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REZUMAT 
Educația la distanţă, ca formă de organizare 
instrucţională, se bazează pe abordări didactice 
inovante, dezvoltate ca răspuns la nevoia de instruire 
iniţială şi/sau permanentă a populaţiei adulte. Totodată, 
învăţământul la distanţă este un promotor al societăţii 
informaţionale,   implementarea şi utilizarea de 
tehnologii moderne în educaţie şi cercetare reprezintând 
un domeniu interdisciplinar de mare importanță pentru 
fenomenul educației contemporane. Formele 
educaționale specifice învăţământului la distanţă, 
adoptate în domeniul muzical și din România, par a 
reprezenta un sistem cu o importanţă crescândă la nivel 
european, în prezent şi în viitor.   
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INTRODUCERE 
Adoptarea formei de învăţământ la distanţă  a marcat o 
cotitură metodologico-instructivă semnificativă pentru 
instituțiile cu profil muzical din România, configurând o 
alternativă educaţională ce își dovedește validitatea în 
mod crescând în spectrul ofertei universitare muzicale 
româneşti. 
Educația la distanţă, ca formă de organizare 
instrucţională, se bazează pe abordări didactice inovante, 
dezvoltate ca răspuns la nevoia de instruire iniţială şi/sau 
permanentă a populaţiei adulte. Totodată, învăţământul la 
distanţă este un promotor al societăţii informaţionale, 
tehnologiile informatice și de comunicare (TIC) 
modificând accesul la cunoștințe, alături de procesul de 
învățare și livrare educației la domiciliu [1]. 
Această formă  se individualizează prin: caracterul 
deschis, flexibilitate, ritm, locul de învăţare, conceptele, 
resursele şi tehnologiile informaţionale utilizate, 
metodologia de învăţare, metodele de evaluare şi sistemul 
de instruire. Formarea deprinderilor sub supravegherea și 
îndrumarea tutorilor conferă cursanților o viziune optimă 
asupra specializării pe care o studiază, o adaptare 
crescută la modalitățile de învățare specifice demersului 
educațional [2].  
Pentru a putea organiza eficient un astfel de program de 
învăţămant este necesară o dotare tehnică  
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ABSTRACT 
Distance education as a form of instructional 
organization is based on innovative teaching approaches, 
developed in response to the need for initial and/or 
permanent training of adult population. At the same time, 
distance education is a promoter of the information 
society, implementation and use of modern technologies 
in education and research being an interdisciplinary field 
of great importance to the phenomenon of contemporary 
education. Specific forms of distance learning education, 
adopted in the musical field in Romania as well, appear 
to be a system of increasing importance in Europe, today 
and tomorrow. 
Keywords 
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INTRODUCTION 
Adoption of distance learning marked an important 
methodological and instructional turning point in 
Romanian musical institutions, configuring an 
educational alternative which increasingly proves its 
validity within the framework of musical higher 
education curricula. 
Distance education as a form of instructional organization 
is based on innovative teaching approaches, developed in 
response to the need for initial and/or permanent training 
of adult population. At the same time, distance education 
is a promoter of the information society as well as of 
information and communication technologies (ICT) by 
modifying access to knowledge, together with the process 
of learning and education delivered at home [1]. 
This form is distinguished by: openness, flexibility, 
rhythm, place of learning, concepts, resources and 
information technologies used, learning methodology, 
methods of assessment and training system. Skill training 
under the supervision and guidance of tutors give 
students an optimal view of their specialization and 
increased possibilities of adaptation to specific 
educational approaches [2].  
To efficiently organize such an educational program, 
appropriate technical equipment and a distinctive 
teaching approach are necessary.  
 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

26

[ 

corespunzătoare şi un mod distinct de abordare a 
procesului didactic.  

