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REZUMAT 
Tehnologiile globale de comunicație au devenit 
omniprezente, afectând toate aspectele vieții. Evoluția lor 
a avut un mare impact asupra procesului educațional, pe 
care l-au eficientizat, determinând schimbări majore în  
proiectarea și transmiterea curriculumului. Tehnologiile 
muzicale au generat în multe părți ale lumii o revoluție a 
procesului de predare-învațare-evaluare și continuă a fi 
considerate unelte valoroase care îmbunătățesc educația 
iar în situații de criză asigură continuitatea ei. 
Utilizarea TIC a condus în ultimele decenii spre lărgirea 
obiectivelor educației muzicale de la audierea și 
dezvoltarea capacității de înțelegere și interpretare 
practică a muzicii, la compunerea ei, fapt care devine un 
obiectiv pentru toți copiii școlari, începând de la vârste 
fragede. Prin resursele hardware și software existente, 
tehnologiile muzicale au creat o epocă de aur a accesului 
publicului larg la materialele necesare pentru realizarea 
compoziției muzicale.  
TIC poartă în ele potențialul de-a oferi orei de muzică 
importanţa cuvenită în tabloul educaţional din domeniul 
cultural și de a plasa disciplina în sfera materiilor care 
facilitează în mod natural interdisciplinaritatea, potențial 
care se cere a fi valorificat. 
Cuvinte cheie 
Educație muzicală, tehnologii muzicale, resurse, suport, 
aplicații, platforme, instruire, notație, compoziție. 

INTRODUCERE 
Anii 1980 - 1990 marchează o perioadă a proliferării 
tehnologiilor muzicale de larg consum deschise unei 
culturi muzicale mai largi, care aduc noi posibilități 
pentru crearea, notarea, audierea și distribuirea muzicii, 
favorizând dezvoltarea acesteia dincolo de granițele 
tradiției muzicale occidentale. Salturile tehnologiei legate 
de computer, sunet și rețele în această perioadă creează 
climatul optim pentru apariția programelor de notație 
muzicală, a soft-urilor DAW (care permit înregistrarea, 
mixarea, editarea și redarea multitrack a muzicii) și a 
celor de instruire ale căror utilizări aduc schimbări 
profunde în practica muzicală.  
Secolul al XXI-lea aduce cu sine o explozie a 
dispozitivelor tehnologice muzicale și a resurselor 
muzicale tehnologice reprezentate prin numeroase 
aplicații, platforme, site-uri și streaming-uri destinate 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Global communication technologies have become 
omnipresent nowadays, having a great impact on all 
aspects of life. Their advanced progression has had a 
considerable influence on the educational process, which 
they have optimized, leading to significant changes in 
planning and forwarding the curriculum. Music 
technologies developed a revolution in teaching-
learning-assessment processes all over the world and 
continue to be considered valuable tools that boost 
education and assure continuity in periods of crisis. 
The use of ICT in recent decades has generated the 
extension of objectives in music education from 
developing the ability to understand music and perform it 
using voice and musical instruments, to composition, 
which becomes an aim for all school children 
commencing to study music at a young age. Therefore, 
using the access to hardware and software resources, 
music technologies have designed a golden age where the 
public has access to each and every tool needed to create 
musical compositions. 
ICT has the credit of contributing to the importance that 
music sessions should have in the educational frame of 
the cultural field and classify the discipline in the sphere 
of subjects that naturally facilitate interdisciplinarity, a 
potential that we need to build on. 
Keywords 
Musical education, music technologies, resources, 
support, applications, platforms, training, notation, 
composition. 

INTRODUCTION 
The 1980s and 1990s marked a period of proliferation of 
popular music technologies giving access to a vast 
musical culture, which put in place contemporary 
opportunities for creation, notation, listening and 
distribution of the music, enabling its development 
beyond the bounds of the Western musical tradition. The 
improvement brought in by technology associated with 
computers, sound and networks over this period 
established a convenient context for the occurrence of 
music notation programs, DAW software and training 
platforms, conditions that originated significant changes 
in musical practice. 
The 21st century illustrates a massive explosion of 
musical technology devices and technological musical 
resources represented by various applications, sites and 
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publicului larg, care au împânzit lumea, devenind 
indispensabile atât pentru compozitori, cât și pentru 
dirijori, interpreți și pedagogi. 
Tehnologiile muzicale sunt, în esență, dispozitive, soft-
uri, instrumente sau unelte utilizate de muzicieni pentru a 
facilita crearea și notarea muzicii, înregistrarea și redarea 
ei, mixarea sau editarea acesteia, învățarea și analizarea 
muzicii, transmiterea și stocarea ei.  

