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ABSTRACT 
Recent literature in the research and practice of music 
education has been informed by ideas of formal and 
informal learning. At the same time the potential of new 
technologies also frames a parallel debate about how 
music education should be carried out and developed 
across all ages and contexts. In this paper we suggest 
that a synthesis of these two concurrent streams of 
discussion has the capacity to informal and enlighten 
current research and practice. Following a brief 
introduction to the key areas we explore tensions in the 
informal/formal learning literature as well as issues 
arising from the technology literature. Bringing these 
together through a discussion of progressive and 
traditional education we suggest a possible synthesis of 
these ideas and a movement beyond the inherent tensions. 
Subsequently we present a model of technology-mediated 
digenesis which describes an educational framework 
through which educators can help to foster learning in a 
way that facilitates both informal and formal practices 
and methods, by drawing on the potential offered by 
digital technologies to transform learning. 
Keywords 
Informal learning, formal learning, digenesis, music 
education, technology, digital technologies 

INTRODUCTION 
Recent research, policy and practice in music education 
has been informed by an ongoing debate between notions 
of formal and informal learning. These terms are seen in 
contexts ranging from discussions of practice (Green, 
2002; Folkestad, 2006), pedagogy (Green, 2008; 
Rodriguez, 2004; Wright and Kanellopoylos, 2010), 
initial teacher education (Finney and Philpott, 2010), 
approaches to classroom music (Jaffurs, 2004; D’Amore, 
2012), national contexts (Henley, 2011; DFE, 2011; 
OECD 1977) to curriculum content (UNESCO, 2011). In 
music education key aspects of the ‘informal approach’ 
including: a) the exploration of materials chosen by 
learners, b) learning aurally by copying recordings, c) 
working with friends through self-directed and 
peer/directed activity, d) haphazard, idiosyncratic and 
holistic assimilation of knowledge about ‘real-world’ 
pieces of music, and e) making, practicing, and exploring 
through listening, composing and performing are 
frequently carried out in integrated ways with an 
emphasis on personal creativity (Green, 2008 p. 10). In 
contrast, across these discussions ‘formal’ is frequently 
defined in terms of situations or practices which are 
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REZUMAT 
Literatura de specialitate recentă din domeniul cercetării 
și practicii educației muzicale a fost inspirată de idei 
legate de învățarea formală și informală. Totodată, 
potențialul noilor tehnologii încadrează o dezbatere 
paralelă cu privire la modul în care educația muzicală ar 
trebui să fie efectuată și dezvoltată la toate vârstele și în 
toate contextele. În această lucrare sugerăm că o sinteză 
a acestor două fluxuri simultane de discuție are 
capacitatea de a inspira și a aduce lumină în cercetarea 
și practica actuale. După o scurtă introducere în 
domeniile cheie vom explora tensiunile în literatura de 
specialitate despre învățarea informală/formală, precum 
și problemele care decurg din literatura tehnologică de 
specialitate. Aducându-le împreună printr-o discuție 
despre educația progresivă și cea tradițională sugerăm o 
posibilă sinteză a acestor idei și o mișcare dincolo de 
tensiunile inerente. În continuare prezentăm un model de 
digeneză mediată de tehnologie, care descrie un cadru 
educațional prin care educatorii pot contribui la 
promovarea învățării într-un mod care să faciliteze atât 
practici și metode informale cât și formale, bazându-se 
pe potențialul oferit de tehnologiile digitale pentru a 
transforma învățarea. 

Cuvinte cheie  
Învățarea informală, învățarea formală, digeneză, 
educație muzicală, tehnologie, tehnologii digitale 
INTRODUCERE 
Cercetări recente, politici și practici din educația 
muzicală au fost alimentate de o dezbatere în desfășurare 
între noțiuni de învățare formală și informală. Acești 
termeni sunt văzuți în contexte care variază de la discuții 
despre practică (Green, 2002; Folkestad, 2006), 
pedagogie (Green, 2008; Rodriguez, 2004; Wright and 
Kanellopoylos, 2010), educația inițială a cadrelor 
didactice (Finney and Philpott, 2010), abordări ale 
muzicii în sala de clasă (Jaffurs, 2004; D’Amore, 2012), 
contexte naționale (Henley, 2011; DFE, 2011; OCDE 
1977) până la conținutul programelor (UNESCO, 2011). 
În educația muzicală, aspecte-cheie ale „abordării 
informale” printre care se numără: a) explorarea 
materialelor alese de către cei care învață, b) învățare 
auditivă prin copiere de înregistrări,  c) lucrul cu prietenii 
prin intermediul unei activități auto-dirijate și dirijate de 
către colegi, d) asimilare întâmplătoare, idiosincratică și 
holistică de cunoștințe despre piese muzicale „din lumea 
reală” și e) a face, a practica și a explora prin ascultare, 
compunere și interpretare sunt frecvent desfășurate în 
moduri integrate, cu accent pe creativitatea personală 
(Green, 2008 p. 10. ). În schimb, în aceste discuții, 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