2.Experiențe educaționale 
De la întroducerea acestei forme de învățământ în 
Romania, au existat încercări de organizare de programe 
de studii prin învățământ la distanță la trei universități: 
Universitatea Spiru Haret, unde  au finalizat cursurile un 
număr de patru promoții (programul a intrat în lichidare 
începând cu anul 2010); Universitatea  Națională de 
Muzică București unde, prin forma de învățământ cu 
frecvență redusă, au fost înmatriculate doi ani de studiu și 
Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca 
unde prin forma educației la distanţă s-au înmatriculat  12 
promoţii de studenţi. Rememorarea  câtorva  momente 
semnificative din evoluţia acestui sistem evidenţiază 
noile perspective deschise în  aplicarea acestei forme de 
învăţământ. Se cere precizat că, în Romania, 
metodologiile agreate  de instituţiile abilitate spre 
autorizare şi acreditare a programelor de învăţământ la 
distanţă  se bazează pe un sistem blended learning,  care 
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 autoinstruiască, folosind 
materialele multimedia interactive.[3] 
În acest fel, activitățile didactice pentru forma de 
învăţămînt la distanţă se succed faţă-în-faţă cu 
regularitate, la sfârşit de săptămână. Iniţiativa organizării 
acestei forme de învăţământ la Academia de Muzică Gh. 
Dima a apărut în 1997 în urma creării  unui curs de teoria 
muzicii (autori: Prof. Dr. Constantin Rîpă şi Prof. Dr. 
Nelida Nedelcuţ) ce a fost inclus  într-o competiţie 
PHARE MultiCountry Cooperation în Distance 
Education. După câştigarea licitaţiei (la Praga) prin 
Oficiul pentru Învăţământ Deschis la Distanţă, s-a 
publicat primul curs din domeniul muzical, în 
metodologia învăţământului la distanţă: Curs de învăţare 
a citirii muzicale. După o perioadă de documentare în 
aria sistemului, prin contactarea unor instituții ce 
organizau acest tip de educație (d.ex. Sibelius Music 
Academy, Helsinki, Finlanda) în anul 2000 s-a creat 
Departamentul de Educaţie Continuă şi Învăţământ la 
Distanţă, DECID, unitate ce îşi propunea să organizeze 
cursuri în  forma  învăţământului la distanţă pe structura 
Programului de Studii Universitare de Scurtă Durată 
(Colegiu universitar) organizat de Colegiul Universitar de 
la Piatra Neamţ. 
Câştigarea unui grant naţional (în anul 2000), acordat de  
C.N.F.I.S., si intitulat Elaborarea organizării  
infrastructurii academice a Centrului de învăţământ la 
Distanţă cu scopul înfiinţării unui Colegiu Universitar de 
Muzică a conferit posibilitatea constituirii infrastructurii 
necesare organizării unor asemenea cursuri, necesare în 
vederea respectării standardelor impuse pentru 
acreditarea de către instituţiile abilitate (C.N.E.A.A., 
A.R.A.C.I.S. ulterior), respectiv alcătuirea unor baze de 
date în specificul sistemului (prin Proiect de cercetare 
exploratorie Idei, finanţat de C.N.C.S.I.S., Explorarea 
adaptării mijloacelor educaţionale on-line la învăţământul 
muzical. 2009 – 2011. 
Au urmat participări la cercetări internaționale:   
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2. Educational experiences 
Since the introduction of this form of education in 
Romania, there have been attempts to organize study 
programs through distance education at three universities: 
Spiru Haret University, where four series of graduates 
completed their studies (the program went into 
liquidation since 2010), the National University of Music 
Bucharest, where, in the form of part-time education, two 
years of study have been registered, and the Gheorghe 
Dima Music Academy in Cluj-Napoca, where 12 series 
of students registered for the form of distance education. 
Remembering some of the significant moments in the 
evolution of this system, we highlight the new 
perspectives opened in applying this form of education. 
We need to mention that, in Romania, methodologies 
agreed upon by the relevant institutions for approval and 
accreditation of distance learning programs are based on 
a blended learning system that offers students the 
opportunity of attending courses in a combined format 
which includes both sessions in the classroom (where 
students can work in teams and interact directly with 
colleagues and tutors) and distance learning sessions 
mediated by digital resources that allow students to learn 
by using interactive multimedia. [3] 
This way, teaching activities in the form of distance 
education succeed one another regularly, on weekends. 
The initiative to organize this form of learning at the 
Gheorghe Dima Music Academy appeared in 1997, 
following the creation of a music theory course (authors: 
prof. Constantin Rîpă, PhD, and prof. Nelida Nedelcuţ, 
PhD) which was included in a PHARE competition 
MultiCountry Cooperation in Distance Education. After 
winning the auction (in Prague) through the Open and 
Distance Education Office, the first course in music about 
the methodology of distance education was published: A 
course for learning musical reading. After a period of 
documentation in the area, by contacting the institutions 
that organized this type of education (such as the Sibelius 
Music Academy, Helsinki, Finland), in 2000 the 
Department for Continuing Education and Distance 
Learning (DCEDL) was created as a unit aiming to 
organize courses in the form of distance learning on the 
structure of the university short-term (college) studies 
organized by the University College from Piatra Neamt.     
The winning of a national grant (in 2000), given by 
CNFIS and entitled Elaboration of the academic 
infrastructure of the Distance Studies Center with the 
purpose of establishing a University College of Music  
gave the possibility of creating the infrastructure to 
organize such courses necessary to meet the standards 
required for accreditation by the relevant institutions 
(CNEAA and later ARACIS) as well as the composition 
of the specific database system (through the Exploratory 
research project Idei (Ideas), financed by CNCSIS, 
Exploring the adaptation of online educational resources 
to musical education, 2009 through 2011). 
Participations in international researches followed:   

