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ABSTRACT 
This study wishes to present the advantages of using 
multimedia means in musical education as a 
complementary learning method. 
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INTRODUCTION 
The word technology refers to a variety of computer tools
and applications which are already to be found 
everywhere within our culture, including music and 
musical education. According to the definition, 
technology is the ensemble of processes, methods, 
procedures, operations, etc. used in order to obtain a 
certain product. This time we are not necessarily referring 
to a product, but rather to a goal: the assimilation of 
knowledge by the students. In this study we will be 
looking in more detail at these processes, methods, 
procedures, operations, etc. used for obtaining this goal. 
Nowadays it is inconceivable to not be using computer 
technology, no matter in which field, and all the more so 
in musical education. 

ALTERNATIVE EDUCATIONAL 
METHODS 
As shown by Prof. Miron Ionescu, PhD (2000) in his
book Demersuri creative în predare şi învăţare/Creative
Attempts in Teaching and Learning, the first steps in
using computer instruction as a teaching method were 
taken in 1926 by the American psychologist Sidney 
Pressey. He invented a machine for evaluating pupils 
with the help of knowledge-tests, thus creating the basics 
for programmed instruction. The machinery (Figure 1)
worked as follows: the pupil or the student was presented 
a question that had up to five possible answers. The 
student had to answer pushing the button with the
number corresponding to the answer that he considered to
be correct. Among the advantages of this machine are the 
following: 
� the student was able to interact with the 
information he was learning through this method of 
answering questions and not by just listening to what was 
being taught or by individual study; 
� the immediate feedback regarding the 
correctness of the answer; 
� a more simple method for storing the answers

 

REZUMAT 
Lucrarea de faţă îşi doreşte să prezinte avantajele 
utilizării mijloacelor multimedia în educaţia muzicală, ca 
metodă complementară de învăţare. 
Cuvinte cheie 
multimedia, învăţare, metodă 

INTRODUCERE 
Cuvântul „tehnologie” se referă la o varietate de unelte şi 
aplicaţii informatice care se regăsesc deja peste tot în 
cultura noastră, inclusiv în muzică şi în educaţia 
muzicală. Conform definiţiei, tehnologia este ansamblul 
proceselor, metodelor, procedeelor, operaţiilor etc. folo-
site pentru obţinerea unui anumit produs. De data aceasta 
nu ne referim neapărat la un produs, ci mai de grabă la un 
scop – asimilarea cunoştinţelor de către studenţi. În 
lucrarea de faţă vom detalia procesele, metodele, 
procedeele, operaţiile etc. folosite pentru atingerea
acestui scop. 
În vremurile în care trăim este de neconceput neutilizarea 
tehnologiei informatice indiferent despre care domeniu ar 
fi vorba şi cu atât mai mult în educaţia muzicală. 

METODE ALTERNATIVE ÎN EDUCAŢIE 
După cum arată şi dl. prof. dr. Miron Ionescu (2000) în 
cartea intitulată Demersuri creative în predare şi 
învăţare, primii paşi spre utilizarea instruirii pe calculator 
ca metodă didactică au fost făcuţi în anul 1926 de către 
psihologul american, Sidney Pressey. Acesta a inventat o 
maşină pentru examinarea elevilor cu ajutorul testelor de 
cunoştinţe, punând bazele instruirii programate. Modul
de funcţionare al acestui dispozitiv (Figura 1) era
următorul: elevului sau studentului i se prezenta o 
întrebare care avea până la cinci variante posibile de
răspuns. Acesta trebuia să răspundă apăsând butonul cu 
cifra corespunzătoare răspunsului pe care îl considera 
corect. Printre avantajele acestui aparat se numără: 
� posibilitatea studentului de a interacţiona cu 
materia pe care o învăţa prin metoda răspunsului la 
întrebări, nu doar ascultând ce se predă, sau prin studiu 
individual; 
� feedback-ul imediat în legătură cu corectitudinea 
răspunsului oferit; 
� o modalitate mai simplă de stocare a răspunsuri-
lor pentru urmărirea uşoară a progresului studentului. 
Ulterior, B. F. Skinner a demonstrat prin studiul său 

