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REZUMAT 
Acest articol prezintă activitățile de formare a 
muzicienilor în domeniul integrării TIC desfășurate în 
cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-
Napoca cu scopul de a conecta domeniul artei la 
cerințele pedagogice ale zonelor preuniversitare și 
universitare. Organizat cu sprijin financiar din partea 
programelor naționale și internaționale de cercetare, 
scopul inițial al acestor programe a fost de a crea 
resurse umane specializate în domeniul TIC, care să 
posede cunoștințele necesare pentru a crea materiale 
didactice, precum și aplicații specifice domeniului. Sub 
coordonarea unui observator preliminar, s-a delimitat 
stadiul de formare în domeniul TIC a profesorilor de 
muzică iar concluzia a fost că sectorul artelor necesită o
pregătire rapidă a acestora, cu abilități recunoscute în 
instituțiile unde funcționează. Integrarea TIC a fost 
imperios necesară în programe de învățământ la 
distanță, deoarece au fost autorizate să funcționeze în 
cadrul instituției programe de studii care au determinat: 
crearea unei infrastructuri tehnologice, desfășurarea 
activităților de cercetare în vederea instruirii resurselor 
umane în integrarea TIC, dezvoltarea unor relații 
culturale și de cercetare cu instituțiile de învățământ și 
cultură din țară și străinătate. Eforturile de a crea 
materiale adecvate au fost validate de rezultatele 
obținute în instituție: în domeniul activităților de formare 
a cadrelor didactice, acreditarea a două programe de 
studii în învățământul la distanță, formarea de cursuri de
educație pentru adulți prin învățământ la distanță, 
acreditate de CNFPA, cinci programe postuniversitare 
și, nu în ultimul rând, crearea unei platforme de e-
learning pentru instituție, platforma aferentă - DIMA
multimedia, cu contribuții la crearea platformelor 
europene VEMUS și PRELUDE. 
Cuvinte cheie 
TIC în muzică, proiecte, educație, infrastructură 

INTRODUCERE 
În sfera educaţiei muzicale necesitatea accesibilizării 
limbajului de specialitate şi sporirea  accesului la operele 
consacrate, prin însușirea unor deprinderi specifice, a 
condus la diversificarea mijloacelor educaţionale, 
domeniul online reprezentând o direcţie nou valorificată 
la nivel european. Includerea TIC în procesul de 
instrucție a determinat abordarea creativă a modalităţilor 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This article presents musicians’ training activities in the 
field of integrating ICT carried on in the Gheorghe Dima 
Music Academy of Cluj-Napoca with the purpose of 
connecting the realm of art to the pedagogical 
requirements of pre-university and university areas. 
Organized with financial support from national and 
international research programs, the initial goal of these 
programs was to create human resources specialized in 
ICT who would have the knowledge to create teaching 
materials as well as field-specific applications. Under the 
coordination of a preliminary observer, the training 
status of music educators in using ICT was revealed, and 
the conclusion was that the arts’ sector requires fast 
training of professionals with recognized skills. 
Integrating ICT specific to distance education was 
imperiously necessary because programs of study were 
authorized to function within the institution that 
required: creating a technological infrastructure and the 
human resources necessary for programs, conducting 
research activities aimed at training the human resource 
in ICT-integration, developing cultural and research 
relations with institutions of education and culture within 
the country and abroad. The efforts to set up the 
adequate material have been validated by the results 
obtained in the institution: in the field of teacher training 
activities the accreditation of two study programs in 
distance education, the establishment of courses of adult 
education through distance learning which are
accredited by CNFPA, five post-university programs, and
last but not least, creating an e-learning platform for the 
academy, the related platform – the D.I.M.A. multimedia
application, with contributions in establishing the 
European platforms VEMUS and PRELUDE. 

Keywords 
ICT in music, projects, education, infrastructure. 

PROBLEM STATEMENT 
In the realm of music education, the necessity to make 
specialty language accessible and to enhance access to 
consecrated works, by acquiring specific skills, has led to
a diversification of educational means, where the online
field represents a direction newly implemented at 
European level. The inclusion of ICT in the instruction 
process has determined a creative approach of ways of 
achieving musical sound and has represented a priority 
direction in numerous research programs such as: 



Tehnologii informa  ce şi de comunicaţie în domeniul muzical

16

 