- 1999 – 2000- Socrates project THENUCE–
DIS 10033-CP-1-2000-1-BE-ERASMUS-TN; - 
- 2001 - Leonardo da Vinci project - 
ACEPROFS „Amenagement d'un Cycle 
Europeen pour le Perfectionnement des 
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- 1999 – 2000- proiectul  Socrates THENUCE–
DIS 10033-CP-1-2000-1-BE-ERASMUS-TN; - 

- 2001 - proiectul  Leonardo da Vinci - 
ACEPROFS „Amenagement d'un Cycle 
Europeen pour le Perfectionnement des 
responsables d'Organisation de Formation du 
Superieur ; 

- 2003 - EULLearN (European University 
Lifelong Learning Network) program Erasmus-
Socrates ;  

- 2005-2007 - VEMUS (Virtual European Music 
School), Program cadru 6, prioritate 2 - 
Information Society Technologies- 027952;    

- 2006 - 2009  proiectul Socrates PRELUDE - 
Training program on ICT in Music Education- 
129282-CP-2 2007-GR-Comenius-C2.1.  

Prin acestea s-a urmărit: racordarea  sistemului creat în 
forma de învăţământ la distanţă la standarde europene, 
consultarea de programe aparţinând unor instituţii cu  
experienţă în aplicarea formei de învăţământ la distanţă,  
conectarea la reţele şi consorţii ce activau în domeniu 
Pe infrastructura D.E.C.I.D. s-a creat ulterior (2006) 
Centrul de cercetare in domeniul conexiunii educative, 
culturale si artistice europene, cotat de C.N.C.S.I.S. ca şi 
Centru de Excelenţă si s-a creat, de asemenea, un 
Laborator e-learning, prin care s-a realizat platforma 
educaţională pentru cursurile prin  învăţământ la distanţă. 
Urmărind dinamica studenţilor înmatriculaţi la această 
formă de învăţământ (condiţionată şi de fluctuaţiile 
legislative care au determinat transformarea studiilor de 
nivel colegiu universitar în studii de licenţă- tip Bologna- 
precum şi organizarea unor cursuri de completare pentru 
studenţii cu diplomă de absolvire) se poate seziza un 
interes constant al absolvenţilor de licee în profil pentru 
realizarea studiilor muzicale la această formă de 
învăţământ: 
 

