şcolar şi gimnazial a
fost deja demonstrată de numeroase studii de profil, beneficiile pe care muzica
le poate oferi nemaiavând nevoie de avocaţi. „Educaţia muzicală timpurie îi
ajută pe copii să devină mai empatici şi să dobândească o conştiinţă socială
puternică. Antrenaţi în activităţi muzicale, ei îşi dezvoltă gândirea abstractă,
controlul corpului şi perceperea auditivă – competenţe care le vor creşte stima
de sine pe viitor. Muzicalitatea este o abilitate înnăscută în toţi copiii, iar ea
poate fi cultivată şi îmbunătăţită. Când sunt ghidaţi în mod corespunzător, ei
dobândesc competenţe care le vor fi de folos pentru tot restul vieţii”, spune dr.
Helga Rut Gudmundsdottir, Director Icelandic Centre for Music Research din
cadrul Universităţii din Islanda (opinie preluată din comunicatul oficial de lansare
a proiectului „Cultură prin muzică/ Culture through music”, 29 septembrie
2014).

Desigur că aspectul sociologic nu a fost neglijat, pentru explorarea şi
descrierea concretă a atitudinilor, reacţiilor şi percepţiilor participanţilor la cele
patru ateliere, proiectul „Culture through Music” dezvoltând o cercetare
cantitativă şi calitativă, prin aplicarea unui chestionar care a fost completat la
finalul fiecărui atelier. Scopul acestuia a fost de a măsura formele de informare
ale participanţilor, formele de cunoaştere a participanţilor, a metodelor, Dalcroze,
Orff şi Kodály, necesitatea introducerii acestor metode în programa
educaţională pentru dezvoltarea educaţiei muzicale timpurii şi evaluarea
atelierului la care au participat.

Metoda de cercetare folosită a fost ancheta pe bază de chestionar (Chelcea,
2001). Fiecare atelier a fost compus din participanţi la atelier şi observatori,
distribuţia acestora fiind de 315 participanţi la ateliere şi 69 observatori.
Chestionarele au fost distribuite atât participanţilor, cât şi observatorilor. În
total au fost completate 384 de chestionare: 84 pentru atelierul Kodály, 90
pentru atelierul Dalcroze dedicat lucrului cu persoane cu dizabilităţi de tip
intelectual (spectrul autist, sindrom Down etc.), 108 pentru atelierul Dalcroze
şi 99 chestionare pentru atelierul Orff. Instrumentul de cercetare este compus
din aproximativ 70 de variabile şi a fost autoaplicat la finalul fiecărui atelier.

Majoritatea întrebărilor au fost închise, participanţii fiind rugaţi să aleagă una
sau mai multe variante, în funcţie de situaţia proprie. Au existat şi întrebări
deschise. Durata aproximativă de completare a chestionarului a fost de
15-20 minute. Analiza statistică a fost realizată folosind SPSS for Windows.
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Scopul proiectului „Culture through Music” este de a prezenta metodele de
educaţie muzicală Dalcroze, Orff şi Kodaly în rândul publicului specializat,
studenţi de la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, profesori de muzică,
muzicieni, educatori, învăţători, dar şi publicului larg care doreşte să descopere
aceste pedagogii muzicale de tip activ. Pornind de la acest obiectiv, conform
datelor din Tabelul 1, cei mai mulţi dintre participanţi au fost profesori sau/ şi
muzicieni la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, următoarea categorie
fiind reprezentată de învăţători şi educatori, dar şi de studenţi de la Universitatea
Naţională de Muzică Bucureşti. Putem observa componenţa unui public
specializat, cu interese în domeniul muzical, specialişti care, la rândul lor,
sunt formatori la diferite niveluri educaţionale. De menţionat şi o categorie
restrânsă, dar prezentă, a personalului specializat în psihologie, terapie, terapia
ABA şi APA (autism), psihoterapie, kinetoterapie, logopedie, psihopedagogie,
instrucţie yoga şi coregrafie. O parte dintre aceştia (31) au dublă specializare,
fiind şi profesori, învăţători, dar şi coregrafi sau logopezi.