de  realizare a sunetului muzical și a reprezentat o 
direcţie prioritară în numeroase programe de cercetare 
precum: Teaching & Learning in the Digital Age, E-vocal
learning, Prelude (Training Program on ICT in Music 
Education), Vemus (Virtual European School), etc. Prin
platformele de învăţământ electronic s-au elaborat 
instrumente specifice pentru implementarea în curriculă a 
unor oferte de materiale educaţionale, bazându-se pe
introducerea unui sistem complex de comunicaţii, 
sincrone şi asincrone [1]. 
În acest context, formarea unor competenţe, pentru 
cadrele didactice, de introducere și utilizare a TIC, a
constituit o cerinţă prioritară, asigurarea unui acces larg 
la resurse de informare (de tipul platformelor europene), 
participarea la sesiuni de training în domeniul TIC
conducând la accelerarea dobândirii unor deprinderi în 
utilizarea şi chiar crearea materialelor didactice on-line. 
Utilizarea tehnologiei în predarea şi învăţarea muzicii a 
constituit un domeniu de cercetare timp de mulţi ani, iar
natura interdisciplinară a acestuia este reflectată în 
diversitatea abordărilor oferite de aplicaţiile TIC în 
muzică. Totodată, folosirea TIC în orele de muzică a 
suscitat interesul elevilor, care au devenit receptivi la 
subiecte altădată evitate, rezultatele obținute în multe
școli de cultură generală fiind promițătoare. 
Plasarea instrumentelor electronice în mâinile elevilor îi 
poate ghida pe aceştia înspre creaţia muzicală activă, 
tehnologia muzicală îi poate ajuta să aprecieze muzica, să 
facă legătura între experienţele muzicale care au loc în 
interiorul şi în afara clasei. Utilizarea tehnologiei 
muzicale în procesul de predare în clasă oferă modalităţi 
alternative de învăţare şi dă posibilitatea elevilor de a 
lucra mai eficient în ritmul lor propriu şi, mai ales, în 
funcţie de capacităţile lor individuale [2]. 

UTILITATEA STUDIULUI 
Tehnologia creează posibilităţi interpretative care altfel 
nu ar fi posibile. Într-un fel, calculatorul poate deveni un 
instrument muzical pe care elevii îl pot folosi pentru a 
interpreta sau pentru a crea muzică. Cu ajutorul TIC, 
procesul de învăţare devine mai flexibil şi mai activ. 
Elevii învaţă într-un mod informativ mai atractiv, 
descoperind şi acumulând cunoştinţe muzicale şi, în 
acelaşi timp, exercitându-şi gândirea critică şi estetică. 
TIC ajută elevii:  

• să comunice, să manipuleze şi să schimbe date cu 
colegi, comunităţi şi experţi în mod instantaneu,
interactiv şi global 

•  să aibă acces nelimitat şi să interacţioneze cu
surse relevante de informaţie 

•  să îşi revizuiască şi să îşi modifice munca pentru 
a îmbunătăţi calitatea prezentării 

•  să îşi evalueze produsele şi să îşi îmbunătăţească 
propria eficienţă 

•  să fie creativi, să exploreze sunetul 
•  să câştige încredere şi independenţă 
•  să interpreteze şi să compună muzică, activităţi 

care altfel ar necesita aptitudini sau resurse 
inaccesibile 

•  să înţeleagă procesele muzicale, să structureze 
muzica. 

METODE DE CERCETARE 
În Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-
Napoca, începând cu anul 2000, s-au inițiat programe de 
formare în ICT a carelor didactice specializate în muzică, 

 

Teaching & Learning in the Digital Age, E-vocal
learning, PRELUDE (Training Program on ICT in Music 
Education), VEMUS (Virtual European School), etc. 
Using e-learning platforms, specific instruments have
been elaborated for the curricular implementation of 
offers of educational materials, based on the introduction 
of a complex system of communications, both 
synchronous and asynchronous [1]. 
In this context, the formation of teaching staff skills for
the introduction and utilization of ICT has been a 
foremost requirement, where the securing of extensive 
access to information resources (the European platform 
type) and the participation in sessions of training in the 
field have led to accelerated acquisition of skills in using 
and creating on-line teaching materials.  
The use of technology in teaching and learning music has 
constituted a field of research for many years and its 
interdisciplinary nature is reflected in the diversity of 
approaches offered by ICT applications in music. 
Likewise, the use of ICT in music classes has aroused the 
interest of students, who became receptive to subjects 
they had previously avoided, the results obtained in many 
general schools being promising.  
Placing music instruments in the hands of students can 
guide them towards active music creation, music 
technology can help students to appreciate music, to 
make connections between music experiences which take 
place inside and outside the classroom. Using music 
technology in the process of classroom teaching offers 
alternative ways of learning and offers students the 
possibility of working more efficiently in their own 
rhythm and, especially, depending on their individual 
capacities [2]. 

PURPOSE OF STUDY 
Technology creates performing possibilities that would 
not be possible otherwise. In a way, the computer can 
become a musical instrument that the students can use in 
order to perform or create music. With the help of ICT, 
the learning process becomes more flexible and more
active. The students learn in a more attractive,
informative manner, discovering and accumulating 
musical knowledge and, at the same time, exercising their 
critical and aesthetical thinking. ICT assists students in:  

• communicating, manipulating and exchanging
data with peers, communities and experts 
instantaneously, interactively and globally; 

• having unlimited access to and interacting with 
relevant sources of information. 

• revising and modifying their work in order to 
improve the quality of the presentation. 

• assessing the outcomes and improving their own 
efficiency. 

• being creative, exploring sound. 
• gaining confidence and independence. 
• performing and composing music, activities that 

would otherwise require inaccessible skills or 
resources. 

• understanding musical processes, structuring 
music.  