8

[ 

structured by a ‘teacher’ and ways of learning that are 
pre-designed.    
This ongoing debate between formal, informal and non-
formal learning runs alongside a second discussion which 
relates to the potential of new technologies to support 
learning. A recent report from NESTA (Proof and Bligh, 
2012) suggests that the potential offered by technologies 
includes the opportunity to impact through offering new 
ways of: i) learning from experts ii) learning with others 
iii) learning through making iv) learning through 
exploring v) learning through inquiry, vi) learning 
through practising vii) learning from assessment and viii) 
learning in and across settings. A quick examination of 
these themes reveals a striking degree of harmony 
between the celebrated aspects of the ‘informal approach’ 
and the potential offered by new technologies. For 
example, one can see that the exploratory nature of 
informal learning is reflected in theme iv) of the NESTA 
report: learning through exploring. In a similar way, 
‘learning aurally through copying recordings’ can be 
likened to i) learning from experts, v) learning through 
inquiry and vi) learning through making. Given these 
similarities, it is less surprising then that both informal 
learning and technology-enhanced learning present 
challenges that have yet to be satisfactorily resolved both 
for educators and students.  
In order to explore possible reasons why this may be the 
case, we will first examine notions of ‘informal’ and then 
will look briefly at the ways in which technologies are 
used in school. Following this we will draw on Dewey’s 
discussion on progressive and traditional education to 
move beyond this tension. Subsequently we will follow 
this pathway to unfold a model of digenesis which 
describes how educators can help to foster learning in a 
way that facilitates both informal and formal practices 
and methods by drawing on the potential offered by 
digital technologies. 
UNDERSTANDING ‘INFORMAL’  
In order to understand the meaning of ‘informal’ learning 
it is important to return to the development of the term. 
Many return to the work of Dewey and his belief in the 
importance of experience, exploration, thinking and 
reflection. These ideas have been picked up by many 
authors, not least Knowles, whose foundational work 
Informal Adult Education (1950) helped to establish a 
distinction between learning in formal contexts and 
learning outside formal contexts.  

When a group of people come together in a 
number of meetings for the purpose of learning 
something simply because they want to know 
about it, they are participating in what we would 
call an informal course. It would not be an 
informal course if the purpose were to grant 
credits towards a diploma or a degree; it would 
then be an academic course. (p. 84)  