An 
universitar  

Număr de studenţi 

Total  Pedagogie 
Muzicală Instrumente Artă 

scenică 

2000/2001 139 80 38 21 
2001/2002 202 114 54 34 

2002/2003 319 173 87 59 

2003/2004 450 217 143 90 

2004/2005 379 183 113 83 
2005/2006 530 272 137 121 

2006/2007 396 183 97 115 

2007/2008 401 146 107 148 

2008/2009 325 94 90 141 
2009/2010 345 103 130 112 

2010/2011 318 93 122 103 

2011/2012 299 86 116 97 

Fig.1. Situație statistică a studenților I.D. din Academia 
de Muzică Gheorghe Dima 
 
Încercând să clarificăm cărui segment social se adresează 
programele organizate prin învățământ la distanță, am 
constatat că majoritatea cursanților provin din mediul 
urban, corespunzător procentelor din figura următoare: 

[ 

responsables d'Organisation de Formation du 
Superieur; 
- 2003 - EULLearN (European University 
Lifelong Learning Network) Erasmus-
Socrates program;  
- 2005-2007 - VEMUS (Virtual European Music 
School), Framework program 6, priority 2 - 
Information Society Technologies- 027952;    
- 2006 - 2009 Socrates project PRELUDE - 
Training program on ICT in Music Education- 
129282-CP-2 2007-GR-Comenius-C2.1.  

They aimed at: adjusting the system created in the form 
of distance education to European standards, consultation 
of programs belonging to institutions with experience in 
the application of distance education, networking and 
connecting with consortia that were active in the field.          
On the infrastructure of DCEDL, later on (2006), the 
Center of research in the field of European educational, 
cultural and artistic connection was created, rated by 
CNCSIS as a Center of Excellence, together with a 
Laboratory for e-learning, which helped creating the 
educational platform for the distance learning courses. 
Following the dynamics of the students enrolled in this 
type of education (also conditioned by legislative 
movements that led to the transformation of college level 
studies in Bologna bachelor-type and the organization of 
complementary courses for students in order to obtain 
their graduation diploma) one may notice a constant 
interest of music high school graduates in carrying out 
studies in this form of education:: 
 

Academic  
year  

Number of students 

Total  Musical 
pedagogy Instruments Musical 

theater 

2000/2001 139 80 38 21 

2001/2002 202 114 54 34 

2002/2003 319 173 87 59 
2003/2004 450 217 143 90 

2004/2005 379 183 113 83 

2005/2006 530 272 137 121 

2006/2007 396 183 97 115 
2007/2008 401 146 107 148 

2008/2009 325 94 90 141 

2009/2010 345 103 130 112 
2010/2011 318 93 122 103 

2011/2012 299 86 116 97 

 
Fig.1. Statistic of the distance learning students at the 
Gheorghe Dima Music Academy 
 
Trying to clarify which social segment distance learning 
programs address, we found that most students come 
from urban areas, corresponding to the percentages in the 
following figure:: 
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Fig.2. Apartenența socială a studenților I.D. 
Cursanții ce recurg la forma educației la distanță acoperă 
o plajă foarte diversă din punctul de vedere al vârstei de 
școlarizare, aproximativ 60% aparținând unui segment de 
învățare continuă, numită educație pe tot parcursul vieții: 

 
Fig.3. Profilul studenților I.D. pe grupe de vârstă 
În marea lor majoritate, studenții la forma I.D. au un loc 
de muncă, apelul la acest tip de învățământ la distanta 
fiind necesar datorită calificării, specializării sau 
realizării unei conversii profesionale, după cum se poate 
observa din figura 4.: 

 
Fig.4. Locuri de muncă ale cursanților (în procente) 
Unul dintre aspectele investigate în momentul selecției 
(înscrierii) studenților îl reprezintă nivelul de educație 
muzicală pe care aceștia îl posed. Din figura următoare se 
poate constata: 