RESEARCH METHODS 
In the Gheorghe Dima Music Academy of Cluj-Napoca,
starting with the year 2000, training programs in ICT 
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cu scopul conectării domeniului artistic la cerinţele 
didactice ale ariei curriculare din preuniversitar şi 
universitar. Organizate cu sprijin financiar din programe 
de cercetare naţionale şi internaţionale, aceste programe 
au fost orientate inițial spre crearea resursei umane 
specializate în TIC, care să posede cunoştinţele necesare 
pentru a crea materiale didactice, precum şi aplicaţii 
specifice domeniului muzical. 
Considerăm necesară detalierea informațiilor și 
problemelor ce s-au identificat în parcursul derulării 
activităților de instruire din aceste proiecte: 
A. Între anii 2006-2007 instituția a beneficiat de un grant 
finanțat de C.N.C.S.I.S., proiect ce își propunea 
Integrarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie 
specifice Învăţământului la Distanţă într-un program de 
artă şi cultură. În acest context, pe lângă crearea unei 
infrastructuri tehnologice, s-a urmărit dezvoltarea unor 
parteneriate cu instituţii de învăţământ şi cultură din ţară 
şi străinătate care să furnizeze cunoaștere (knowledge), 
s-au desfăşurat activităţi de identificare a utilizatorilor de 
IT deja existenți în domeniu pentru formarea unor 
specialiști în Academie, cu scopul integrării TIC în
programe de artă şi cultură. 
În cadrul finanțării s-a consolidat suportul funcțional 
necesar pentru crearea unei infrastructuri de cercetare 
viabile și eficiente, s-au realizat mese rotunde, s-au
efectuat vizite de studiu, participări la manifestări 
științifice în domeniul învăţământului la distanţă. În 
relație cu scopul propus s-au concretizat următoarele 
acțiuni:  

 s-au contactat organizaţii internaţionale cu 
preocupări în domeniul managementului în arte 
– ENCATC, AGECIF, AEB

 s-a constituit o bază de date cu toate instituţiile 
culturale din România care sunt interesate de 
calificare in domeniul managementului artistic, 

 s-au organizat sesiuni de training în domeniul 
introducerii resurselor informatice în sfera 
impresariatului artistic. 

B. Prin intermediul unui proiect Socrates intitulat Prelude 
(Training Programme on ICT in Music Education 
I129282-CP-1-2006-1-GR-COMENIUS-C21), un 
consorţiu format din şapte ţări (Grecia, Austria, Estonia, 
Marea Britanie, România, Spania şi Suedia) a iniţiat pe 
parcursul a trei ani (2006-2009) o cercetare în domeniul 
identificării modalităţilor efective de introducere a TIC în 
educaţia muzicală [6]. 
Obiectivul principal a fost acela de a realiza o expertiză 
asupra nivelului de integrare a tehnologiilor computerizate 
în educaţia muzicală contemporană şi de a stimula 
implementarea TIC în procesul de predare-învăţare prin 
educarea profesorilor de muzică în sfera utilizării 
tehnologiilor informatice şi de comunicare. S-au organizat 
în acest scop două cicluri de cursuri prin învățământ la 
distanţă, cu durata de şase luni fiecare, iniţiate prin 
participarea la workshop-uri de instruire a cursanţilor. 
Proiectul Prelude a reprezentat în fapt primul pas de 
organizare sistematică şi etapizată a unor cursuri de 
formare a cadrelor didactice în utilizarea ICT. Iniţial s-a 
realizat un Observatory, care a oferit o privire de 
ansamblu asupra metodologiei didactice, bazate pe IT, pe 
care profesorii o considerau necesară și potrivită a fi 
introdusă în orele de muzică. În Figura 1 sunt prezentate 
activităţile mediate de IT ce s-au dorit a fi implementate 
în clasă, graficul prezentând o ierarhizare în relație cu 
numărul de solicitări a celor intervievați. Întrebarea 
formulată a fost:

integration have been initiated for music educators, in 
order to connect the field of art to the pedagogical 
requirements of the pre-university and university 
curriculum. Organized with financial support from 
national and international research programs, these 
programs were initially oriented towards creating the 
human resource specialized in ICT who would possess 
the knowledge necessary in order to create teaching 
materials, as well as applications specific to the field of 
music. We consider it necessary to detail information and 
problems we have come across in the course of the 
activities pertaining to these processes: 
A. Between 2006-2007 the institution benefited from a 
grant financed by The National Council of Scientific 
Research in Higher Education, a project that undertook to 
integrate ICT specific to Distance Learning in an art and 
culture programs. In this context, beside the creation of a 
technological infrastructure, we sought to develop 
partnerships with culture and education institutions in the 
country and abroad, that would provide knowledge, we 
conducted activities in order to identify already trained IT 
users who could in their turn train specialists in the 
Academy, with a view to integrating ICT in programs of 
music.  
Within this financed project, the functional support 
necessary for the establishment of an efficient and viable 
research infrastructure, round tables were organized, 
study visits took place as well as participations in 
scientific events in the field of distance learning. In 
connection to our purpose the following actions were 
concretized:  

 we contacted international organizations with 
preoccupations in the field of art management –
ENCATC, AGECIF, AEB;  

 we set up a database with all culture institutions 
of Romania which are interested in qualification 
in the field of art management;  

 we organized training sessions in the field of
introducing information resources in the sphere 
of art management. 