From the above excerpt it is clear that informal at this 
time is an educational experience which does not lead to 
official recognition of some kind. The notion of 
education which occurs outside official contexts was 
picked up by Coombs in his chapter Non-Formal 
Education: to catch up, keep up and get ahead (1968). 
His original ideas were further developed and were 
published in a World Bank report entitled Attacking 
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„formalul” este frecvent definit cu raportare la situații sau 
practici care sunt structurate de un „profesor” și metode 
de învățare care sunt pre-proiectate.    
Această dezbatere în curs de desfășurare între învățarea 
formală, informală și non-formală rulează alături de o a 
doua discuție care se referă la potențialul noilor 
tehnologii de a sprijini învățarea. Un raport recent de la 
NESTA (Proof și Bligh, 2012) sugerează faptul că 
potențialul oferit de tehnologii include posibilitatea de a 
avea un impact prin oferirea de noi moduri de: i) a învăța 
de la experți ii) a învăța cu alții iii) a învăța făcând iv) a 
învăța explorând v) a învăța prin cercetare, vi) a învăța 
prin practică vii) a învăța din evaluare și viii) a învăța în  
contexte și dincolo de acestea. O examinare rapidă a 
acestor teme relevă un grad izbitor de armonie între 
aspectele celebre ale „abordării informale” și potențialul 
oferit de noile tehnologii. De exemplu, se poate vedea că 
natura exploratoare a învățării informale este reflectată în 
tema iv) a raportului NESTA: învățarea prin explorare. În 
mod similar, „învățarea auditivă prin copiere de 
înregistrări” poate fi asemănată cu i) a învăța de la 
experți, v) a învăța prin cercetare și vi) a învăța făcând. 
Având în vedere aceste similitudini, este mai puțin 
surprinzător că atât învățarea informală cât și învățarea 
potențată de tehnologie prezintă provocări pentru care 
atât educatorii cât și elevii lor trebuie încă să caute soluții 
satisfăcătoare.   
În scopul de a explora posibile motive pentru care 
lucrurile ar putea sta astfel, vom examina în primul rând 
noțiunea de „informal”, iar apoi vom privi succint la 
modul în care tehnologiile sunt utilizate în școală. În 
continuare, vom pleca de la dezbaterea lui Dewey asupra 
educației progresive și traditionale pentru a depăși 
această tensiune. Apoi vom urma această cale pentru a 
desfășura un model de digeneză care descrie modul în 
care educatorii pot contribui la promovarea învățării 
într-un mod care să faciliteze atât practicile și metodele 
informale cât și cele formale, bazându-se pe potențialul 
oferit de tehnologiile digitale. 
ÎNȚELEGEREA INFORMALULUI  
Pentru a înțelege semnificația învățării „informale” este 
important să ne întoarcem la evoluţia termenului. Mulți 
fac referire la lucrarea lui Dewey și la credința lui în 
importanța experienței, explorării, gândirii și reflecției. 
Aceste idei au fost preluate de mai mulți autori, nu mai 
puțin de Knowles, a cărui lucrare fundamentală Informal 
Adult Education (Educația iInformală a adulților) (1950) 
a contribuit la stabilirea unei distincții între învățare în 
contexte formale și învățarea în afara contextelor 
formale.  

Atunci când un grup de oameni se reunesc într-o 
serie de întâlniri cu scopul de a învăța ceva pur 
și simplu pentru că vor să știe despre acesl lucru, 
ei participă la ceea ce am numi un curs informal. 
Nu ar fi un curs informal dacă scopul ar fi 
acordarea de credite pentru o diplomă sau un 
atestat; în acest caz ar fi un curs academic. (p. 
84)  

Din extrasul de mai sus rezultă clar că informală în acest 
moment este o experiență educațională care nu duce la un 
anumit tip de recunoaștere oficială. Noțiunea de educație 