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR 
MUZICALE LA SCARĂ LARGĂ 
Odată cu posibilitatea de utilizare a calculatorului ca 
instrument al muzicienilor, dezvoltarea muzicii și a 
practicilor legate de ea s-a lărgit enorm, evoluția muzicii 
în ultimele decade realizându-se în strânsă legătură cu 
dezvoltarea tehnologiilor muzicale în multe părți ale 
lumii. 
Numeroase studii și cercetări științifice atestă o creștere 
rapidă a utilizării tehnologiilor muzicale în ultimele 
decenii în multe contexte educaționale din întreaga lume, 
atât la nivel academic, cât  și la nivel preuniversitar. Scott 
Phillips face referiri asupra modului în care cursurile de 
muzică bazate pe tehnologie au câștigat teren an de an în 
America la nivel gimnazial și liceal, pornind de la 
accesibilitatea computerelor în școlile din S.U.A. și 
impregnabilitatea tehnologiei în fiecare aspect al vieții 
americane (Phillips, 2013). Boehm et all relata că în 
Marea Britanie, în anul 2018, la nivel academic existau 
171 de tipuri de cursuri care conțineau în titlu cuvintele 
muzică și tehnologie (Boehm et al., 2018). Kevin 
Jennings menționează utilizarea tehnologiilor muzicale în 
învățământul irlandez (Jennings, 2007), Peiwei Zhang și 
Xin Sui stipulează utilizarea lor în China, (Peiwei et all, 
2017), Malcolm Cole semnalează utilizarea acestora în 
Australia (Malcolm, 2015), Frederick A. Seddon prezintă 
utilizarea lor în Italia (Seddom, 2017), Hernández-Bravo 
descrie utilizarea acestora în Spania ( Hernández-Bravo 
et all, 2016), Gaye et al., menționează utilizarea lor în 
Franța și Suedia (Gaye et al., 2006) și exemplele în 
această direcție pot continua îndelung. 

Tehnologiile muzicale în educație 
Astăzi tehnologiile muzicale pun la dispoziția 
pedagogilor instrumente extrem de utile în realizarea 
proceselor educaționale și în menținerea muzicii pe lista 
disciplinelor de interes pentru elevi. 
Educația muzicală își are rădăcinile în activitatea 
practică, iar tehnologia digitală oferă unelte pentru 
realizarea unei educații practice centrate pe dezvoltarea și 
formarea elevilor la clasă.  
Înțelegerea muzicii și formarea deprinderilor muzicale 
depind în parte de comunicarea și însușirea conținuturilor 
muzicale, fără a exclude transmiterea informațiilor 
privitoare la contextul care a generat creațiile studiate. 
Toate aceste operațiuni care fac parte din procesul 
didactic muzical sunt înlesnite în momentul de față de 
tehnologiile muzicale care permit accesarea cu ușurință a 
informațiilor legate de compozitori, epocă, context 
cultural, politic, economic, geografic și istoric al 
creațiilor muzicale. Acest lucru facilitează analizarea și 
înțelegerea contextului care a generat sau inspirat 
creațiile, asigurând astfel educației muzicale o viziune 
lărgită, care își atinge cu ușurință scopul dezvoltării 

