
Tehnologii informa�ce şi de comunicaţie în domeniul muzical

75

De la GUITAR HERO la CHITARA CLASICĂ
From GUITAR HERO to CLASSIC GUITAR

Loredana CONŢIU
Şcoala cu clasele I-VIII “Oltea Doamna” / “Oltea Doamna” School with grades I VIII

Oradea, Bihor
e-mail: loredana_mt2000@yahoo.com

[ 

 

REZUMAT 
Prezentul studiu ilustrează una din multiplele posibilităţi 
de valorificare a jocurilor muzicale pe calculator în sfera 
educaţională, aşa cum reiese chiar din afirmaţiile 
elevilor. 
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INTRODUCERE 
Conform afirmaţiilor copiilor care au jucat Guitar Hero, 
după epuizarea tuturor posibilităţilor oferite de acest joc, 
următorul pas este studiul instrumentului real – cel mai
probabil al chitării şi, deşi poate părea surprinzător – dat
fiind tipul/genul de muzică pe care-l valorifică jocul –
chitara clasică. Cei nouă elevi intervievaţi au precizat că 
în timpul jocului reuşeau să memoreze pasajele muzicale 
şi să-şi înveţe degetele să execute toate pasajele, chiar şi
pe cele cu un grad de dificultate mai înalt. După 
epuizarea repertoriului propus de joc, era însă imposibil 
să descifreze partituri noi sau tabulaturi, găsite la rândul 
lor pe internet. Astfel, studiul elementelor teoretice de 
bază a devenit necesar, ceea ce a determinat accesarea 
unor site-uri care să le lămurească. Trecerea la 
instrumentul real a fost un pas decisiv, dar au apărut 
inevitabil şi acele momente dificile când tentaţia de a 
abandona era mare. Pentru a depăşi aceste faze, 
intervenţia profesorului a fost esenţială.  

De la GUITAR HERO la CHITARA 
CLASICĂ... 
În urma intervievării celor nouă elevi cu vârste între 12 –
16 ani, din care 7 băieţi şi 2 fete, care au descoperit, au 
jucat Gutar Hero şi mai apoi au abordat studiul chitării, 
au rezultat următoarele date: 

- Activităţile de educaţie muzicală din şcoală au 
îndrumat elevii într-o foarte mică măsură spre acest 
joc, doar unul dintre respondenţi afirmând că ştie 
despre el de la profesorul de muzică, ceilalţi 
precizând că au aflat de el de la colegi, prieteni, dar 
mai cu seamă de pe internet; 

- Motivaţia elevilor de a juca Guitar Hero este, conform 
celor intervievaţi, atât de natură extrinsecă, cât mai 
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ABSTRACT 
The following study illustrates one of the multiple choices 
in exploring musical games on the computer in the 
educational domain, as it emerges from the pupils’ 
statements. 
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INTRODUCTION 
According to the statements of the pupils who have
played Guitar Hero, after playing out all the possibilities 
offered by this game, the next step is the study of a real 
instrument – the most probable one being the guitar and,
although it may seem surprising – due to the type/genre 
of music that the game employs – the classic guitar. The 
nine pupils who were interviewed mentioned that while
playing this game they managed to memorize musical
passages and to teach their fingers how to play those 
passages, even those with a higher level of difficulty. 
After exhausting the repertoire of the game, it was 
impossible to decode new scores or tablatures found on
the internet. So, studying elementary theory became 
necessary, which determined them to access various sites
for elucidation. Going on to a real instrument was 
decisive, but difficult moments inevitably appeared and
the temptation of giving up was big. In order to overcome 
such moments, the intervention of the teacher was 
essential.        