B. By means of a Socrates project entitled PRELUDE 
(Training Program on ICT in Music Education I129282-
CP-1-2006-1-GR-COMENIUS-C21), a consortium made 
up of seven countries (Greece, Austria, Estonia, Great 
Britain, Romania, Spain, and Sweden) conducted, over a 
period of three years, (2006-2009) a research project on 
identifying effective ways of introducing ICT in music 
education [6]. The main objective was to accomplish an 
expertise on the integration level of computer 
technologies in the teaching-learning process by 
educating music educators in the sphere of ICT 
implementation. Two cycles of distance learning courses 
were organized to this purpose, each with a duration of 
six months, initiated through participants’ taking part in 
training workshops.  
The Prelude project was in fact the first step towards 
systematic staged organization of training teachers in 
using ICT. An observatory was initially done to offer a 
general view of the IT-based teaching methodology that 
the teachers considered necessary and appropriate for 
introduction in music classes. Figure 1 shows IT-
mediated activities meant for classroom implementation, 
where the graph describes a hierarchy in relationship to 
the number of requests made by the interviewees. The 
question asked was: 
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Figura 1. Secțiune din rezultatele interviului realizat 
cu profesorii de muzică  

O problemă semnalată de numeroase cadre didactice s-a
referit la posibilitățile reale ale acestora de a folosi TIC în 
orele de muzică. Investigarea infrastructurii existente în 
şcolile de cultură generală a relevat că existau fonduri 
insuficiente pentru echipamente și suport tehnic. S-a
concluzionat că există şcoli care aveau totuşi la acel 
moment o infrastructură  (Figura 2.) ce prezenta într-o
proporție aproximativ egală următoarea configurație: 

Figura 2. Infrastructura TIC din şcolile profesorilor 
intervievaţi  

Alături de problemele legate de infrastructură s-au
relevat: lipsa suportului tehnic și, prin urmare, necesitatea 
de a se ocupa de întreținerea tehnică a propriilor sisteme 
TIC; instruirea necorespunzătoare sau lipsa de încredere 
în propriile capacități TIC; profesorii se tem că elevii lor 
știu mai mult decât ei; lipsa de conștientizare a 
beneficiilor potențiale ale utilizării TIC; dispute ce se 
referă la faptul că muzica bazată pe tehnologie poate 
prelua abordări mai tradiționale; presiunile de a trebui să 
furnizeze un curriculum muzical mai larg, fără a avea
timp suficient pentru a aborda în mod eficient problemele 
TIC sau pentru a-și actualiza cunoștințele [4].De aceea, 
au fost elaborate un set de priorități fundamentale pentru 
un program eficient de predare a muzicii și s-au organizat 
pentru un număr de aproximativ 50 de cadre didactice 
două serii de ateliere cu următoarele subiecte:  
Seria I: Abilități de bază în domeniul TIC (Introducere în 
Microsoft Word, Meeting PowerPoint); Aptitudini de 
bază în tehnologia muzicală - înregistrarea și editarea
unui material audio digital - (Aptitudini de bază în audio 
digital, Sunet analogic și digital, Înregistrare sunet 
digital: standarde, formate, Comprimare, principalele 

În școli există computer și echipamente tehnologice  

În școli NU există computer și echipamente tehnologice  

Figure 1. Section of the results of the interview 
conducted with music educators 

One problem highlighted by many educators referred to 
their real possibilities of using ICT in music classes, as 
the investigation of the infrastructure available in general 
schools revealed that there were insufficient funds for 
equipment and technical support. The conclusion drawn
was that there were nevertheless schools that at that 
moment had an infrastructure (Figure 2.) which 
represented in an approximately equal proportion the 
following configuration: 

Figure 2. Infrastructure in the schools of the 
interviewed music educators  

Beside the issues connected to infrastructure others came 
up, such as: lack of technical support and therefore 
having to deal with the technical maintenance of their
ICT facilities themselves; having to waste precious class 
time in correcting program bugs and defective MIDI 
links; inadequate training or lack of confidence in their 
own ICT capabilities; fear that their students know more 
than they do; lack of awareness of the potential benefits 
of using ICT; concerns that technology-based music may
take over from more traditional approaches; the pressures 
of having to deliver a broader music curriculum, simply 
not having enough time to address ICT issues effectively
or to update their knowledge [4]. 
Therefore, a set of fundamental priorities for effective 
music teaching programs were elaborated and two series 
of workshops were organized for a number of 
approximately 50 music educators with the following 
topics:  
Series I: Basic skills in ICT (Introduction into Microsoft 
Word, Meeting PowerPoint); Basic skills in music 
technology - recording and editing a digital audio 
material - (Basic skills in digital audio, The analog and 

In school there are computerss aand technological equipments 

In school there are NO computerss aand technological equipments  
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caracteristici ale sunetului digital, Înregistrare și 
prelucrare cu Audacity, Editarea, mixarea și
postproducția sunetului digital); Abilități de bază în 
notația muzicală cu utilizarea TIC (Introducere în 
Sibelius4). 
Seria II: Abilități de bază în teoria muzicii (configurarea 
unui nou punctaj sau exemplu muzical, introducerea de 
note, notații, elemente de text, redare, instrumente 
electrice, layout, export de fișiere Sibelius în diferite 
formate de fișiere); Aptitudini de bază în tehnologia 
muzicală SEQUEL - înregistrarea și editarea unui 
material audio digital - (abilități de bază în audio digital,
sunet analogic și digital, înregistrarea sunetului digital: 
standarde, formate, comprimare, principalele 
caracteristici ale sunetului digital; Audacity, editing, 
mixarea și post-producția de sunet digital). 
Datorită impactului major, măsurat prin chestionare care 
au evidențiat aportul favorabil al acestor activități, este 
necesar a face o succintă incursiune asupra background-
ului profesorilor de muzică (Figurile 3, 4) şcolarizaţi: 