care are loc în afara unor contexte oficiale a fost preluată 
de către Coombs în capitolul său Non-Formal Education: 
to catch up, keep up and get ahead (Educația non-
formală: a prinde din urmă, a ține pasul și a merge mai 
departe) (1968). Ideile sale originale au fost dezvoltate în 
continuare și au fost publicate într-un raport al Băncii 
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Rural Poverty: How Non-formal Education Can Help 
(Coombs and Ahmed, 1974).  In this volume Coombs 
and Ahmed create a distinction between:  

1. informal education which is the “lifelong 
process by which every person acquires and 
accumulates knowledge, skills, attitudes and 
insights for daily experiences and exposure to 
the environment”, 

2. formal education which is “the highly 
institutionalized, chronologically graded and 
hierarchically structured ‘education system’”, 
and 

3. non-formal education which is “any organized, 
systematic educational activity carried on 
outside the framework of the formal system, to 
provide selected types of learning to particular 
subgroups in the population, adults as well as 
children”. (p.8) 

Significant about this development is the way in which 
Knowles’ notion of the informal is now split into two 
‘non-formal’ types of activity: informal and non-formal. 
The key difference between these is that non-formal 
learning is organized and systematic rather than 
serendipitous.  
Building on these early uses it is interesting to see the 
OECD notion of non formal learning as “education for 
which none of the learners is enrolled or registered’ 
(OECD 1977: 11). Alongside this Livingstone suggests 
that: “Informal learning is any activity involving the 
pursuit of understanding, knowledge or skill which 
occurs without the presence of externally imposed 
curricular criteria. Informal learning may occur in any 
context outside the pre-established curricula of educative 
institutions. The basic terms of informal learning (e.g. 
objectives, content, duration, …) are determined by the 
individuals and groups that choose to engage in it”. Thus 
it seems that in Livingstone’s construction informal 
learning may be systematised, as long as the individuals 
that choose to engage in it carry this out. (Livingstone, 
2001, p.4) 
In summary therefore i) formal learning is that which 
occurs in an institutional context, ii) informal learning 
may occur anywhere but if it is organized it must be by 
the participants and iii) non-formal learning is organized 
but occurs outside the framework of the formal system.  
INFORMAL LEARNING AND 
DEVELOPMENT 
A significant aspect of these definitions is that they 
correspond to models developed to articulate the 
relationship of individual development to the social and 
cultural forces which act upon it. This is important for 
any discussion of the contribution that technology might 
make to musical learning as technology can be seen as a 
powerful cultural mediator as well as a tool which 
mediates social interactions in educational contexts. 
An example would include Wertsch’s (1985) description 
of the development of higher mental functions which 
draws on the work of Ginsberg and colleagues (e.g. 
Ginsberg and Allardice, 1984) to articulate a progression 
through three levels of thinking. System (level) I: 
functioning – natural informal emerges naturally through 
contact with the environment and occurs outside formal 
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Mondiale intitulat Attacking Rural Poverty: How Non-
formal Education Can Help (Atacarea sărăciei rurale: 
Cum poate ajuta educația non-formală) (Coombs și 
Ahmed, 1974). În acest volum Coombs și Ahmed creează 
o distincție între:  