From GUITAR HERO to CLASSIC 
GUITAR …. 
According to the interviews given by nine pupils with
ages between 12 and 16, of whom seven boys and two 
girls, who had discovered and played Guitar Hero and 
had approached the study of the guitar, we got the
following data: 

- Musical education activities in school had
guided pupils towards this game only to a small
extent, as just one respondent affirmed that he
knew about it from his music teacher, while the
rest of the respondents specified that they knew
about it from colleagues, friends, but especially 
from the Internet; 
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ales de natură intrinsecă. Dacă unul din argumente în 
acest sens este dat de vârsta respondenţilor, celelalte 
rezultă în urma accesării şi practicării jocului de către 
copii. Afirmaţiile lor demonstrează că ei 
conştientizează parţial ce îi determină să se implice în 
acest joc, după cum se regăsesc în tabelul următor, 
dar, pe baza studiilor din domeniul psihologiei 
motivaţionale, se pot considera în cazul discutat ca 
factori motivaţionali şi următoarele elemente:  
o Interfaţa jocului 
o Personajele şi animaţia  
o Gradul de dificultate al jocului, respectiv 

accesibilitatea lui la nivelul începător 
o Progresia jocului 
o Posibilitatea de a evolua în joc 
o Absenţa unui monitor/evaluator critic (de regulă 

de natură umană, care, în cazul anumitor 
persoane, are caracter inhibitor) 

o Posibilitatea de a fi în acelaşi timp singur şi 
înconjurat de oameni 

o Existenţa forumului de discuţii 
o Limbajul axat pe observare fără critici şi 

evaluări 
o Posibilitatea păstrării anonimatului prin logarea 

cu un nume de utilizator inventat 
- Durata desfăşurării jocului (până la epuizarea 

posibilităţilor pe care le oferă) variază aşa cum este 
prezentat în graficul de mai jos. Din răspunsurile 
celor chestionaţi rezultă că perioada alocată jocului 
până la epuizarea posibilităţilor pe care le oferă 
variază în funcţie de timpul de joc zilnic, de 
îndemânarea fiecăruia dintre ei, precum şi de 
perseverenţa cu care urmăreau trecerea de la un nivel 
la altul, de la o piesă la alta. 

- Dintre cei nouă elevi intervievaţi, doar şapte (şase 
băieţi şi o fată) au abordat studiul instrumentului real. 
Printre cauzele care au determinat acest fapt se 
numără, conform răspunsurilor lor:  
o curiozitatea;  
o dorinţa de a depăşi limitele jocului şi de a 

progresa din punct de vedere tehnic; 
o percepţia asupra posibilităţilor de dezvoltare 

oferite de griful chitării virtuale (eronată - după
cum rezultă din răspunsurile următoare);  

o nevoia de a aborda un repertoriu nou, proaspăt; 
o dorinţa de a se manifesta într-un mediu autentic,

de a găsi în rândul prietenilor reali apreciere; 
o nevoia de a se simţi artişti adevăraţi. 

Trebuie menţionat că, deşi nu au fost formulate explicit 
de respondenţi pentru a-şi exprima punctul de vedere în 
legătură cu acest subiect, au existat şi alţi factori care le-a
influenţat decizia de a păşi în universul instrumentelor 
reale. Trei dintre respondenţi au afirmat că familia a 
lansat întrebarea de ce nu cântă la o chitară adevărată,
determinându-i să mediteze asupra ideii, iar mai apoi să o 
şi pună în practică. Doi dintre ei au mărturisit că de la 
primul lor contact cu muzica rock şi-au dorit să aibă 
propria trupă, iar reuşitele în cadrul jocului i-au încurajat
în sensul împlinirii acestui vis. 

- Principalele cauze care au determinat necesitatea 
însuşirii unui bagaj minimal de cunoştinţe teoretice 
(în cazul celor şapte elevi care au început studiul 
instrumentului propriu-zis) sunt, potrivit
respondenţilor. 
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- According to the respondents, the justification of 
the pupils for playing Guitar Hero is of extrinsic
nature, as well as much more of intrinsic nature. 
If one of the arguments regarding this is the age 
of the respondents, the others result from the
pupils’ accessing and playing the game. Their 
statements demonstrate that they are partially 
conscious of what determines them to get
involved in this game, as it is shown in the 
following chart, but, based on studies of
motivational psychology, the next elements may
also be considered as motivational factors: 
� The game interface; 
� The characters and the animation; 
� The game’s level of difficulty, and its 

accessibility at a beginner’s level; 
� The progression of the game; 
� The possibility to evolve in the game; 
� The absence of a critical monitor/evaluator

(generally a human one, who, in some
people’s case, has an inhibiting effect); 

� The chance of being alone and, at the same
time, surrounded by people; 