digital sound, Recording digital sound: standards, 
formats, compressing; the main features of digital sound, 
Recording and processing with Audacity, Editing, mixing 
and post production of digital sound); Basic skills in 
musical notation with the use of ICT  (Introduction into 
Sibelius4); 
Series II: Basic skills in theory of music (Setting up a 
new score or musical example, Inputting notes, 
Notations, Text elements, Playback, Power tools, Layout, 
Exporting Sibelius files into different file formats); Basic 
skills in music technology SEQUEL - recording and
editing a digital audio material - (Basic skills in digital 
audio; The analog and digital sound; Recording digital 
sound: standards, formats; Compressing; the main 
features of digital sound; Recording and processing with 
Audacity; Editing, mixing and post production of digital 
sound). 
Due to the major impact, measured by means of 
questionnaires which highlighted the favorable input of 
these activities, it is necessary to provide a brief insight 
into the background of the music educators (Figure 3.)
who were thus trained: 
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Figura 3. Vârsta, competențele TIC, locul de muncă, 
experiența profesională 

Sub forma unui produs final, în acest proiect s-a realizat o
platformă de educaţie în TIC propunând  profesorilor de 
muzică soluții și modele de folosire a TIC în orele de 
muzică. Accesată de cursanţi, această platformă a fost 
apreciată pozitiv, iar în finalul activităților respondenții
unor chestionare au menționat că: rezultatele au fost 
foarte bune pentru copii, au fost fericiți să folosească
computerul în activitățile muzicale și acasă; profesorii au 
fost interesați să preia date de la platforma Prelude, ei 
intenționează să-și continue educația cu ajutorul unor 
astfel de instrumente utile în lecțiile de muzică; folosind 
laboratorul IT pentru cursuri de muzică, profesorii au 
sugerat că este nevoie de mai multă energie pentru 
susținerea lecției și mai mult timp pentru crearea acestora
cu acest tip de instrument; s-a desfășurat o întâlnire 
suplimentară pentru a motiva studenții noștri să 
folosească tehnologia informației în lecțiile lor și să le 
ajute să încarce fișierele pe platforma Prelude; au existat 
unele inconveniente (există laboratoare informatice în 
școli, dar nu sunt folosite pentru nevoile profesorilor de 
muzică); profesorii au avut inițiative, unii dintre aceștia 
au distribuit alte programe elevilor, pentru a-și face 
propriile înregistrări și mixaje. Soluțiile educaționale
oferite prin acest program au încercat să răspundă
întrebării: Cum poate utilizarea TIC să ridice standardele 
în muzică? și au fost definite ca: 

• îmbunătățirea designului lecțiilor prin intermediul 
platformelor de învățare;

• dezvoltarea de instrumente și resurse care să 
sprijine crearea unei viziuni strategice pentru 
predare și învățare;

• angajarea și motivarea elevilor să acceseze online 
resursele de învățare;

• oferirea de oportunități elevilor de a învăța în 
moduri alternative și provocatoare, folosind o 
gamă largă de surse de informații și tehnici pentru 
a sprijini gândirea critică;

• să permită atât munca colaborativă, cât și cea 
individuală;

• asigurarea accesului elevilor la surse de informații 
relevante pentru o anumită anchetă prin căutarea 
de site-uri web pe internet;

• să ajute elevii să investigheze alternative muzicale 
prin intermediul secvențiatorilor;

• să permită elevilor să-și îmbunătățească abilitățile 
compoziționale prin folosirea de secvențiatori;

• să ajute elevii să revizuiască, să perfecționeze, să 
redacteze și să modifice lucrările în curs;

• să ajute elevii să își perfecționeze performanțele și 
să le prezinte mai eficient și în moduri diferite.

Figure 3. Age, ICT competence, working place, 
professional experience 

In the form of a final product, this project created a 
platform of education in ICT, presenting music educators 
with solutions and models for using ICT in music classes. 
On being accessed by the trainees, this platform received 
positive appreciation – at the end of the activities the 
respondents of some questionnaires mentioned that: the 
results were very good for children, they became happy 
to use the computer in music activities and also at home; 
the teachers were interested in taking data from the 
Prelude platform, they intend to continue their education 
using this kind of useful tools in music lessons; using the 
IT laboratory for music courses, teachers suggested that
more energy is needed for sustaining the lessons and 
more time for creating them with this kind of tool; 
supplementary meetings took place for motivating our 
students to use IT in their lessons and to help them 
upload the files on the Prelude platform; there were some 
drawbacks (there are IT laboratories in schools but they 
are not used for the music teachers’ needs); teachers had 
initiatives, some of them distributed other software to the 
pupils, for making their own recordings and mixings. 
The educational solutions offered by this program tried to 
answer the question: How can the use of ICT raise 
standards in music? and were defined as: 

• improving the lesson design through learning 
platforms;

• developing tools and resources supporting the
creation of a strategic vision for teaching and 
learning;