 

streaming platforms dedicated to the regular public, 
which assault the world, becoming indispensable for 
composers, performers, conductors, and teachers. 
Music technologies are essential hardware and software 
devices, instruments or tools used by musicians to 
facilitate the creation and notation of music, its recording 
and playing, its mixing or editing, the learning and 
analysis, its transmission, storage and listening. 
WIDE SCALE USAGE OF MUSICAL  
TECHNOLOGIES 
As soon as computers started to be used like a tool for 
musicians, the development of music and related 
practices extended tremendously and the evolution of 
music in recent decades is closely related to the evolution 
of music technologies around the world. 
Lots of scientific studies and research demonstrate a fast 
increase in the use of music technologies in the past years 
within many educational contexts worldwide, at 
academic, primary and secondary school levels. Scott 
Phillips mentioned how technology-based music classes 
have become more popular each year in America in 
middle school and high school, starting with computer 
accessibility in schools from the USA and the 
impregnability of technology in every aspect of American 
people’s life (Phillips, 2013). Boehm et al. reported that 
in the UK, in 2018, at the academical level, there were 
171 different courses containing the words music and 
technology (Boehm et al., 2018). Kevin Jennings noticed 
the usage of music technologies in Irish education 
(Jennings, 2007), Peiwei Zhang and Xin Sui stipulated 
their use in China (Peiwei et al., 2017), Juan R. Malcolm 
Cole talked about the contribution they brought in 
Australia (Malcolm, 2015), Frederick A. Seddon presents 
the benefit they delivered in Italy (Seddom, 2017), 
Hernández-Bravo describes the impact they had in Spain 
(Hernández-Bravo et al., 2016), Gaye et al., remarked 
their use in France and Sweden (Gaye et al. ., 2006) and 
there are still many more examples in this respect. 

Musical technologies across education 
Contemporary music technologies enhance the teaching 
process by providing extremely handy tools in carrying 
out educational activities and keeping music on the list of 
subjects of interest to students. 
Music education has its origins in practical activity and 
digital technology provides tools for achieving a practical 
education focused on development and training of 
students in the classroom. 
The understanding of music and the progress of musical 
skills are tightly related to the communication and 
acquisition of music elements, without excluding the 
provision of information about the context that generated 
a specific music masterpiece proposed to be studied. All 
these steps, that are now part of the music teaching 
process, are currently facilitated by music technologies 
that allow easy access to information about composers, 
era, cultural context, political events, geographical and 
historical background of the musical compositions. This 
information facilitates the understanding and analysis of 
the context that generated and inspired the creation of a 
specific musical piece of art, offering musical education a 
wider perception, which will efficiently reach its goal of 
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sociale a elevilor, contribuind la formarea competențelor 