� The existence of a forum; 
� The language focused on observation 

without critics and evaluations; 
� The possibility of remaining anonymous by

logging in with an invented username. 
- The duration of the game (till playing out all the 

chances offered) varies as shown in the diagram
below. The respondents’ answers reveal that the
time allocated to this game until all possibilities 
are played out depends on the daily playing 
time, on the skills that each person has, as well 
as on the perseverance in pursuing the transit
from one level to another, from one part to 
another; 

- Out of the nine pupils interviewed, only seven 
(six boys and one girl) have approached the
study of a real instrument. Among the causes 
that determined this fact we find, according to
their answers: 
� Curiosity; 
� The eagerness to exceed the limits of the 

game and to advance from a technical 
point of view; 

� The perception of the possibilities of 
development offered by the guitar’s virtual 
neck (an erroneous one, as revealed by the 
subsequent answers); 

� The need for a fresh, new repertoire; 
� The wish to perform in an authentic 

environment, to find praise among their
real friends; 

� The need to feel as real artists. 
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- Sursele de informare pentru însuşirea noţiunilor de 
teorie muzicală la care au recurs respondenţii au fost 
considerate de aceştia satisfăcătoare. Patru dintre 
aceştia au precizat că, în cazul în care au parcurs 
informaţiile găsite pe net, s-au întrebat dacă 

o informaţiile găsite sunt corecte; 
o traducerile materialelor găsite 

preponderent în limba engleză sunt 
corecte şi utile 

o înţelegerea noţiunilor de teorie a 
muzicii prin studiul într-o altă limbă
decât cea nativă asigură satisfecerea 
deplină a nevoii de cunoaştere.  

Toţi cei şapte elevi intervievaţi au recurs la ajutorul 
profesorului de muzică, dacă nu pentru a dobândi 
cunoştinţele teoretice de care aveau nevoie, măcar pentru 
a obţine explicaţii suplimentare pentru elementele de 
limbaj muzical pe care, prin studiul individual, nu şi le-au
putut clarifica. În acelaşi timp, ei au precizat că, deşi 
constituie o sursă de informare autorizată, este scris în 
limba maternă şi este la îndemâna oricui, pentru că în 
comparaţie cu forma de prezentare a unui site nu este 
suficient de atractiv, manualul nu este consultat şi/sau 
studiat cu interes.  

- Pentru abordarea unui repertoriu nou, elevii recurg la 
surse multiple:  

o site-uri care pun la dispoziţia publicului larg 
partituri, tabulaturi pentru o gamă variată de 
tipuri şi genuri muzicale, ordonate în funcţie de: 
gradul de dificultate; epoca stilistică de care 
aparţin; indexul alfabetic al compozitorilor 
şi/sau titlurilor sau pe baza altor criterii vizibile 
şi accesibile din oricare punct al paginii; deseori, 
există posibilitatea de a audia un fragment din 
lucrările puse la dispoziţia celor dornici de 
studiu, astfel încât, aceştia să abordeze un 
repertoriu pe care-l parcurg cu plăcere. 

o studii destinate instrumentului pe care-l
abordează, pe care le parcurg în general la 
recomandarea profesorilor de instrument cu care 
lucrează 

o partituri furnizate de colegi şi prieteni, fie prin 
internet (prin e-mail, link-uri la diferite surse, 
adresele unor site-uri etc), fie imprimate, 
xeroxate etc.  

Respondenţii au mai precizat că preferă să descopere ei
înşişi partituri noi sau să caute partiturile unor lucrări 
muzicale pe care le-au auzit şi, plăcându-le, şi-au dorit să 
le înveţe sau să le fie recomandate de profesor oferindu-
li-se posibilitatea de a nu studia ceea ce nu le place, şi nu 
să le fie impuse pentru a respecta rigorile programei. De 
asemenea, aceştia şi-au exprimat plăcerea de a naviga în 
universul virtual pentru a descoperi genuri şi stiluri 
muzicale pe care încă nu le-au abordat, ajungând deseori 
din zona muzicii de divertisment în zona muzicii clasice.  