• engaging and motivating pupils to access the 
learning resources online;

• providing opportunities for pupils to learn in 
alternative and challenging ways, using a wide 
range of sources of information and techniques to
support critical thinking;

• enabling both collaborative and individual work;
• providing pupils with access to sources of 

information relevant to a particular enquiry by 
searching websites on the internet;

• helping pupils to investigate musical alternatives
by means of sequencers;

• enabling pupils to improve their compositional 
skills through the use of sequencers;

• helping pupils to review, refine, redraft and 
modify work in progress;

• assisting pupils to refine their performances and 
present them more effectively and in different 
ways.
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Adoptarea formei de învăţământ la distanţă  a marcat un 
început special pentru Academia de Muzică Gheorghe 
Dima, reprezentând o alternativă educaţională singulară 
în spectrul ofertei universitare muzicale româneşti. Se 
cere precizat că, în România, metodologiile agreate  de 
instituţiile abilitate spre autorizare şi acreditare a 
programelor de învăţământ la distanţă  se bazează pe un 
sistem de tip blended learning, ce oferă cursanţilor 
oportunitatea parcurgerii unor cursuri în format combinat, 
care include atât sesiuni în sală (în care cursanţii pot lucra 
în echipă şi pot interacţiona nemijlocit cu colegii şi cu
formatorul), cât şi sesiuni de instruire la distanţă, mediate 
de resurse digitale, care le permit studenţilor să se auto-
instruiască, folosind materiale multimedia interactive. 
Integrarea de TIC specifice Învățământului la Distanță a 
fost imperios necesară la nivelul instituției, deoarece încă 
din anul 2001 au fost autorizate să funcționeze programe
de studii ce au necesitat crearea unei infrastructuri 
tehnologice și a resursei umane necesare programelor. 

C. Între anii 2009 - 2011 prin Departamentul de 
Învățământ la Distanță s-a derulat un Proiect de cercetare 
exploratorie Idei, finanţat de C.N.C.S.I.S.: Explorarea 
adaptării mijloacelor educaţionale online la învăţământul 
muzical. Unul dintre obiectivele proiectului a urmărit 
crearea unui produs interactiv D.I.M.A. (Direct Impact 
Multimedia Application), o antologie de expresii şi
termeni muzicali online, o sursă de informare şi studiu 
pentru studenți, care s-a dorit a accesibiliza şi flexibiliza 
procesul instructiv muzical la distanţă. 

Integrarea resurselor multimedia în educaţia muzicală a 
parcurs următoarele etape: realizarea unui Observator 
preliminar (cu chestionare adresate profesorilor /
studenţilor), organizarea unui program de perfecţionare în 
IT, crearea aplicaţiei multimedia, implementarea 
aplicaţiei D.I.M.A., analiza calităţii produsului (prin 
chestionare adresate utilizatorilor profesori/studenţi 
utilizatori/neutilizatori). 

Pornindu-se de la necesitățile de formare în IT ale 
profesorilor, în cursurile pregătitoare s-au respectat 
cerințele semnalate de către aceștia (Figura 5.) pentru 
creionarea unor metode specifice:  

 
Figura 4. Metode și mijloace cerute de educatori 

Ancheta întreprinsă inițial a relevant nivelul și tipul de 
formare pe care aceştia o dobândiseră (Figura 6), prin 
cursuri urmate fie în universități (instruire pentru 
utilizarea computerului, softuri de compoziție muzicală,

 

Adopting distance learning marked a special beginning 
for the Gheorghe Dima Music Academy, representing a 
singular educational alternative in the spectrum of the 
Romanian offer in the field of university music
education. We need to mention that in Romania the 
methodologies approved by the institutions in charge of 
authorizing and accrediting distance learning curricula 
are based on a blended learning system offering students 
the opportunity to attend courses in a combined format, 
including both classroom sessions (where the students 
can work in teams and can interact directly with their 
peers and their trainer), and distance training sessions 
mediated by digital resources, which allow students to 
instruct themselves by using interactive multimedia 
materials. Integrating ICT specific to Distance Learning 
was necessary in the Academy since already in the year 
2001 study programs were authorized to function which 
necessitated the creation of a technological infrastructure 
and of the human resource necessary for the programs.  

C. Between 2009–2011, a Project of exploratory 
research, Idei, financed by C.N.C.S.I.S., was conducted 
in the Distance Learning Department: Exploring the 
adaptation of on-line educational means to musical 
learning. One of the objectives of the project aimed at 
creating an interactive product: D.I.M.A. (Direct Impact 
Multimedia Application), an anthology of on-line terms 
and expressions, a source of information and study for 
students, which wished to render the distance musical 
training process more accessible and instructive.  