Aplicaţii multimedia în instruirea programată  
Multimedia Software in Programmed Teaching

Dana Sorina CHIFU
Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Muzică / West Univerity of Timişoara, Music Faculty 

Timişoara, Timiş
e-mail: chifudana@yahoo.com

Bogdan-Paul ŞTEFAN
Universitatea de Vest Timişoara. Facultatea de Muzică / West Univerity of Timişoara, Music Faculty 

Timişoara, Timiş
e-mail: bogdan.paul.stefan@gmail.com



Tehnologii informa�ce şi de comunicaţie în domeniul muzical

36

„Maşinile de instruire” (1958) impactul benefic al 
instrucţiei programate din punct de vedere al teoriei 
psihologice a învăţării, descriind o maşină de instruire 
care funcţiona după principiile de bază ale programării. 
Acesta a fost momentul în care maşinile de testare pro-
gramate au devenit mai cunoscute pentru că Skinner a 
fost cel care a făcut cele mai semnificative progrese în 
transpunerea în practică a teoriilor de până atunci. Din 
acel moment a început răspândirea rapidă şi la scară largă 
a instruirii programate, devenind obiectul multor cecetări 
din domeniul ştiinţelor educaţiei. 

Figura 1. Maşina de testare a lui S. Pressey (1926) 
Instruirea programată s-a dezvoltat mai apoi ca 
tehnologie de sine stătătoare, cuprinzând un ansamblu de 
principii şi mijloace pedagogice care au fost tot mai mult 
aprofundate datorită dezvoltării ciberneticii, logicii ma-
tematice, mijloacelor tehnice moderne etc. După cum 
spune Pierre Oléron ea are o legătură foarte puternică cu
teoria comunicării, învăţarea, relaţiile profesor-studenţi,
transmiterea informaţiei etc. 
Iată că, în calitate de umanişti, ne aflăm puşi în situaţia în 
care trebuie să vorbim despre matematică, logică şi 
informatică. A sosit momentul să demonstrăm lumii că 
doar pentru că suntem artişti nu înseamnă că suntem 
atehnici sau dezinteresaţi de avantajele noilor tehnologii 
de care putem să beneficiem de multă vreme. Mai mult 
decât atât, studenţii noştri sunt şi ei pregătiţi să facă un 
asemenea pas, să renunţe la metodele clasice şi să-şi
deschidă orizonturile spre o modalitate mult mai avansată 
de a învăţa. 
Un alt lucru relevant în legătură cu instruirea programată 
este principiul ritmului propriu. Pentru a fi mai uşor de 
înţeles acest principiu vă invităm să vă gândiţi câteva 
momente la tendinţele studenţilor din punct de vedere al 
notelor obţinute la examene sau la alte testări din timpul 
semestrului. Aici dorim să evidenţiem două trăsături 
importante: 
� acelaşi student se poate descurca foarte bine în
prima sesiune iar în a doua sesiune să-i scadă nivelul sau 
vice-versa; 
� majoritatea studenţilor obţin note care se înca-
drează în intervalul 6-8. 
Până acum ne-am fi gândit că este vorba de capacitatea 
lor de a absorbi informaţia, de interesul lor în exces sau
uneori chiar absent şi diferite alte motive. Dacă este să 
privim procesul de învăţare prin prisma ritmului propriu, 

and the easy watching over the student’s progress. 
Later on, B. F. Skinner demonstrated through his study 
Maşinile de instruire/Teaching Machines (1958) the
beneficial impact of programmed instruction from the 
point of view of the psychological theory of learning, 
describing an instruction-machine that worked according
to the principles of programming. This is the moment in
which programmed testing machines became better
known, because Skinner was the one who made the most
significant progress in the practical transposition of the 
theories existing at the time. With that moment, the 
quick, large-scale spreading of programmed instruction 
began, becoming the object of many researches within 
the field of educational sciences. 