1. educația informală care este un „proces pe tot 
parcursul vieții, prin care fiecare persoană 
dobândește și acumulează cunoștințe, deprinderi, 
atitudini și perspective pentru experiențe de zi 
cu zi și expunerea la mediul înconjurător”, 

2. educația formală, care este „ ,sistemul de 
învățământ’ foarte instituționalizat, clasificat 
cronologic și structurate ierarhic”, și 

3. educația non-formală, care este „orice activitate 
educațională organizată, sistematică, desfășurată 
în afara cadrului sistemului formal, pentru a 
furniza anumite tipuri de învățare la anumite 
subgrupuri de populație, atât adulți cât și copii”. 
(p.8) 

Semnificativ cu privire la această evoluție este modul în 
care noțiunea de informal al lui Knowles este acum 
împărțită în două tipuri de activitate ‘non-formală’: 
informală și non-formală. Diferența esențială dintre 
acestea este faptul că învățarea non-formală ţine de 
organizare și sistematizare, mai degrabă decât de 
serendipitate. 
Bazându-se pe aceste sensuri mai vechi, este interesant să 
vedem noțiunea OCDE despre învățarea non-formală ca 
„educație pentru care nici unul dintre cei care învață nu 
este înscris sau înregistrat” (OCDE 1977: 11). Pe lângă 
aceasta, Livingstone sugerează că: „Învățarea informală 
este orice activitate care implică obţinerea  înțelegerii, 
cunoașterii sau aptitudinii care are loc fără prezența 
criteriilor curriculare impuse din exterior”. Învățarea 
informală poate avea loc în orice context în afara 
programelor pre-stabilite ale instituțiilor de educație.  
Termenii de bază ai învățării informale (de exemplu 
obiective, conținut, durată, ...) sunt determinați de către 
persoanele și grupurile care aleg să se angajeze în ea”. 
Astfel, se pare că în construcția lui Livingstone învățarea 
informală poate fi sistematizată, atâta timp cât persoanele 
care aleg să se angajeze în ea îndeplinesc acest lucru. 
(Livingstone, 2001, p. 4) 
Pe scurt, aşadar, i ) învățarea formală este cea care are loc 
într-un context instituțional, ii) învățarea informală poate 
avea loc oriunde, dar în cazul în care este organizată, 
organizarea trebuie să fie realizată de participanți și iii) 
învățarea non-formală este organizată, dar are loc în afara 
cadrului sistemului formal.  
ÎNVĂȚAREA INFORMALĂ ȘI 
DEZVOLTAREA  
Un aspect important al acestor definiții este că acestea 
corespund unor modele dezvoltate pentru a exprima 
relația de dezvoltare individuală cu forțele sociale și 
culturale care acționează asupra ei. Acest lucru este 
important pentru orice discuție a contribuției pe care 
tehnologia ar putea-o aduce la învățarea muzicală,  
tehnologia putând fi văzută ca un mediator cultural 
puternic, precum și ca un instrument care mediază 
interacțiuni sociale în contexte educaționale. 
Un exemplu ar include descrierea lui Wertsch (1985)  
despre dezvoltarea funcțiilor mentale superioare, care se 
sprijină pe activitatea lui Ginsberg și a colegilor săi (de 
exemplu, Ginsberg și Allardice, 1984), pentru a exprima 
o progresie prin trei niveluri de gândire. Sistemul 
(nivelul) I: funcționarea - naturală informală apare în 
mod natural, prin contact cu mediul și are loc în afara 
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schooling; System II: functioning – cultural informal 
emerges outside instructional settings but uses 
socioculturally evolved sign systems (e.g. language, 
music, numbers); System III: functioning – cultural 
formal – involves systematic teaching of socioculturally 
evolved sign systems in institutional settings.  
If we set these developmental considerations alongside 
the discussions of informal learning (above) we see a 
striking similarity between System I: functioning and 
‘informal learning’, system II: functioning and ‘non-
formal learning’ and System III: functioning and ‘formal 
learning’. These similarities are critical as we move into 
discussions of informal learning as they apply to music 
education.  
INFORMAL LEARNING IN MUSIC 
EDUCATION 
It can be argued that informal learning in music was 
popularized in no small way by Green’s (2002) landmark 
study, ‘How Popular Musicians Learn: A Way Ahead for 
Music Education.’ This is true both in the UK where the 
study was carried out and more recently further afield. 
Since this time Green has published a further book 
(Green 2008) which proposes a ‘popular music 
pedagogy’ and Musical Futures ‘An approach to 
classroom music education’ (D’Amore, 2012) has been 
developed to support informal learning in school through 
the provision of teaching resources, training and a 
network of music practitioners. It is beyond the scope of 
this paper to discuss these in significant detail. However, 
two key issues arise from the context of this work which 
are key in our discussion about the mediational impact of 
technologies.  
Firstly, due to Green’s original work being about the 
learning processes of a popular musician there is a danger 
that the notion of ‘informal’ is conflated with the 
‘popular’. Vitale (2011) references Jaffurs in his recent 
review, drawing attention to numerous examples (Green, 
2002; Lebler, 2008; Rodriguez, 2004; Jaffurs, 2004) of 
when informal music is connected to popular music 
forms. To an extent this can has been countered by 
Green’s (2008) chapter articulating a case for informal 
learning with classical music (pp.149-180). Here she 
makes it clear that informal learning is not about genre 
and style but rather she broadens the lessons from her 
study of popular musicians to explore how this approach 
might function for music styles that are not normally 
passed on through informal learning practices. While one 
might question the degree to which ‘informal learning’ 
does or does not feature in the practices of classically 
trained musicians (for example is listening to a concert 
not sometimes an informal learning experience?) it is 
nevertheless the case that she demonstrates that informal 
learning can also help classical musicians to learn. 
However, from this discussion a more significant 
question arises: if a broad range of musics can be learned 
informally then there is no place for the study of non-
classical forms (perhaps non-formal music) in education. 
This is more problematic and pathway to a response to 
this issue comes from the conflation of non-formal and 
informal in the work of Knowles (1950) discussed above.  
If we take ‘informal’ to include both informal and non-
formal or Stage I and Stage II in Wertsch’s 
developmental model, we can see that cultural informal 