Integrating multimedia resources in music education 
went through the following stages: setting up a 
preliminary observatory (with questionnaires addressing 
educators/students), organizing a program of training in 
IT, creating the multimedia application, implementing the 
D.I.M.A. application, analysing the product quality (by 
means of questionnaires addressing educators/students, 
users/non-users). Starting from the necessities of 
educators’ IT training, the courses abided by the 
requirements that they had highlighted (Figure 4.) in 
order to sketch specific methods:  

 
Figure 4. Methods and tools required by the educators 
The initial inquiry revealed the level and the type of 
training that they had gained (Figure 5.), by means of 
courses attended either in universities (training in using 
PC, musical writing software, internet navigation) or by 
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navigare pe internet) sau prin cursuri de educație
continuă (cursuri scurte în domeniul TIC), fie autodidact, 
prin conectarea la rețele școlare sau profesionale: 

 
Figura 5. Competenţa în TIC a profesorilor înscrişi la 

cursuri 
Rezultatelor obținute au fost interpretate și prin 
relaționarea cu proveniența și profilul profesional al 
cursanţilor. Pentru activităţile următoare ale instituţiei 
datele prezentate în Figura 6 au conferit un tablou asupra 
nivelului de formare, vârstă, loc de provenienţă regională 
în care era necesar să se intervină:  

 
 

  

 

 
Figura 6. Profilul educatorului 

Aplicaţia D.I.M.A. a fost implementată în programele de 
studii prin învăţământ la distanţă, reprezentând o resursă 
educaţională conexă platformei electronice a instituției. 
În momentul monitorizării şi analizei aplicaţiei DIMA s-a
relevat că aceasta: 

• Optimizează nivelul de asimilare a informaţiilor 
din curriculum  

 

means of courses in continuing education (short courses 
in ICT), or by means of self-teaching, by connecting to 
school or professional networks: 

 
Figure 5. ICT competence of the educators attending 

the courses 
The results obtained were interpreted by relating them to
the trainees’ origin and professional profile; for the 
institution’s subsequent activities the data presented in 
Figure 6. conferred an overview of the level of training, 
age, regional origin where intervention was required:  
 

 
 

  

 

 
Figure 6. The educators’ profile 

The D.I.M.A. application was implemented in the 
distance learning study programs, representing a related 
educational resource of the institution’s electronic 
platform. On monitoring and analyzing the DIMA 
application it was revealed that: 

• It optimizes the level of assimilation of the 
i f i i h i l
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• Stimulează interesul subiecţilor pentru accesarea 
de informaţii 

• Aplicaţia necesită un număr mic de cunostinţe 
suplimentare faţa de utilizarea uzuală a 
internetului; 

• Cerinţele tehnice ale aplicaţiei sunt îndeplinite de 
majoritatea sistemelor aflate la îndemâna 
utilizatorilor; 

• Aplicaţia are deja un caracter user-friendly
apreciat de respondenţi, iar criticile acestora legate 
de anumite disfuncţionalităţi și în mod special de 
design au fost deja transmise dezvoltatorilor.
Aplicaţia poate răspunde necesităţilor curriculare.  

REZULTATE 
Rezultatele obținute din monitorizarea profesorilor care 
au participat la cursurile de formare în scopul integrării 
ICT în domeniul muzical au evidenţiat faptul că 
profesorii au un rol esențial în utilizarea eficientă a 
tehnologiilor muzicale în ora de educaţie. Ei trebuie să fie
motivaţi şi încurajaţi în a-şi asuma noi roluri şi 
responsabilităţi  în aplicarea TIC, prin furnizarea unor 
metode valide pentru educaţia muzicală. 
Cu cât profesorii individualizează mai mult instruirea şi 
evaluarea, cu atât mai eficient este procesul educaţional, 
(având în vedere că elevii nu se dezvoltă muzical în 
acelaşi ritm, nevoile şi experienţele lor muzicale sunt 
foarte variate şi nu sunt toţi interesaţi de aceleaşi tipuri de 
muzică). 
Profesorii de muzică pot, de exemplu, să utilizeze TIC 
pentru a dezvolta aptitudinile practice şi înţelegerea 
muzicală a elevilor, ajutându-i pe aceştia să utilizeze şi să 
investigheze sunete şi structuri, să stimuleze interpretarea 
şi compoziţia şi să le îmbunătăţească cunoştinţele cu 
privire la diferite stiluri de muzică. Desigur, profesorul 
trebuie să se familiarizeze cu toate posibilităţile şi 
oportunităţile pe care le oferă TIC, pentru a dispune de 
mijloace compensatoare şi/sau ajutătoare şi pentru a fi 
capabil să înţeleagă nevoile elevilor. În ceea ce priveşte 
TIC ca unealtă de predare a muzicii, profesorii trebuie să 
încerce să obţină o îmbinare corectă între activităţile 
muzicale, între concepte şi tehnologie, utilizând corect 
aceste noi instrumente pentru a pune în valoare muzica. 
Există numeroase mijloace  prin care tehnologia poate să 
îi ajute pe profesori să îşi atingă ţelurile educaţionale [3].
Acestea se constituie în: 

• Programe destinate să îi ajute pe elevi să îşi 
dezvolte aptitudinile muzicale; 

• Programe care se concentrează pe predarea 
notaţiei muzicale sau pe unele teste care implică 
recunoaştere de tipare ritmice, melodice, intervale 
muzicale, şi progresii armonice; 

• Programe de notaţie şi secvenţialitate care ajută 
elevii în activităţi de compoziţie 

• CD-ROM-uri axate pe istoria muzicii şi pe 
activităţi de ascultare 

• Instrumentele virtuale ce permit experimentarea 
prin schimbări de tempo, modalitate, voce şi 
transpoziţii 

La nivelul Academiei de Muzică Gheorghe Dima, 
formarea unui personal specializat in TIC a conferit noi 
oportunități de formare la nivelul instituției prin 
realizarea a două programe de învățământ la distanță, 
formarea de cursuri de educație pentru adulți prin 
învățământ la distanță, acreditate de CNFPA / Consiliul 
Național pentru Formarea Profesională a Adulților, cinci 

 

• It stimulates the subjects’ interest in accessing 
information and  

• The application requires a small amount of 
supplementary knowledge besides the usual use of 
the internet; 

• The technical requirements of the application are 
met by most systems available to the users; 

• The application already has a user-friendly
character appreciated by the respondents, while 
their critics linked to certain malfunctions, 
particularly to design, have already been
transmitted to the developers. 