civice ale acestora. Tehnologiile muzicale aduc 
posibilitatea de conectare rapidă la obiectivele și 
responsabilitățile mai largi ale educației generale și 
muzicale, facilitând interdisciplinaritatea.  
Integrarea compoziției și a interpretării ca și activități 
practice de operare cu elementele limbajului muzical în 
scopul consolidării acestora și totodată al dezvoltării 
inteligenței și creativității elevilor întregește educația 
muzicală a acestora. 
Posibilitatea de audiere a execuțiilor model pentru 
numeroase creații muzicale, puse la dispoziție prin 
platformele de audiție muzicală online, este de asemenea 
un mare câștig. Oportunitatea de accesare a concertelor și 
recitalurilor marilor orchestre sau formații ale lumii pe 
care internetul le oferă prin aplicațiile streaming în 
format precum podcast, emisiuni de radio sau de 
televiziune transmise online prin platforme ca: YouTube, 
Vimeo, Spotify, GooglePlay, ApplePlay etc. pot motiva 
extraordinar de mult studenții în studiul instrumentului 
ales, oferind nu doar un model de execuție, ci și 
oportunitatea de a cânta alături de orchestre celebre sau 
formații favorite.  
Tehnologia pune de asemenea la dispoziția profesorilor și 
a elevilor soft-urile de instruire muzicală,  „baze de date 
cu valenţe vizual-auditive formative“  (Nedelcuț, 2010), 
care vin în sprijinul înțelegerii, exersării și aprofundării 
elementelor de limbaj muzical. 
Tehnologiile muzicale și compoziția 
Un mare caștig pe care tehnologiile muzicale îl aduc, sunt 
softurile de creație și notație, care au deschis noi 
orizonturi pentru muzicieni și pedagogi. 
De-a lungul veacurilor, instrumentele muzicale acustice 
au evoluat, fiind create pentru a produce sunete diferite, 
care în primă fază au fost doar imaginate în mintea unui 
compozitor.  
Ultimele decade ale secolului al XX-lea au îmbogățit 
enorm paleta sonoră oferită muzicienilor, prin apariția 
instrumentelor electronice care sunt capabile să redea atât 
surse sonore existente în lumea reală, cât și sunete 
sintetice, fabricate în mod artificial. Creațiile muzicale nu 
pot transcende posibilitățile instrumentelor pentru care 
sunt realizate. Având însă ca instrument calculatorul, 
posibilitățile componistice ale secolelor XX-XXI ajung 
să depășescă cu mult pe cele ale secolelor trecute, care 
puneau la dispoziția compozitorilor instrumente acustice 
tradiționale 
Un simplu computer cu un soft de creație și, ideal, o 
tastatură digitală MIDI, ca dispozitiv extern de 
introducere a datelor, dă astăzi posibilitatea elevilor să 
realizeze compoziții originale pentru un număr mare de 
instrumente, folosind sunete de înaltă calitate foarte 
asemănătoare cu cele ale instrumentelor reale și, de 
asemenea, sunete complet noi incluse în pachetul MIDI. 
Acronimul MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 
reprezintă un limbaj de comunicare utilizat între 
dispozitivele muzicale electronice.  
Soft-urile digitale dau de asemenea posibilitatea 
înregistrării instrumentelor acustice și a vocii în format 
audio sau MIDI. Prin înregistrare, elevii pot compune 
astăzi propriul lor lied, sonată, rondo sau pot aborda 
compoziții în genuri total diferite de cel clasic, cum ar fi 
hip-hop, blues, jazz, techno, dance etc. Posibilitățile sunt 
practic nenumărate.  