[ 

învățământului formal; Sistemul II: funcționarea - 
culturală informală apare în afara contextului de instruire 
dar folosește sisteme de semne evoluate socio-cultural 
(de exemplu, limba, muzica, numerele); Sistemul III 
funcționarea - cultural formală - implică predarea 
sistematică a sistemelor de semne evoluate socio-cultural 
în contexte instituționale. 
Dacă plasăm aceste considerente de dezvoltare alături de 
studiile despre învățarea informală (de mai sus), vom 
vedea o asemănare izbitoare între Sistemul I: 
funcționarea și „învățarea informală”, Sistemul II:  
funcționarea și „învățarea non-formală”, și Sistemul III: 
funcționarea și „învățarea formală”. Aceste asemănări 
sunt esențiale pe măsură ce înaintăm înspre discuțiile 
legate de învățarea informală aplicată în educația 
muzicală.  
ÎNVĂȚAREA INFORMALĂ ÎN EDUCAȚIA 
MUZICALĂ 
Se poate argumenta că învățarea informală în muzică a 
fost popularizată într-un mod deloc lipsit de importanță 
de studiul de referință al lui Green (2002), How Popular 
Musicians Learn: A Way Ahead for Music Education 
(Cum învață muzicienii pop: O cale de urmat pentru 
educația muzicală). Acest lucru este valabil atât în Marea 
Britanie, unde studiul a fost realizat, și, mai recent, și în 
zone mai îndepărtate. De atunci Green a publicat încă o 
carte (Green 2008) care propune o „pedagogie a muzicii 
pop”, iar Musical Futures „O abordare a educației 
muzicale la clasă” (D'Amore, 2012) a fost elaborată 
pentru a sprijini învățarea informală în școală prin 
furnizarea de resurse de predare, formare și o rețea de 
muzicieni practicanți. Discutarea în detaliu a acestor 
aspecte depășește domeniul acestei lucrări. Cu toate 
acestea, două aspecte-cheie apar din contextul acestui 
studiu care sunt esențiale în discuția noastră cu privire la 
impactul mediațional al tehnologiilor.  
Mai întâi, din cauza faptului că opera originală a lui 
Green se referă la procesele de învățare ale unui muzician 
pop, există pericolul ca noțiunea de „informal” să fie 
confundată cu „popular”. Vitale (2011) face referire la 
Jaffurs în recenzia sa recentă, atrăgând atenția către 
numeroase exemple (Green, 2002; Lebler, 2008; 
Rodriguez, 2004; Jaffurs, 2004) de conectare a muzicii 
informale cu forme de muzică pop. Într-o anumită măsură 
acest fapt a fost contracarat de către capitolul lui Green 
(2008) care prezintă un caz de învățare informală cu 
muzică clasică (pp.149-180). Aici, autoarea explică clar 
că învățarea informală nu are de-a face cu genul și stilul, 
ci mai degrabă ea extinde lecțiile din studiul ei despre 
muzicieni pop pentru a explora modul în care această 
abordare ar putea funcționa pentru stiluri de muzică în 
mod normal netransmise prin practici de învățare 
informale. Cu toate că s-ar putea pune la îndoială gradul 
în care „învățarea informală” figurează sau nu figurează 
în practicile muzicienilor cu educație clasică (de 
exemplu, audierea unui concert nu este uneori o 
experiență de învățare informală?), nu este mai puțin 
adevărat că ea demonstrează că și învățarea informală îi 
poate ajuta pe muzicienii clasici să învețe. Cu toate 
acestea, o chestiune mult mai semnificativă izvorăște din 
această discuție: în cazul în care o gamă largă de tipuri de 
muzică poate fi învățată în mod informal, atunci nu există 
nici un loc în educație pentru studiul formelor non-clasice 
(poate muzică non-formală). Acest lucru este mai 
problematic și o cale de a un răspuns la această problemă 
vine din contopirea non-formalului și informalului în 
lucrarea lui Knowles ( 1950) discutată mai sus.  
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learning can emerge ‘outside instructional settings’, 
whilst informal learning involves the organization of 
activity by the participants, uses socio-culturally evolved 
sign systems and sits outside the framework of the formal 
system. Thus, the issue is not the location of the learning 
but the ‘framework’ or ‘instructional setting’ which poses 
challenges. Indeed it is the assertion here that Folkestad’s 
(2006) attempt to gather notions of ‘situation, learning 
style, ownership and intentionality’ is helpful in drawing 
attention to the factors we need to consider when 
articulating the ‘framework’ in which formal and 
informal (including non-formal) learning can occur 
simultaneously. Therefore, the question at this juncture is 
how to foster both formal and informal (including non 
formal) learning through work in a formal context within 
a broader pedagogy that frames both learning approaches 
critically as part of one and the same discipline. In 
addition to this, the evidence suggests that it is also this 
issue of the ‘framework’ or instructional setting that 
causes problems with technology integration.  
UNDERSTANDING TECHNOLOGY IN 
SCHOOL 
A growing body of research has consistently highlighted 
the potential of digital technologies to enhance education 
(OECD, 2010; Proof and Bligh, 2012). Yet, together with 
the opportunities summarized above, such studies 
demonstrate that not only do the tools provided by digital 
technologies represent modes of behavior, but they are 
also material, social and transformative, holding the 