- Tipul de repertoriu agreat de majoritatea 
respondenţilor în prima etapă de studiu la instrument 
este cel constituit din lucrări clasificate drept easy 
listening (uşor de ascultat), fără să fie neapart piese 
rock, asemeni celor valorificate în jocul Guitar Hero
– punctul de plecare în studiul instrumentului. Elevii 
constată de la primul contact cu instrumentul real că 
gradul de dificultate în studiul acestuia este categoric 
mai ridicat decât în cazul jocului în mediul virtual şi 
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It must be mentioned that, although they were not
explicitly laid down by the respondents to express their
own point of view on this subject, there were still other
agents that influenced their decision to step into the 
universe of real instruments. Three of the respondents 
asserted that their families had launched the question why 
they did not play a real guitar, causing them to meditate
on the idea, and later to put it into practice. Two of them 
confessed that, ever since their first contact to rock
music, they had wished to have their own band, and the 
success with the game had encouraged them to fulfill this
dream. 
The main causes that determined the need to  acquire
minimal theoretical knowledge (in the case of the seven 
pupils who began the study of the instrument), are,
according to the respondents: 

- The sources used by the respondents in order to
acquire notions of musical theory were
considered by them as satisfactory. Four of them 
mentioned that, whenever they found something 
on the internet, they wondered whether: 
� The information was correct; 
� The translation of the materials found

mainly in English was correct and useful; 
� The comprehension of the musical theory 

notions studied in a different language 
assured a full satisfaction of their need for
knowledge. 

All the seven pupils interviewed resorted to the help of a 
music teacher, if not necessarily in order to gain the
theoretical notions they needed, at least in order to obtain
extra explanations for the elements of musical language 
which the individual study could not clarify. At the same 
time, they mentioned that, in spite of being an authorized
source of information, of being written in their mother 
tongue and of being easily accessible, the manual is not
consulted and/or studied with interest, because, by
comparison with the content of a site, it is not attractive 
enough. 

- For approaching a new repertoire, pupils resort 
to multiple sources: 
� Sites that offer a large range of scores, 

tablatures for a varied range of musical 
types and genres, arranged according to: the 
level of difficulty; the stylistic age they 
belong to; the alphabetical index of the 
composers and/or titles or other visible and 
accessible criteria; there is often the 
possibility to listen to a part of the pieces
made available for those eager to study, so 
that they may approach a repertoire they 
like; 

� Studies designed for the instrument they 
approach, which they generally cover at 
their teachers’ recommendation; 

� Scores provided by colleagues or friends, 
either via the internet (e-mails, links, sites, 
etc.) or printed and photocopied ones, etc. 
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conştientizează importanţa dobândirii prin exerciţiu a 
unei tehnici instrumentale adecvate, ceea ce 
determină o alunecare în plan secund a tipului de 
repertoriu abordat. Acesta este momentul în care 
intervenţia profesorului este esenţială pentru a nu se 
ajunge la abandon. Prin comparaţie cu copiii care 
înaintea studiului la instrument nu au cântat la
calculator, se constată că sarcina profesorului de a-i
motiva pe amatorii de Guitar Hero în sensul
continuării studiului este mult înlesnită prin raportare 
la reuşitele deja trăite în spaţiul virtual, pe care copiii, 
evident doresc să le retrăiască. Cei care studiază 
instrumentul de cel puţin un an au afirmat că, pornind 
de la exemplul profesorului de instrument, dar şi al 
interpreţilor (cunoscuţi, analizaţi şi comparaţi în urma
navigării pe internet) pe care îi au ca modele, precum 
şi a dialogării pe forumuri cu persoane aflate în 
situaţii şi etape de studiu similare, înţeleg că în 
momentul în care tehnica lor instrumentală este 
suficient de avansată, pot aborda orice fel de 
repertoriu, de aceea, optează pentru o serie de 
exerciţii tehnice specifice instrumentului clasic care le 
oferă deschidere pentru genurile muzicii de 
divertisment. Concomitent, patru dintre respondenţi 
au afirmat că sunt preocupaţi de scările muzicale 
specifice blues-ului, pe care le găsesc pe internet sub 
forma unor imagini cu explicaţii sumare sau detaliate
pe diferite site-uri[1], deci le studiază în paralel cu 
tehnica instrumentală clasică, dar, de cele mai multe 
ori, prin efort propriu, solicitând rareori sprijinul
profesorului. 
- Rolul profesorului în studiul instrumentului în 

special şi al muzicii în general, este esenţial pentru 
că, aşa cum afirmă cei intervievaţi, acesta oferă pe 
de o parte consultanţă tehnică, pe de altă parte 
susţinere morală. În relaţia profesor-elev se
infiltrează totuşi de cele mai multe ori şi computerul 
pentru că astfel, posibilităţile de a analiza 
comparativ diferite materiale muzicale sau diferite 
interpretări se multiplică şi se diversifică.  