Tabel 1. Distribuţia ocupaţională a participanţilor şi observatorilor la
atelierele Dalcroze, Orff, Kodaly

Principala ocupaţie a participanţilor şi observatorilor

Student UNMB 63
Profesor/muzician UNMB 101
Muzician – liber profesionist 47
Învăţător 85
Educator 75
Altă categorie (psiholog, terapeut, profesor logoped, psihopedagog etc.) 13

Profilul demografic al participanţilor şi observatorilor ne indică prezenţa unor
participanţi tineri şi maturi atât din punct de vedere al vârstei, cât şi din
perspectiva vechimii în muncă, cu media de vârstă de 37 ani, cu precădere
femei, peste 80% dintre participanţi, şi cu experienţă în activităţile declarate
în medie de 10 ani. Toate aceste date demonstrează dorinţa şi capacitatea
participanţilor de a se specializa şi de a învăţa noi metode pedagogice pentru
a dezvolta creativitatea şi interacţiunea în activităţile pe care le desfăşoară cu
preşcolarii, elevii, studenţii, copii cu dizabilităţi, copii cu diverse deficienţe,
sau pur şi simplu vor să inoveze în profesia lor prin metode neconvenţionale
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Participanţii şi observatorii au fost întrebaţi dacă „ştiau” despre metodele
utilizate în ateliere, 44% dintre aceştia notând că nu cunoşteau niciuna dintre
ele, în timp ce procentul de 56% ştia una, două sau toate cele trei metode.
Din rândul celei de a doua categorii, 10% cunoşteau metoda Dalcroze, 12%
ştiau metoda Kodály, iar 8% le ştiau pe ambele. În urma cercetării a rezultat
că metoda Orff este foarte puţin cunoscută în rândul participanţilor şi
observatorilor care, să ne amintim, sunt persoane specializate în educaţia
muzicală sau lucrează în domeniul educaţional.

Concluzionând, aproape jumătate dintre participanţi nu ştiau niciuna dintre
metodele menţionate, două categorii aveau informaţii despre metoda Dalcroze
sau metoda Kodály iar o categorie foarte mică deţinea informaţii despre toate
aceste metode (16%). La nivelul României, dintre cele trei metode, a rezultat
că metoda Orff este cea mai puţin cunoscută în rândul publicului specializat
în cultura muzicală.

Participanţii şi observatorii au apreciat în proporţie de 61% că metodele utilizate
în ateliere „oferă o metodă de abordare a învăţării bazată pe realizarea
echilibrului dintre stimularea intelectuală şi cea emoţională”, iar 30% că „ajută
la implicarea activă, fiind pe rând atât ascultător, cât şi beneficiar”. Majoritatea
participanţilor şi observatorilor (95%) consideră că metodele Dalcroze, Orff şi
Kodály ar trebui introduse în programa învăţământului obligatoriu la toate nivelele
educaţionale. Cei mai mulţi ar introduce metodele muzicale la nivelul preşcolar
(24%) şi nivelul primar (24%), dar nici celelalte nivele educaţionale

Tabel 2. Distribuţia pe vârstă a participanţilor şi observatorilor

 pentru spaţiul românesc.
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Grafic 1. Gradul de cunoaştere a metodelor Dalcroze, Orff, Kodal

nu sunt omise de participanţi, nivel gimnazial (18%), nivel liceal (11%), nivel
de specialitate pedagogic (13%) şi nivel superior de specialitate UNMB (10%).
În urma acestor observaţii, putem conchide că drumul către marea muzică,
atât de anevoios şi de condiţionat, care are ca finalitate performanţa solistică
îşi găseşte, iată, de acum, rute alternative, care nu au neapărat ca scop
formarea profesionistă (deşi această finalitate nu este exclusă, dacă ne gândim
la celebrul flautist Emmanuel Pahud) şi care oferă în plus experienţe de care
traseul binecunoscut este lipsit: plăcerea directă de a experimenta relaţia cu
sunetul, savurosul joc muzical, bogăţia nelimitată a improvizaţiei şi beneficiile
nebănuite ale relaţiei dintre mişcare şi muzică.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Chelcea, S. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative.
Bucureşti: Editura Economică, 2001.

Choksy, L. The Kodály Method: Comprehensive Music Education. New York:
Pearson, 1998.

Harris, M. Music and the young mind. Enhancing Brain Development and
Enganging Learning. Lanham: Rowman & Littlefield Education, 2009.

Marsh, K. The Musical Playground. Global Tradition an Change in Children’s
Songs and Games. New York: Oxford University Press, 2008.

Rughiniş, C. & Toader, R. Education and Scientific Knowledge in European
Societies. Exploring Measurement Issues. In: General Population Surveys.
Studia Universitatis Babes Bolyai – Sociology, 1/ 2010, pp. 175 202.

Schnebly-Black, J. & Moore, St. F. The Rhythm Inside: Connecting Body, Mind
and Spirit Through Music. Portland: Alfred Publishing, 1997.

Szigeti, J. Szigeti on the Violin. Dover Publications Inc. 1979.