FINDINGS 
The results obtained from monitoring the educators who 
participated in the training courses for ICT integration in 
the field of music highlighted the fact that educators play 
an essential role in the efficient use of music technologies 
in the music education class. They must be motivated and 
encouraged to take on new roles and responsibilities in 
ICT application, by providing valid methods for music 
education.  
The more the educators individualize the training and the 
assessment, the more efficient the educational process 
becomes (considering the fact that students do not have 
the same rhythm of musical development, their musical 
needs and experiences are very varied and not all are 
interested in the same types of music). Music educators 
can, for instance, use ICT in order to develop the 
students’ practical skills and musical understanding, to 
help them use and investigate sounds and structures, 
stimulate performance and composition and improve 
their knowledge of different styles of music. The 
educator must obviously become familiar with all the 
possibilities and opportunities offered by ICT, in order to 
have compensatory and/or auxiliary means and to be able 
to understand the students’ needs. As to ICT as a tool for
teaching music, educators must try to obtain a correct 
joining between musical activities, concepts and 
technology, using these instruments correctly in order to 
enhance the music.  
There are numerous means by which technology can help 
educators reach their educational goals [3], such as: 

• Programs designed to help students develop their 
musical skills; 

• Programs that concentrate on teaching music 
notation or some tests that involve the recognition 
of rhythmic and melodic patterns, musical 
intervals, and harmonic progressions; 

• Programs of notation and sequentiality that help 
students in activities of composition 

• Virtual instruments which enable experimenting 
by changes in tempo, modality, voice and 
transpositions.  

Within the Gheorghe Dima Music Academy the training 
of staff specialized in ICT conferred new training 
opportunities in the institution, by accreditation of two 
study programs in distance education, the establishment 
of courses of adult education through distance learning 
which are accredited by CNFPA/The National Council 
for Adults’ Professional Training, five post-university
programs, and last but not least, creating an e-learning
platform for the academy, the related platform – the
D.I.M.A. multimedia application, with contributions in 
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programe postuniversitare și, nu în ultimul rând, crearea 
unui platforme de învățare pentru academie, platforma 
aferentă - DIMA multimedia, cu contribuții la crearea 
platformelor europene VEMUS și PRELUDE. 

CONCLUZII 
Concluzionând, mediul online poate fi accesat pentru 
îndeplinirea următoarelor obiective: alternarea și 
dezvoltarea resurselor educaţionale; îmbunătăţirea 
conţinutului lecţiei prin accesarea informaţiilor de pe 
mediile online; motivarea şi angajarea copiilor în 
educaţia muzicală; furnizarea unor oportunităţi de 
informare şi învăţare într-un mod atrăgător pentru copii; 
ajută copiii în realizarea de investigaţii muzicale proprii; 
conferă variate posibilităţi de auto-instruire şi de evaluare 
a propriilor experiențe [5].  
Implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în 
educaţie reprezintă un domeniu interdisciplinar, 
dezvoltarea tehnologiei muzicale deschizând oportunități 
precum: compoziția asistată de calculator, instrumente și 
formații virtuale etc. De aceea, se impune susţinerea  de 
către muzicieni a diverselor iniţiative/programe şi 
proiecte ale instituţiilor publice, participarea 
organizaţiilor profesionale sau, individual, a specialiştilor 
din domeniul eLearning, cercetătorilor, profesorilor din 
învăţământul universitar şi preuniversitar la eforturile de 
aliniere a învățământului muzical la tehnologiile 
educaționale pe care TIC le conferă în toate domeniile 
educației.  
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establishing the European platforms VEMUS and 
PRELUDE. 

CONCLUSIONS 
Drawing a conclusion, the on-line environment can be 
accessed in order to achieve the following goals: 
alternation and development of educational resources; 
improving the lesson’s content by accessing information
in online media; motivating and engaging students in 
music education; creating opportunities of providing 
information and learning in a manner attractive to 
students; helping students in conducting their own
musical investigations; conferring varied possibilities of 
self-instruction and assessment of one’s own experiences
[5].  
The implementation and the use of modern technologies 
in education pertain to an interdisciplinary area; the 
development of the musical technologies favours 
opportunities such as: computer-assisted composition,
virtual instruments and bands, etc. This is why musicians 
must support the various initiatives/programs and 
projects of the public institutions, the participation of 
professional organizations or, individually, of specialists
in the e-learning area, researchers, university and pre-
university music educators in the efforts to align music 
education with the educational technologies that ICT 
offers in all educational areas.  
 