 

contributing to the students’ social development and also 
to improving their civic skills. Music technologies offer 
the opportunity of an immediate connection to extended 
objectives and responsibilities of both general and 
musical education, thus facilitating interdisciplinarity. 
Building on an alliance between composition and 
performance, as practical activities of operating with 
elements of musical language, aims at consolidating 
music knowledge and, at the same time, the expansion of 
children’s agility and creativity, contributing this way to 
designing a complete picture of their musical education.  
Having the opportunity to listen to someone’s exemplary 
performances of musical creations, a possibility offered 
by the online music platforms, is also a considerable 
achievement. The freedom to access the top concerts and 
recitals of the most famous orchestras or bands around 
the world that the internet offers through streaming 
applications such as podcasts, radio or television shows, 
broadcast online through platforms such as: YouTube, 
Vimeo, Spotify, GooglePlay, ApplePlay, etc. can 
motivate students in the study of the chosen instrument, 
offering not only an exemplary performance but also the 
liberty of playing along with famous orchestras or 
favourite bands. 
Music technology also provides teachers and students 
with music training software, “databases with formative 
visual-auditory valances” (Nedelcuț, 2010), supporting 
the understanding, enhancing practice, and deepening the 
knowledge of musical language elements. 

Musical technologies and composition 
An extremely significant benefit that music technologies 
deliver is composition and notation software, which has 
opened new horizons for musicians and pedagogues. 
Over the centuries, acoustic musical instruments have 
advanced, being designed to produce lots of different 
sounds, which were only imagined in a composer’s mind 
beforehand. 
The last decades of the twentieth century have generously 
enriched the audible palette offered to the musicians, with 
the appearance of electronic instruments that can imitate 
both existing sound sources in the real world and 
manufactured sounds produced artificially. Musical 
creations cannot transcend the purpose of the instruments 
for which they are written. However, having the 
computer as a tool, the 20th and 21st century’s 
compositional possibilities end up far exceeding those of 
the past centuries that offered composers traditional 
acoustic instruments only. 
A simple computer with production software and, ideally, 
a digital MIDI keyboard, as an external data entry device, 
allows students today to make original compositions for a 
large number of instruments, using high-quality sounds, 
very similar to the real instrument sounds, and also 
completely new sounds included in the MIDI package. 
MIDI is an acronym that stands for Musical Instrument 
Digital Interface, representing a communication language 
used between electronic music devices. 
Digital software also makes it possible to record acoustic 
instruments and voices in audio or MIDI format. By 
recording, students can compose their own art songs, 
sonatas, rondos, or they can approach compositions in a 
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Un mare avantaj pe care soft-urile de creație le oferă este 
posibilitatea de editare cu ușurință a melodiilor odată 
înregistrate. Orice greșeli comise, incluzând pe cele de 
natură ritmică și intonațională, pot fi corectate cu 
ușurință, fără a fi nevoie de reînregistrare. Tăierea, 
Copierea, Lipirea și Anularea sunt comenzi disponibile în 
programele de compoziție și notație, aducând mari 
avantaje în procesul creației. Soft-urile dau posibilitatea 
utilizatorilor de a modifica tempo-ul pentru redarea lentă 
a ideilor muzicale create și a armoniilor realizate, ceea ce 
le permite copiilor cu o tehnică instrumentală și o ureche 
internă mai puțin dezvoltată să realizeze mental ceea ce 
nu pot auzi cu urechea internă. Mai mult decât atât, 
soft-urile de compoziție pot nota instantaneu creațiile 
realizate, oferind posibilitatea accesării unei partituri de 
înaltă calitate.  
Accesarea directă a sunetului prin producerea de 
înregistrări midi sau audio, și nu de partituri, deschide 
porțile compoziției unei clientele largi. Softurile audio 
digitale fac posibilă înregistrarea muzicii prin utilizarea 
instrumentelor acustice sau electronice, dar și a celor 
virtuale, și apoi prelucrarea și redarea ei, precum și 
accesarea instantanee a partiturii realizate de soft. 
Imaginea tradiționalistă cu care am crescut, potrivit 
căreia compoziția ca un apanaj al elitelor muzicale ale 
lumii, dotate cu o tehnică instrumentală desăvârșită, 
cunoștințe temeinice de armonie, contrapunct, 
orchestrație, care operează cu mare ușurință cu sistemul 
muzical de notație tradițional, este înlocuită în ultimele 
decenii prin tehnologiile muzicale de o nouă viziune, care 
nu mai condiționează abordarea compoziției muzicale de 
existența unei educații muzicale timpurii, care să permită 
acumularea unor cunostinte muzicale profunde. 
Copiii vin în lume cu dorința de a descoperi, 
experimenta, improviza, crea. Aceste dispoziții native 
trebuie încurajate, hrănite și dezvoltate. Improvizația și 
creația schimbă realitatea limitării, constrângerii și a 
șabloanelor în educație într-o realitate care oferă 
libertatea alegerii. Tehnologiile muzicale au deschis noi 
direcții creativității muzicale care nu ar fi fost posibile 
înainte de apariția lor, facilitând predarea-învățarea și 
evaluarea diferențiată, particularizată pe posibilitățile, 
capacitățile și nevoile fiecărui elev în parte. 

Beneficii ale utilizării tehnologiilor muzicale 
Renumitul muzicolog și profesor dr. Jonathan Savage de 
la universitatea Metropolitan din Manchester amintește 
exemple concrete din cariera sa, în care tehnologiile 
muzicale au permis accesarea operațiunilor de 
interpretare, compoziție și improvizație persoanelor fără 
pregătire muzicală în prealabil, fapt care a condus ulterior 
spre realizarea unei cariere în domeniul muzical (Savage, 
2012). 
Într-un studiu făcut în anul 1997 în cadrul unui număr 
semnificativ de școli din Marea Britanie care au utilizat 
tehnologiile muzicale, Prof. Dr. Katie Innes menționează 
pintre beneficiile utilizării acestor tehnologii creșterea 
statutului disciplinei în ochii elevilor și automat în 
curriculum și creșterea motivației elevilor pentru studiul 
muzicii (Innes, 1997). Studiile care atestă aceste beneficii 
în experimente realizate în diferite părți ale lumii sunt 