potential to change the very nature of the learning 
context. The notion of mediation (Wertsch, 1998) allows 
us to understand how this works.  
Digital technologies impact upon students’ learning by 
providing support that helps students to master tasks or 
concepts that they are initially unable to grasp 
independently (Wood et al., 1976). Bruner (1984) uses 
the metaphor of scaffolding to describe this assistance. 
Used in this way we can see that when learners interact 
with technologies at the material level they can shape 
ideas (sometimes using peripherals like a keyboard or a 
mouse) by triggering actions that are often represented by 
icons or short sound motifs. Yet as well as providing this 
kind of support, technologies transform activity in an 
active process that positions students as active agents in 
an irreducible tension with the digital technologies. At a 
very basic level this is seen when a learner creates a new 
text document and shapes the formatting to suit their 
purpose. In this action both the nature of the learner’s 
writing process and the technology itself is changed in a 
way in which one could not exist without the other. In 
addition, digital technologies can impact upon and 
transform students’ learning processes as they mediate 
social interaction. In classroom communities, students do 
not work in isolation but interact with peers and teachers. 
Digital technologies provide the means for learners and 
teachers to enter into discussion about developing ideas 
mediated by technology. This can enable students who 
may not have the language to describe complex concepts 
or ideas to communicate through models or using 
gestures. In addition, with the advances in mobile devices 
and applications (phones, tablets, flipcams, mobile 
sensors) with data connectivity (Wireless, Internet, 3/4G) 
the potential for this dialogue to take place over distances 
asynchronously and in real time increases. These 
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Considerând că „informalul” include atât informalul cât 
și non-formalul sau Etapa I și Etapa II din modelul de 
dezvoltare al lui Wertsch, putem vedea că învățarea 
culturală informală poate apărea „în afara contextelor de 
instruire”, în timp ce învățarea informală presupune 
organizarea activității de către participanți, folosește 
sisteme de semne evoluate din punct de vedere socio-
cultural și se situează în afara cadrului sistemului formal. 
Astfel, problema nu este locul în care are loc învățarea, ci 
„cadrul” sau „contextul de instruire”, care generează 
provocări. Într-adevăr, se afirmă aici că tentativa lui 
Folkestad (2006) de a aduna noțiunile de „situație, stil de 
învățare, drept de proprietate și intenționalitate” este de 
ajutor în atragerea atenției asupra factorilor pe care 
trebuie să îi luăm în considerare atunci când exprimăm 
„cadrul”, în care învățarea formală și informală (inclusiv 
non-formală) pot avea loc simultan. Prin urmare, 
întrebarea în acest moment este cum să promovăm atât 
învățarea formală, cât și cea informală (inclusiv non-
formală) prin munca într-un context formal, într-o 
didactică mai extinsă, care încadrează ambele abordări de 
învățare în mod esenţial, ca parte din una și aceeași 
disciplină. Pe lângă aceasta, dovezile sugerează că și  
acest aspect  al „cadrului”  sau contextului de instruire  
cauzează probleme în ceea ce privește integrarea 
tehnologiei.  
ÎNȚELEGEREA TEHNOLOGIEI ÎN ȘCOALĂ 
Un corp tot mai mare de cercetare a subliniat în mod 
constant potențialul tehnologiilor digitale de a potența 
educația (OCDE, 2010; Proof și Bligh, 2012). Cu toate 
acestea, împreună cu oportunitățile prezentate pe scurt 
mai sus, astfel de studii demonstrează că instrumentele 
oferite de tehnologiile digitale nu doar reprezintă moduri 
de comportament, ele fiind totodată, materiale, sociale și 
transformatoare, deținând potențialul de a schimba însăși 
natura contextului de învățare. Noțiunea de mediere 
(Wertsch, 1998) ne permite să înțelegem cum 
funcționează acest lucru.  
Tehnologiile digitale își exercită impactul asupra învățării 
elevilor prin acordarea de sprijin care îi ajută pe elevi să 
stăpânească sarcini sau concepte pe care inițial nu sunt 
capabili să și le însușească în mod independent (Wood et 
al., 1976). Bruner (1984) folosește metafora eșafodajului 
pentru a descrie acest tip de ajutor. Folosit în acest fel, 
putem vedea că atunci când elevii interacționează cu 
tehnologii la nivelul material ei pot modela idei (uneori 
folosind dispozitive periferice, cum ar fi o tastatură sau 
un mouse), prin declanșarea de acțiuni care sunt adesea 
reprezentate prin pictograme sau motive muzicale scurte. 
Cu toate acestea, odată cu furnizarea acestui tip de 
sprijin, tehnologiile transformă activitatea într-un proces 
activ care poziționează elevii în calitate de agenți activi 
într-o tensiune ireductibilă cu tehnologiile digitale. La un 
nivel foarte elementar, acest lucru se vede atunci când un 
elev creează un nou document scris și configurează 
formatarea pentru a se potrivi scopului său. În această 
acțiune, atât natura procesului de scriere desfășurat de 
elev, cât și tehnologia în sine sunt schimbate într-un mod 