 
Figure 1. Pressey Testing Machine (1926) 

Programmed instruction developed then as an 
independent technology which includes an ensemble of
principles and teaching means that have been deepened
even more thanks to the development of cybernetics, 
mathematical logic, modern technological means, etc. As
Pierre Oléron states, programmed instruction has a very 
strong link with the theory of communication, learning,
professor-student relationship, the transmitting of 
information, and so on. 
We, as humanists, are therefore in the situation of talking 
about math, logic and computing. The time has come for
us to demonstrate to the world that being an artist does
not mean being non-technical or disinterested in the 
advantages of the new technologies that have been within 
our reach for a long time already. Moreover, our students 
are also ready to take such a step, to give up the classical 
methods and to broaden their horizons to a more 
advanced way of learning. 
Another relevant thing about programmed instruction is 
the principle of an individual rhythm. In order to make 
this principle easier to understand, we invite you to think 
a few moments about the tendencies of students from the
point of view of the grades obtained in exams or other
tests during a semester. We want to highlight two 
important features: 
� the same student may do very well in the first 
session and in the second his level drops or the other way
around; 
� most students obtain grades that fit into the 6-8
interval. 
Until now we would have thought that it is a problem of 
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putem înţelege mult mai bine diferenţele de nivel între 
studenţi. În plus, ritmul propriu de învăţare nu este 
constant la niciun student. Fiecare are zile mai productive 
şi zile mai puţin productive, motiv pentru care nici 
rezultatelele lor nu sunt constante. Din punct de vedere 
pedagogic, este important ca un cadru didactic să păstreze 
un ritm constant de predare, luând în considerare nivelul
mediu al studenţilor cărora li se adresează. Aşadar 
ajungem într-o situaţie de contradicţie între ceea ce 
credeam că funcţionează şi ceea ce se întâmplă în reali-
tate. În acest punct este clar că avem nevoie de o altă 
metodă de predare, cu ajutorul căreia să nu trebuiască să 
impunem un anumit ritm, ci să lăsăm studenţii să înveţe 
în ritmul propriu 
Pentru a descrie această metodă trebuie să cădem de 
acord asupra unor proprietăţi care să se manifeste pentru 
a crea o metodă modernă, pe gustul tuturor: 
� să existe posibilitatea stabilirii ritmului propriu 
de derulare a materialului studiat; 
� să se poată reveni asupra unui material deja 
parcurs, pentru a evidenţia aspectele lui cele mai 
importante, pentru a aprofunda o anumită secţiune sau 
pentru a o clarifica; 
� să existe un feedback direct şi rapid în legătură 
cu evoluţia studentului, la care să poată avea şi el acces; 

MIJLOACE MULTIMEDIA 
Aşa cum sugerează chiar termenul, multimedia este o 
integrare a mai multor forme de media: text, grafică, 
audio, video etc. De exemplu, o prezentare care include 
text, poze şi sunet este o prezentare multimedia. Progra-
mele educaţionale care includ animaţii, text şi sunete se 
numesc programe multimedia. Practic, aproape orice 
formă de manifestare multimedia poate fi un mijloc 
pentru educaţia muzicală în concordanţă cu necesitatea 
studentului de a lucra în ritm propriu. Este o metodă 
modernă şi înglobează toate cele trei caracteristici 
stabilite mai sus – ritm propriu, revenire şi feedback. 

Învăţarea teorectică 
În momentul de faţă există deja multe programe 
multimedia pe piaţă care ajută la învăţarea teoretică în 
domeniul muzical. 