 

totally different way from basic genres, such as hip-hop, 
blues, jazz, techno, dance, etc. The possibilities are 
basically innumerable. 
A great advantage that creative software offers is the 
opportunity to edit songs quickly once they are recorded. 
Any mistakes made, including those of a rhythmic and 
intonational nature, can be easily corrected without the 
need of re-recording. Cut, Copy, Paste and Cancel are  
available commands in composition and notation 
programs that bring great advantages in the creation 
process. The software allows users to change the tempo 
for a slow playback of the created musical ideas and 
harmonies, enabling children who possess a less 
advanced instrumental technique and a less developed 
inner hearing, to mentally achieve what they cannot 
perceive with the inner hearing. Moreover, the 
composition software can instantly notate the pieces, 
offering the possibility to access a high-quality score. 
The chance to access the sound directly by producing 
midi or audio recordings, and not scores, opens the doors 
for the composition to be accessed by a wide range of 
people. Digital audio software provides the possibility of 
recording music by using acoustic or electronic 
instruments as well as virtual ones and then editing them; 
it also gives instant access to the score made by the 
software. 
The traditionalist image that we grew up with, according 
to which the composition is a prerogative of the world’s 
musical elites, endowed with an excellent instrumental 
performance technique, a solid knowledge of harmony, 
counterpoint, orchestration, who operate efficiently with 
the classic musical notation system, has been replaced in 
the latest decades by music technologies with a modern 
vision - a point of view that is no longer conditioning the 
approach of musical composition from early childhood  
in order to get a deep musical knowledge. 
Children come into the world having the eagerness to 
discover, explore, improvise, and create. These native 
predispositions must be encouraged, nurtured, and 
developed. Spontaneity and creativity change the reality 
of limitation, constraint and patterns in education into a 
captivating reality of freedom of choice. The new 
technologies brought an advanced direction in 
encouraging the originality that would have not been 
possible before their occurrence, facilitating the process 
of differentiated teaching-learning and evaluation system, 
which is now tailored to an individual student’s 
circumstances, abilities, and needs. 

Advantages of using music technologies 
One of the most famous musicologists and professors, 
Dr. Jonathan Savage of Metropolitan University in 
Manchester, recorded a few specific examples that he met 
along his career in which music technologies granted 
access to performance, composition and improvisation 
for people without prior musical training, which later led 
to a career in the field of music (Savage, 2012). 
In a study conducted in 1997, in a significant number of 
schools across the UK that used music technologies, Prof. 
Dr. Katie Innes noticed some major benefits of using 
music technologies, the increase of students’ motivation 
to study music, the rise of the subject’s status in the 
students’ interest and obviously in the curriculum (Innes, 
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nenumărate. De pildă, Louise Cooper relata în cel de-al 
doilea capitol al cărții Musical Education with Digital 
Technology, în urma unui proiect care implica utilizarea 
tehnologiilor muzicale în cadrul orelor de educație 
muzicală, faptul că elevii sunt incredibili de concentrați 
în proiectele muzicale mediate de tehnologii, chiar și cei 
mai dificili elevi fiind motivați și cooptați la o muncă 
susținută atunci când le folosesc. Mai mult decât atât, 
Cooper relatează că elevii cu dificultăți de adaptare, care 
erau greu de angrenat în activități, au avut rezultate 
neașteptat de bune și au scos la iveală creații originale 
atunci când au utilizat în activități tehnologiile muzicale 
(Cooper, 2007). Jonathan Savage menționa faptul că unul 
dintre motivele pentru care tehnologiile muzicale 
reprezintă un factor motivațional pentru elevi este 
înlesnirea posibilităților de creare a muzicii prin 
facilitarea explorării și rafinării ideilor (Savage, 2007). 
Pornind de la exemplele anterioare, realizăm că 
abordarea educației muzicale incluzând compoziția 
mijlocită de tehnologiile muzicale poartă în ea potențialul 
stimulării dorinței elevilor spre o cunoștere și o implicare 
activă în domeniul muzical pe tot parcursul vieții.  
Dând glas sunetelor din lumea înconjurătoare și 
posibilității de accesare a acestora prin intermediul 
internetului, computerul devine promotorul multor genuri 
și stiluri muzicale preluate din diferite părți și culturi ale 
lumii. Această prezentare și promovare a stilurilor 
muzicale dezvoltate în secolele XX-XXI, realizată prin 
intermediul internetului, creează posibilitatea unei 
percepții transculturale a muzicii care poate avea un rol 
inspirator. 
Renumitul profesor și compozitor Field Ambrose de la 
Universitatea din York vorbește despre libertatea de 
accesare a genurilor muzicale relativ noi, care aparțin 
diferitelor tradiții și culturi din anumite părți ale lumii, 
accesare care a condus spre crearea altor noi genuri 
muzicale ce utilizează practic elemente din genuri 
preexistente (Field, 2007). „Tehnologia computerizată“, 
spunea Field, „i-a ajutat pe compozitori să facă posibilă 
această integrare“ a elementelor din diferite stiluri 
muzicale pentru generarea a noi stiluri. Iată că viziunea 
transculturală a muzicii, promovată prin internet, devine 
sâmburele unei inspirații creative, generând o mare 
diversitate stilistică în cadrul noilor compoziții muzicale 
facilitate de computer.  
În urma unui studiu desfășurat în peste 400 de școli din 
Australia privitor la efectele integrării TIC în educație, 
Way și Web vorbesc despre potențialul TIC de a 
transforma pedagogia muzicală în următoarele moduri: 