Pe baza răspunsurilor elevilor chestionaţi se poate afirma 
că studiul unui instrument este mult înlesnit de 
interpretarea muzicală ca rezultat al contactului mijoclit 
de computer.  

CONCLUZII 
Pasul pe care copiii/tinerii îl fac sau nu spre abordarea 
instrumentului real depinde de o serie de factori  precum: 

- Implicarea activă a profesorului. Dacă într-o etapă de
început a studiului muzicii cântul la tastatura 
computerului sau alte dispozitive conectate la 
computer este o variantă corespunzătoare de 
exprimare prin muzică, o dată cu avansarea în studiu,
computerul îşi arată limitele. Aşadar, cei cu reale 
înclinaţii spre studiu vor căuta noi posibilităţi de 
manifestare recurgând cel mai probabil la 
instrumentul real. Pentru acest lucru este însă nevoie 
de descoperirea talentului de către o autoritate în
domeniul muzical – profesorul.  

- Sursa care furnizează informaţiile referitoare la 
această aplicaţie. Aşa cum am amintit în cazul 
jocului Guitar Hero, elevii obţin informaţii despre 
aplicaţii/jocuri/softuri muzicale pe computer în primul 
rând în timpul lor liber, de pe internet şi de la 
colegi/prieteni, în şcoală rareori întâmplându-se să se

[ 

The respondents specified that they prefer to discover
new scores themselves or to look for scores of various
musical works they have heard and liked, wishing to
learn them or to have them recommended by the teacher,
thus being given the chance to study what they liked and
to avoid studying pieces imposed by the curriculum.
They also expressed their joy of navigating in the virtual
universe in search of musical genres and styles they have
not yet approached, sometimes moving from the area of
entertainment music into the area of classical music. 

- The type of repertoire that the majority of the 
respondents liked in the first stage of studying
an instrument consisted of pieces classified as
easy listening (not necessarily rock pieces), such
as those from the Guitar Hero game – the
starting point in studying the instrument. Pupils 
notice from their first contact with a real 
instrument that the level of difficulty is 
definitely higher than in the virtual game and
realize the importance of attaining, through
exercise, an adequate instrumental technique,
which causes the type of repertoire they 
approach to become a secondary concern. This
is the moment when the intervention of a teacher 
is essential, in order to prevent abandonment. By
comparison to the pupils who did not play music
on the computer before studying the instrument,
the teacher’s task in motivating Guitar Hero
lovers to continue the study of the instrument is
much facilitated by remembering the successes
already experienced in the virtual space, which 
the children obviously want to relive. Those
who had been studying the instrument for at 
least an year affirmed that, due to the example
of the instrument teacher, but also of the
performers (known, analyzed and compared due 
to internet navigation) whom they have as
models, as well as to forum discussions with
people in the same situation and similar study 
stages, they understood that when their
instrumental technique is advanced enough, they 
can approach any kind of repertoire, that is why 
they opted for a series of technical exercises 
specific to the classic instrument which offer
them opportunities to take up the genres of
entertainment music. Concomitantly, four of the 
respondents asserted their interest in the musical
scales specific to blues, which they find on 
various sites in the form of images accompanied
by scarce or detailed explanations [1], thus
studying them in parallel with classical 
instrumental technique, or, in most cases, by
means of their own effort, rarely asking for their 
teacher’s support. 

- The teacher’s role in studying the instrument
and music in general is essential because, as
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familiarizeze cu acestea. Descoperite prin efort 
propriu, jocurile, aplicaţiile şi softurile sunt explorate 
de cele mai multe ori fără îndrumarea/intervenţia unui
profesor, astfel că, după epuizarea tuturor 
posibilităţilor oferite de acestea, pasul următor este 
căutarea altor aplicaţii de acelaşi gen, dar mai 
complexe. În cazul în care instrumentul virtual este 
prezentat în contextul activităţilor de educaţie 
muzicală, studiindu-se elementele care-l diferenţiază
de instrumentul real şi limitele tehnice interpretative 
prin contactul direct al copiilor cu acesta, şansele ca 
elevii să-şi dorească să studieze instrumentul real sunt 
mult mai mari.  