Figura 2. Aplicaţia “Practica Musica” de la Ars Nova 
Ars Nova (www.ars-nova.com) a dezvoltat o suită de 
aplicaţii pentru studiul muzical pentru studenţii începători
dar şi pentru cei avansaţi, împărţită în două categorii: 

their capacity to absorb information, of their excessive 
interest or sometimes even absent interest, and various
other reasons. If we are to see the process of learning 
through the prism of individual rhythm, we can much 
better understand the difference in level between 
students. Furthermore, the individual rhythm of each 
student is never constant. Anyone has more productive 
days or less productive days, which is the reason for their 
inconstant results. From the pedagogical point of view it 
is highly important and advisable for a teacher to 
maintain a constant teaching rhythm, having in mind the 
medium level of the students one addresses. Hence, we
reach moments of contradiction between what we thought
to be working and reality. It is high time to reconsider our
teaching method and think of a new one which would not 
impose a new rhythm, but allow the students to learn at 
their own pace.  
In order to describe this new method we must first agree
on some properties that try to create a modern method,
something for everyone, which should: 
� allow learners to establish their own rate of 
development of the material studied; 
� allow learners to comeback to the studied
material in order to highlight its most important aspects,
to deepen a section or to clarify it; 
� allow a quick and direct feedback about student 
progress, which the student may access. 

MULTIMEDIA MEANS 
As the term suggests, multimedia is the integration of 
multiple forms of media: text, graphics, audio, video, etc. 
For example, a presentation that includes text, pictures 
and sound is a multimedia presentation. Educational 
programs including animations, sounds, and text, are 
called multimedia programs. Basically, almost all forms 
of multimedia expression may be a means for music 
education in accordance with the student’s need to work 
at his / her own pace. It is a modern method and it 
includes all three characteristics stated above – having
their own pace, comeback and feedback. 

Theoretical learning 
Currently there are already several multimedia programs 
on the market that help theoretical learning in music. 

 
 
Figure 2. Ars Nova “Practica Musica” Software 
Ars Nova (www.ars-nova.com) has developed a range of
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� formarea urechei muzicale; 
� teorie muzicală. 
Metodele multimedia folosite sunt cele audio-vizuale şi
interacţiunea cu calculatorul se realizează prin mouse şi 
tastatură. 
Din prima categorie menţionăm exerciţii de tonalitate şi 
de ritm, metrică şi progresii iar în a doua categorie se 
poate ajunge până la armonice, textură şi compoziţie 
muzicală. 

Unelte pentru notaţie muzicală  
Tot în categoria programelor multimedia, găsim aplicaţii 
pentru notaţia muzicală. În această categorie avem două 
mari subcategorii – notaţia prin intermediul interfeţei 
grafice (GUI) şi aplicaţii asemănătoare mediilor de 
programare, unde interfaţa grafică este folosită numai 
pentru a expune ce a fost scris într-un cod special în
prealabil. 
Programe cu editare grafică 
Cel mai des utilizate aplicaţii de acest gen sunt Finale
Print Music şi Sibelius First, amândouă rulând doar pe 
platforma WindowsTM şi putând fi achiziţionate contra 
cost. Odată cu dezvoltarea comunităţii programatorilor, 
au fost dezvoltate şi alte aplicaţii software gratuite, cum 
ar fi GNU Denemo (Figura 3).  

Figura 3. Aplicaţia GNU Denemo 
Această aplicaţie permite introducerea notelor prin 
utilizarea mouse-ului şi dispune de foarte multe opţiuni 
pentru a permite transcrierea oricăror note. 
Alte funcţii ale acestei aplicaţii sunt: 
� adăugarea textului; 
� redarea notelor scrise în format audio; 
� tipărirea notelor scrise. 
Programe cu editare text 
Spre deosebire de programele cu editare grafică, 
programele cu editare text cer utilizatorului să cunoască 
un întreg „limbaj de programare” pentru a putea obţine 
rezultatele dorite. 