• „Trecerea de la filozofiile educaționale 
instructiviste la cele constructiviste. 

• Trecerea de la activitățile de învățare centrate 
pe profesor la cele centrate pe elev. 

• Trecerea de la concentrarea pe resursele locale 
la resursele globale. 

• Oferirea unei complexități sporite a sarcinilor” 
(Wise, 2011). 
Trebuie să admitem faptul că pe această direcție a 
tehnologiei, educația muzicală românească a rămas cu 

 

1997). The researches attesting the benefits of the 
innovating music technology are based on coordinated 
studies that took place in different places along the 
continent. For example, Louise Cooper recounted in the 
second chapter of the book Musical Education with 
digital technology, following the results of a project 
involving the use of technologies in music classes, that 
students are incredibly focused on technology-mediated 
music learning, even the most challenging pupils being 
motivated and engaged in sustained work when they use 
them. Furthermore, Cooper reports that students having a 
hard time trying to integrate, who were difficult to 
engage in activities, had unexpectedly good results and 
revealed authentic creations (Cooper, 2007). 
Jonathan Savage mentioned that one of the major reasons 
for making music technologies a persuasive factor for 
students is the certainty of facilitating the chances in  
creating music by exploring and refining ideas (Savage, 
2007).  
Having in mind the previous examples, we can easily 
understand that the approach of music education, 
including composition mediated by music technologies, 
takes the credit to stimulate students’ desire for 
knowledge and active involvement in music throughout 
life. 
By giving voice to the sounds of the surrounding world 
and the possibility of accessing them through the Internet, 
the computer becomes the promoter of many musical 
genres and styles from different places and cultures of the 
world. This exhibition and advertising of musical styles, 
developed during the 20th and 21st centuries by the 
Internet provided the possibility of a cross-cultural 
perception of music that can have an inspiring role. 
The famous professor and composer Field Ambrose from 
York University talked about the freedom to access new 
musical genres, which belong to different traditions and 
cultures in certain places in the world, which led to the 
creation of other new musical genres that use elements of 
pre-existing genres (Field, 2007). 
In Field’s opinion “Computer technology has helped 
composers succeed in this integration” of elements from 
various musical styles in order to generate new musical 
styles where possible. As a result, the cross-cultural 
perception of music promoted through the internet 
becomes the seed that influences creativity, generating a 
tremendous diversity in the innovative styles of 
compositions facilitated by computers. 
Following a study of more than 400 schools in Australia, 
with reference to the effects of integrating ICT into 
education, Way and the Web discussed about the 
likelihood of ICT to transform music pedagogy as 
follows: 
• “The transition from instructive education philosophies  
to constructivist ones. 
• Switch from teacher-centred learning activities to those 
focused on students. 
• Moving from focusing on local resources to including 
global resources as well. 
• Providing an increased complexity of tasks.” (Wise, 
2011). 
We must concede that Romanian music education is 
several years behind in comparison with the trend of 
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câțiva ani în spatele trendului pedagogiei muzicale 
occidentale. In timp ce școlile generale românești erau 
preocupate de alfabetizarea muzicală a elevilor prin 
promovarea muzicii culte și a folclorului național, iar în 
școlile vocaționale se continua dezvoltarea unei tehnicii 
instrumentale de înaltă calitate, pedagogia muzicii 
occidentale trecea printr-o adevărată revoluție generată 
de noile tehnologii muzicale și noile genuri muzicale ale 
secolelor XX-XXI.  
Actualele programe de educație muzicală bazate pe 
competențe generale și specifice încurajează învățarea 
activă, explorativă, învățare realizată prin operarea și 
valorificarea creativă a elementelor de limbaj muzical de 
către toți elevii și implicarea TIC ca suport, spre 
deosebire de programele vechi, care erau centrate pe 
conținuturi, pe furnizarea și asimilarea de informații și 
cunoștințe.  