 
Fig.5. Studii absolvite de studenții I.D. (în procente) 

[ 

 
Fig.2. Social affiliation of distance learning students 
Students choosing distance education cover a very 
diverse area in terms of age, about 60% belonging to a 
segment of continuous learning, called lifelong 
education: 

 
Fig.3. Profile of distance learning students, on age groups 
The vast majority of students choosing distance learning 
have a job, this type of distance education being required 
by their qualification, specialization or by professional 
re-training, as it can be seen in Figure 4: 

 
Fig.4. Employment of students of distance learning 
programs (percentages) 
One of the aspects investigated at the moment of 
selection of students is the level of musical knowledge. 
From the following figure we can notice: 
 

 
Fig.5. Studies graduated by distance learning students 
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Din totalul studenților ce frecventează cursuri prin I.D. la 
Academia de Muzică Gheorghe Dima, un număr 
remarcabil dintre aceștia au urmat cursuri de o altă 
specializare finalizată prin diplomă de licență, urmărind 
fie reconversia profesională fie specializarea pe un  
domeniu complementar celui de bază: 

 
Fig.6. Nivelul de specializare 
Realizările instrucţionale se datorează  însă şi cadrelor 
didactice care au înţeles, au acceptat şi au încercat să 
adapteze propriul lor domeniu  profesional tehnologiilor 
educaţionale specifice sistemului, cunoscându-se faptul 
că în ansamblul constrângerilor pe care le generează 
tehnica, artiștii au adoptat multă vreme o atitudine 
refractară, de circumspecție și chiar refuz [4]. 

3. Platforme muzicale on-line 
Învăţământul la distanţă reprezintă un proces educaţional 
caracterizat prin programe de pregătire ale căror 
componente sunt: utilizarea de resurse specifice 
învăţământului informatizat, sisteme de comunicare la 
distanţă, sistem tutorial, precum şi autoinstruirea şi 
autoevaluarea, aceasta din urmă fiind considerate unul 
din momentele dificil de realizat în sistemul de educație 
la distanță [5]. 
Asigurarea unui mediu electronic se realizează prin 
platforme specializate ce crează un mediu cooperativ de 
învăţare, centrat pe student, care integrează facilităţi de 
învățare precum: cursuri on-line, task-uri de feed-back, 
diverse facilitaţi de comunicare (e-mail, chat, 
videoconferinţă). În România există la ora actuală 
aproximativ 6000 de platforme instalate în unități de 
învățământ, Ministerul Educației  și Cercetării 
promovând Platforma educațională proprie, Edu2.0 
http://www.edu20.ro/pentru- parinti/prezentare-sistem-
educational/. 
În domeniul muzical sunt accesibile resurse educaționale 
proprii programelor de studii  precum: 

- Platforma AeL, o soluţie de eLearning  ce oferă 
facilităţi de gestionare şi prezentare a diverselor 
tipuri de cursuri multimedia, ghiduri, materiale 
auxiliare etc. AeL este optimizat pentru ambele 
tipuri de învățare sincronă și asincronă, 
modalități de monitorizare a mediului 
educațional. AeL este o platformă software 
modernă construită pe baza unor tehnologii noi, 
echipa SIVECO România a ales portabilitatea şi 
mentenanţa, sistemului 
AeL.(http://advancedelearning.com/index.php/ar
ticles/c32 

[ 

Of all students who attend distance education classes at 
the Gheorghe Dima Music Academy, a substantial 
number have followed a different specialization 
completed by a bachelor's degree, pursuing either re-
training or specialization in a complementary field: 

 
Fig.6. Level of specialization 
Instructional achievements are due, however, to teachers 
who understood, accepted and tried to adapt their own 
professional field to the specific educational technology 
of the system, knowing that, within the constraints 
generated by technology, artists have long adopted 
attitudes of reluctance, circumspection and even refusal 
[4]. 
 