- Momentul/vârsta la care persoana ajunge în contact 
cu acest gen de aplicaţie. Deschiderea spre noi 
achiziţii variază în funcţie de vârstă. Dacă pianul 
virtual (şi nu numai) este adus în atenţia copiilor la 
vârsta şcolară mică, trecerea la studiul instrumentului 
real nu este împiedicat nici de limitele dezvoltării 
fizice, nici de gradul de motivaţie. La o vârstă mai 
avansată, musculatura fină a mâinii poate fi deprinsă 
mai greu să rezolve toate elementele de tehnică 
instrumentală, deci e nevoie de un efort sporit din 
partea copiilor, ceea ce fie exclude total abordarea 
instrumentului real, fie determină abandonarea 
studiului încă din etapele de început.  

- Nivelul şi tipul competenţelor pe care le deţine 
persoana la un moment dat. Atunci când
competenţele digitale sunt la acelaşi nivel de
dezvoltare cu competenţele muzicale, trecerea de la 
un instrument virtual la cel real este firească şi relativ 
uşoară. Dacă însă competenţele digitale sunt extrem 
de bine formate şi dezvoltate, studiul instrumentului 
real şi implicit a unei tehnici de cânt complet străine, 
care presupune o străduinţă suplimentară, îşi găseşte 
rareori o motivaţie suficient de puternică pentu a fi 
abordat şi aprofundat. 

- Mediul şi stilul de viaţă. Conform piramidei 
trebuinţelor lui Maslow, după necesităţile de 
subzistenţă şi a celor de securitate, omul are nevoie 
de dragoste şi acceptare (nivelul 3 din figura 
prezentată mai sus), ceea ce-l determină să se afilieze 
unor grupuri sociale – familie, comunitate locală, 
vecinătate, naţiune, grup de prieteni etc. Omul trăieşte
în relaţie cu semenii săi, comunică cu aceştia prin 
diverse modalităţi; prin limbaj verbal şi non-verbal,
îşi doreşte să aparţină, să se afilieze unui grup social 
în cadrul căruia să aibă un rol potrivit personalităţii 
sale, în cadrul căruia să se simtă confortabil. Muzica 
este o cale de comunicare cu sens dublu. Prin muzica 
pe care omul o agreează, o ascultă, se integrează unui 
anumit grup, aşa numitul grup de fani, unde întâlneşte 
oameni cu preocupări similare cu ale sale, îşi 
împărtăşeşte şi-şi îmbogăţeşte experienţele muzicale, 
îşi lărgeşte orizontul de cunoaştere. În mod curios, 
grupul de fani acceptă pe oricine pe baza criteriului 
preferinţelor muzicale, fără a mai ţine cont prea mult 
de personalitatea omului. Muzica devine astfel un 
liant invizibil, care aşează într-un con de umbră 
celelalte elemente ce pot asigura coeziunea unui grup, 
oricât ar fi de eterogen din alte puncte de vedere, 
dovedind o putere greu de explicat pe baze ştiinţifice. 
În acest caz, muzica are rolul de a concentra în jurul 
ei cât mai mulţi oameni care doresc să devină membri 
unui grup social motivaţi de ideea care uneşte acest 
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those interviewed confessed, this offers on the
one hand technical advice, and on the other hand 
moral support. The computer usually
accompanies the teacher-student relationship,
which multiplies and diversifies the 
opportunities of performing comparative 
analyses of different musical materials or
performances. 

According to the answers of the students who were
interviewed we can assert that studying an instrument is 
much facilitated by the musical performance resulting
from the computer-mediated contact. 

CONCLUSIONS 
The step towards approaching the real instrument, that 
children/young people decide to take or not, depends on a
series of factors such as: 

- The active involvement of the teacher. Whereas
in an early stage of studying music playing the
computer’s keyboard or another device
connected to the computer is an appropriate 
variant of expression through music, with the 
development of studying, the computer shows
its limits. Therefore, those with real propensities
towards studying will look for new possibilities
of expression, resorting most probably to the
real instrument. In order to accomplish this, 
talent needs to be discovered by an authority in 
the musical field – the teacher. 