CONCLUZII 
Introducerea TIC în curriculum-ul muzical românesc în 
anul 2017 a generat schimbări cu mari implicații pentru 
identitatea și rolul profesorilor, de la care se așteaptă tot 
mai mult să includă tehnologiile în procesele de predare, 
învățare și evaluare. Educația muzicală promovată astăzi 
este una practică, centrată pe formarea elevilor și 
înzestrarea lor cu competențe și abilități, care apar ca 
rezultat al operării practice cu elementele limbajului 
muzical însușite prin audiție activă, interpretare, dar și 
prin compoziție, activități în realizarea cărora este 
recomandată utilizarea tehnologiilor muzicale. 
Situația pandemică fără precedent în istorie, generată de 
Covid-19, a determinat o accelerare presantă a acestei 
transformări a sistemelor educaționale în vederea 
exploatării TIC, în scopul asigurării continuității 
educației în perioada de criză. Contextul creat cere o 
readaptare rapidă a practicilor pedagogice curente care să 
vină în sprijinul furnizării unei educații actualizate  
conform nevoilor și posibilităților actuale și totodată 
cerințelor actualelor programe școlare. 
Integrarea tehnologiilor muzicale nu se poate face decât 
în acord cu nivelul de competență al cadrelor didactice, 
de aceea câștigarea abilităților și deprinderilor de operare 
cu TIC din domeniul muzical de către profesori a devenit 
o necesitate stringentă. 

 

Western music pedagogy, due to the lack of advanced 
technological features. Whilst Romanian non-music 
specialist schools were focused on students’ musical 
basic knowledge, by promoting art music and national 
folklore, and music specialist schools continued to 
develop a high-quality instrumental technique and music 
literacy, the Western music pedagogy was going through 
a real revolution generated by new music technologies 
and the innovative genres appeared in the 20th and 21st 
centuries. 
The current educational music curriculum is based on 
general and specific competences, encouraging active, 
exploratory learning, achieving information by building 
on practical skills and creative elements of musical 
language and the ICT as an additional support, contrary 
to the traditional curriculum that was focused on content, 
providing and assimilating information as well as 
knowledge. 

CONCLUSION 
The ICT inclusion in the Romanian music curriculum 
around 2017 determined major changes with significant 
adjustments in the teachers’ identity and role, who are 
requested to include technologies in the teaching, 
learning and assessment processes. Music education 
promoted nowadays is based on practical skills, focused 
on training students and equipping them with 
competences and abilities, which are built up on practical 
work where they have to make use of musical language 
acquired through active listening and performance as well 
as composition - activities where the use of music 
technologies is recommended. 
The unprecedented pandemic situation generated by 
Covid-19 has led to an acute acceleration in the 
adjustment of the educational system to take advantage of  
ICT in order to ensure the continuity of learning in this 
time of crisis. The context created requires a rapid 
conversion of the current pedagogical practices to support 
the provision of an up-to-date education that matches the 
actual needs and possibilities which must be in 
conformity with the requirements of current school 
curricula. 
The integration of music technologies can only be done 
in accordance with the level of teachers’ competences; 
therefore, gaining ICT skills and abilities within the 
music field has become an essential requirement. 
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