3. Online musical platforms 
Distance learning is an educational process characterized 
by training programs whose components are: the use of 
resources specific for computer education, distance 
communication systems, a tutorial system as well as self-
teaching and self-assessment, the latter being considered 
one of the most difficult aspects of distance education 
[5]. 
The electronic environment is provided by specialized 
platforms that create a cooperative learning environment 
focused on student learning that integrates features such 
as online courses, feedback tasks, various communication 
facilities (e-mail, chat, video conferencing). In Romania 
there are currently about 6,000 platforms installed in 
schools, the Ministry of Education, Research, Youth and 
Sports promoting an educational platform of its own, 
Edu2.0 http://www.edu20.ro/pentru-parinti/prezentare-
sistem-educational/. 
In the musical area, educational resources of study 
programs are available as follows: 

 The AeL Platform, an e-learning solution 
offering facilities for management and 
presentation of the various types of multimedia 
courses, guides, auxiliary materials, etc. AeL is 
optimized for both synchronous and 
asynchronous learning, ways of monitoring the 
educational environment. AeL is a modern 
software platform built on new technologies and 
the SIVECO Romania team chose the portability 
and maintenance of the AeL system. 
(http://advancedelearning.com/index.php/article
s/c32 

 The interactive platform Artceva 
http://www.artceva.ro/Featured-
News/misiune.html, for cultural and educational 
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- Platforma  interactivă Artceva 
http://www.artceva.ro/Featured-
News/misiune.html, o platformă interactivă 
pentru activități culturale și educative prin care 
sunt încurajate si promovate tinere talente.  

- Platforma e-learning  a Academiei de Muzică 
Gheorghe Dima www.amgd.ro ce pune la 
dispoziţia cursanţilor materiale didactice, 
informaţii, culegeri  aplicaţii audio şi video în 
sistem on-line. Acest mediu de învăţământ 
muzical care asigură oferta educaţională în 
format electronic dispune de facilităţi de 
integrare a serviciilor în utilizarea mediului de 
studiu precum: 
 comunicarea, sincronă şi asincronă, dintre 

studenţi, profesori / tutori şi personalul 
tehnico-administrativ; 

 soluţii tehnologice capabile să asigure 
asistenţa – on-line şi off-line - individuală şi 
/ sau în grup a studenţilor; 

 asigurarea facilităţilor de: help on line, harta 
mediului de învăţare, structura paginii web 
pe care este implementat suportul de curs 
sau tutorial, modul de utilizare a 
pictogramelor, etc.; 

 asigurarea accesibilităţii diferitelor resurse 
de studiu şi de comunicaţii: baze de date on-
line, ştiri, corespondenţă, discuţii în grup 
sincrone şi asincrone, seminarii virtuale, 
biblioteca virtuală. 

Acestei platforme i se adugă un produs interactiv 
D.I.M.A. (aplicaţie multimedia cu impact direct asupra 
utilizatorului) http://decid.amgd.ro/dima , o antologie de 
expresii şi termeni muzicali on-line, o viitoare sursă de 
informare şi studiu care va accesibiliza şi flexibiliza 
procesul instructiv muzical la distanţă. 

4. Concluzii  
Implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în 
educaţie şi cercetare reprezintă un domeniu 
interdisciplinar de mare importanță pentru fenomenul 
educației contemporane. Folosirea  tehnologiilor 
informatice și de comunicare implică stăpânirea lor, atât 
din punctul de vedere al elaborării şi folosirii materialelor 
educaţionale on-line, cât şi din cel al utilizării eficiente a 
tehnologiilor de comunicare aferente Internet-ului.  
Lansat din anul 2000, Programul Intel(r)Teach Instruirea 
in Societatea Cunoasterii este implementat de compania 
SIVECO Romania în peste 40 de țări, iar recent a fost 
lansat  un studiu de impact ce analizeaza rezultatele 
programului în Romania. Studiul a fost realizat pe un 
esantion  alcatuit din 505 cadre didactice care au absolvit 
acest program, constatându-se că: 