MvmntIVoiceI =  { 

          c'4 e' g' c''%| 

         <c' e' g' c''>2 r \bar "|." 

} 

MvmntIVoiceITimeSig = \time 4/4  

MvmntIVoiceIKeySig = \key c \major 

MvmntIVoiceIClef = \clef treble  

 
Figura 4. Cod pentru notaţie muzicală în aplicaţia 
LilyPond 
În Figura 4 avem transcrierea în cod pentru programele 
cu editare text a notelor introduse în Figura 3. Funcţiile
de care dispun acest gen de programe sunt aceleaşi ca
programele cu editare grafică, singura diferenţă fiind 

computer applications for beginner and advanced levels 
of music study, which is divided into two categories: 
� ear training; 
� theoretical training. 
The multimedia methods used are audio-visual ones and
computer interaction is attained by the help of the mouse 
and the keyboard. 
The first category includes exercises on tone and rhythm, 
meter and progression, while in the second category one 
can learn about harmonics, texture and musical 
composition. 

Tools for music notation 
In the same category of multimedia programs, there are 
applications for music notation. In this category there are 
two major subcategories – notation using the graphical 
user interface (GUI) and applications similar to the
programming environments, where the graphical 
interface is used only to expose what has already been
written in a special code in advance. 
Programs with graphic editing 
The most common applications of this kind are Finale
Print Music and Sibelius First, both of which run only on
the WindowsTM platform and can only be purchased. 
With the growth of the programmers’ community, other
free software applications have been developed, such as
GNU Denemo (Figure 3).  

Figure 3. GNU Denemo Software 
This application allows one to enter notes using the 
mouse and has many options to allow transcription of any 
notes. 
Other functions of this application are: 
� adding text; 
� audio playback of the written notes; 
� printing of written notes. 
Programs with word processing 
Unlike graphic editing programs, word processing 
programs require the user to know an entire 
“programming language” in order to obtain the desired 
results. 

MvmntIVoiceI =  { 

          c'4 e' g' c''%| 

         <c' e' g' c''>2 r \bar "|." 

} 

MvmntIVoiceITimeSig = \time 4/4  

MvmntIVoiceIKeySig = \key c \major 

MvmntIVoiceIClef = \clef treble  

 
Figure 4. Application code for musical notation in 
LilyPond 
In Figure 4 we transcribe the code in Figure 3 for text
editing programs. The functions that such programs have 
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modul de introducere a notelor. 

Testare muzicală 
Aplicaţia TONCUMUZICĂ (www.toncumuzica.ro) este 
un exemplu pentru testarea online a cunoştinţelor 
muzicale (Figura 5).  

Figura 5 – Aplicaţia TONCUMUZICA 
Toate cele trei proprietăţi ale instruirii programate se 
manifestă în această aplicaţie – stabilirea ritmului de 
lucru, revenirea şi feedback-ul. În plus, aplicaţia combină 
text, poze, audio şi video pentru a oferi o experienţă 
completă utilizatorilor. 

CONCLUZIE 
Această lucrare ne arată că există deja foarte multe 
programe multimedia care ne pot ajuta în cadrul 
procesului de educaţie muzicală. Tot ce mai lipseşte 
acum pentru a introduce metoda de predare asistată de 
programe multimedia sunt resursele IT. 

 

are the same as graphic editing programs, the only 
difference being how the notes are entered. 

Musical testing 
The TONCUMUZICA software (www.toncumuzica.ro) 
is an example of online music knowledge testing
(Figure 5). 

Figure 5 –  TONCUMUZICA Software 

All three properties of the programmed training occur in 
this application – setting the pace of work, comeback and 
feedback. In addition, the application combines text, 
photos, audio, and video to provide a complete user 
experience. 

CONCLUSION 
This paper shows that there are already many multimedia 
programs that can help in the process of music education. 
The missing part right now for the introduction of 
assisted multimedia teaching programs is represented by
the IT resources. 
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