- The source that provides the information
concerning this application. As I mentioned in 
the case of the Guitar Hero game, students
obtain information about musical computer
applications/games/software mainly in their 
spare time, from the internet and 
friends/colleagues, and they rarely happen to
become familiar with these in schools. Being
discovered due to their own effort, the games,
applications and software are most of the times 
explored without the guidance/intervention of 
the teacher, so that, after exhausting all the
possibilities offered by them, the next step is to
search for other more complex applications. If
the virtual instrument is presented in the context 
of educational musical activities, studying the 
elements that differentiate it from the real
instrument and the technical limits of the
performance through the children’s direct
contact with it increases the chances that pupils 
will wish to study the real instrument. 

- The moment/age when a person gets into contact
with this type of application. The availability for
new acquisitions varies according to age. If the
virtual piano (and not only) is brought to the
students’ attention at an early age, going on to
the study of a real instrument is blocked neither 
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grup. În alte situaţii, preferinţele muzicale se 
conturează şi se dezvoltă în raport cu relaţiile 
interpersonale care determină oamenii să frecventeze 
anumite locuri, să participe la anumite evenimente. În 
acest caz, muzica este pentru început în plan 
secundar, dar, dacă are capacitatea de a frapa, de a 
capta atenţia celor pentru care a avut o semnificaţie 
mai redusă până în momentul impactului direct, 
şansele de a fi asimilată, aprofundată, de a deveni 
pretext de apartenenţă la un nou grup, cresc 
considerabil. Fireşte că trebuie luaţi în considerare şi 
alţi factori care influenţează acest proces – vârsta,
sexul, nivelul intelectual, cultural, de studii, mediul de
provenienţă, ocupaţia, modul de petrecere a timpului 
liber etc. – deoarece oamenii îşi doresc şi suportă 
variabil orice schimbare. 

Elevii afirmă că prin TIC, se simt mai independenţi, iar 
materialul de studiu li se pare mai accesibil, mai clar 
ilustrat, reprezentat în multiple forme, dintre care cel 
puţin una este totalmente agreată. De asemenea, 
împărtăşirea pe internet a opiniilor personale, a 
experienţelor muzicale, a experienţelor de învăţare, a 
soluţiilor la diferite probleme contribuie în mare măsură
la retenţia elementelor esenţiale referitoare la subiectul în 
studiu şi, în acelaşi timp, permite aderarea la un grup 
social care înlesneşte cunoaşterea prin metode informale, 
confirmând că, aşa cum afirmă Kimble şi Hildreth, cei 
care învaţă manifestă nevoia de a înţelege un fenomen, o 
informaţie prin stabilirea unor relaţii solide cu grupuri 
sociale care le pun la dispoziţie explicaţiile necesare 
necondiţionat, conferindu-le statut de membri externi[2]. 
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by the limits of the physical development, nor 
by the degree of motivation. At an older age, it
is harder to accustom the fine muscles of the
hand to solve all the elements of the 
instrumental technique, so that more effort is
required of the children, which either completely
excludes the approach of the real instrument, or
determines the abandonment of study at an early
stage. 

- The level and the type of competence that each 
person has at a certain time. When the digital 
competences are on the same level of 
development as the musical competences, the
passage from a virtual instrument to a real one is
natural and relatively easy. If the digital 
competences are extremely well formed and 
developed, the motivation to take up and deepen 
the study of a real instrument and implicitly of 
an unknown technique of playing, that implies
an extra exertion, is only rarely strong enough.  

- The environment and style of life. According to 
Maslow’s pyramid, after the necessities of
subsistence and those of security, human beings
need love and acceptance, which make them
affiliate with social groups – family, local
community, neighborhood, nation, group of 
friends, etc. Human beings live in relationship
with their fellowmen and communicate with 
them in different ways; through verbal or non-
verbal language, they wish to be part of a social 
group and to have a proper role within it
according to their personality, and within which 
they can feel comfortable. Music is a double-
sense way of communication. Through the 
music that human beings love and listen to, they
integrate into a group, the so called group of
fans, where they meet people with similar 
hobbies, share and enrich their own musical 