- 82,8% dintre profesorii care au urmat acest 
program utilizeaza TIC în altă manieră decât în 
cea uzuală, 

- 75% dintre cadrele didactice participante la 
acest program apreciza ca TIC are o influenta 
semnificativa asupra dezvoltarii profesionale, 
favorizand obtinerea de noi competente iar  

- 50%dintre respondenti au declarat ca folosesc 
mai des tehnologia in pregatirea lectiilor si 
prezentarea continutului lectiei. S-a observat de 

[ 

activities, encouraging and promoting young 
talents.  

 The e-learning platform of the Gheorghe Dima 
Music Academy www.amgd.ro, offering 
students educational materials, information, 
collections and video and audio applications in 
an on-line system. This educational 
environment, providing the education curricula 
in an electronic format, also offers facilities of 
integration of services in the use of the study 
environment such as: 
 communication, synchronous and 

asynchronous, between students, 
teachers/tutors and administrative and 
technical staff; 

 technological solutions capable of providing 
assistance – on-line and off-line - individual 
and/or for groups of students; 

 facilities of: on-line help, map of the 
learning environment, structure of the web 
page where the course or tutorial is being 
implemented, use of icons, etc.; 

 accessibility of different resources of study 
and communication: on-line databases, 
news, mail, synchronous and asynchronous 
discussion groups, virtual seminars, virtual 
library. 

In addition to this platform there is an interactive product, 
DIMA (a multimedia application with direct impact on 
the user) http://decid.amgd.ro/dima, an online collection 
of phrases and musical terms and a future source of 
information and study which will make distance musical 
studies more accessible and flexible. 

 
4. Conclusions  
Implementation and use of modern technologies in 
education and research is an interdisciplinary field of 
great importance to the phenomenon of contemporary 
education. The use of information and communication 
technologies involves their knowledge, both in terms of 
development and use of on-line learning materials and 
the most efficient use of communication technologies 
related to the Internet. 
Launched in 2000, the Intel(r)Teach Training in the 
Knowledge Society is implemented by SIVECO Romania 
in over 40 countries and a study that analyzes the results 
of the program’s impact in Romania has recently been 
released. The study was conducted on 505 teachers who 
completed the program, observing that: 

- 82.8% of teachers who have followed this 
program use ICT in a different manner than the 
usual one, 

- 75% of teachers participating in this program 
consider that ICT has a significant influence on 
professional development, helping to obtain new 
skills and 

- 50% of respondents said they often use 
technology in lesson preparation and 
presentation of lesson content. It was also noted 
that teachers who have followed this program 
are no longer mere consumers of ICT 
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asemenea ca profesorii care au urmat acest 
program nu mai 

- sunt simpli consumatorii de aplicatii TIC ci 
devin chiar creatori de resurse educationale. [6] 

 
Așadar, formele educaționale specifice învăţământului la 
distanţă par a reprezenta un sistem cu o importanţă 
crescândă la nivel european, în prezent şi în viitor. De 
aceea se impune mobilizarea şi cresterea susţinerii  de 
către muzicieni a diverselor iniţiative, programe şi 
proiecte lansate de catre instituţiile publice, de catre 
organizaţiile profesionale sau, individual, de catre 
specialişti din domeniul eLearning: cercetători, profesori 
in învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectori, 
consilieri, pedagogi, psihologi sau chiar elevi ori studenţi.  
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applications but became themselves creators of 
educational resources. [6] 

  
Therefore, specific forms of distance learning education 
appear to be a system of increasing importance in 
Europe, today and tomorrow. Consequently, mobilization 
and increased support of musicians for various initiatives 
is required, as well as for programs and projects launched 
by public institutions, by professional organizations, but 
also individually or by eLearning professionals: 
researchers, teachers in higher and secondary education, 
inspectors, counselors, pedagogy experts, psychologists 
and even students. 
 
 
 