în care una nu ar putea exista fără cealaltă. În plus, 
tehnologiile digitale pot avea impact asupra proceselor de 
învățare ale elevilor, transformându-le, deoarece mediază 
interacțiunea socială. În comunitățile din clasă, elevii nu 
lucrează izolat, ci interacționează cu colegii și profesorii. 
Tehnologiile digitale oferă pentru elevi și profesori 
mijloacele de a intra în discuție cu privire la dezvoltarea 
de idei mediate de tehnologie. Aceasta poate permite 
elevilor care probabil nu dețin limbajul necesar pentru a 
descrie concepte sau idei complexe să comunice prin 
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dialogues are increasingly likely to involve diverse 
perspectives, cultures and languages. A final point is that 
the use of mediational means can lead to the technologies 
themselves being transformed. Norman (1988) argues 
that constraints are frequently introduced by technologies 
themselves rather than an individual’s ability to use them 
and as digital technologies do not occur in nature this is, 
in essence, a social interaction between the technology 
designers and students. When considering this in a 
classroom context, we see that teachers can become 
agents in the design process of the digital technologies 
employed in classroom communities. If teachers are able 
to choose the combinations of software and hardware 
interfaces that will be available to students, then as agents 
in the design of the tools themselves they may change the 
tools in response to student needs and the constraints of 
the technologies.  
Yet, a growing body of research highlights the limited 
application of digital technology in school classrooms 
(Ruthven et al., 2004; Thomas, 2008; OECD, 2010; 
2011). While this is surprising in the light of evidence 
that suggests students who have more experience using 
computers demonstrate higher test scores in international 
standardized comparisons, more significant is that this 
study tells us that learners’ use of digital technologies at 
home is more significant in this correlation than their use 
at school. In fact, the English PISA 2006 suggests that 
more computer use at school does not improve 
standardized test scores (OECD 2010). Taken together 
this evidence suggests that the way in which students use 
digital technologies at home may be more significant in 
improving educational attainment than the ways in which 
computers are currently used in school. Thus, it seems 
that the way in which schools employ technologies are to 
blame for the lack of impact.  
In a similar way to the discussion of the informal/formal 
tensions, with technology integration it seems that it is 
the ‘framework’ or instructional setting within which 
technology is placed that restricts its potential. In the 
current paper, however, it is held that these tensions and 
the issue of framework find possible synthesis and a 
movement beyond in the heritage which is the philosophy 
underpinning current trends in educational thought.  
EDUCATION FROM PROGRESSIVE AND 
TRADITIONAL PERSPECTIVES 
In this paper we propose that challenges presented by 
informal learning approaches together with the 
opportunities offered by technology are illuminated 
through as discussion of what some might call a 
‘progressive model’. In Dewey’s (1938) terms this is 
defined thus: “…expression and cultivation of 
individuality … free activity … learning through 
experience … acquisition of [skills and techniques] as a 
means of attaining ends which make direct vital 
appeal…making the most of opportunities of present 
life…acquaintance with a changing world (pp. 20-21)”. 
Notably, each of these ideas is defined in opposition to a 
‘traditional’ model. Just as ‘informal’ is frequently 
defined in terms opposed to the formal (e.g. Green, 2002) 
the potential of technology is defined in terms of the 
opportunities it presents to ‘transform’ learning (e.g. 
Maloy, et al. 2013). It is not hard to see the notions of 
learning through experience and acquiring skills or 
techniques through acquaintance with a changing world 
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modele sau prin gesturi. În plus, odată cu progresle 
dispozitivelor și aplicațiilor mobile (telefoane, tablete, 
camere video de tip flipcam, senzori mobili) conectate la 
surse de date (Wireless, Internet, 3/4G) potențialul ca 
acest dialog să aibă loc la distanță, în mod asincron și în 
timp real, crește. Este din ce în ce mai probabil ca aceste 
dialoguri să implice diverse perspective, culturi și limbi. 
Un punct final este faptul că utilizarea mijloacelor de 
mediere poate duce la transformarea tehnologiilor în sine. 
Norman (1988) susține că, adesea, constrângerile sunt 
introduse de tehnologiile propriu-zise mai degrabă decât 
de capacitatea individului de a le folosi și, din moment ce 
tehnologiile digitale nu apar în natură aceasta este, în 
esență, o interacțiune socială între designerii tehnologiei 
și elevi. Atunci când se analizează acest lucru în 
contextul unei clase, vedem că profesorii pot deveni 
agenți în procesul de proiectare a tehnologiilor digitale 
utilizate în comunitățile de clasă. În cazul în care cadrele 
didactice au posibilitatea de a alege combinațiile de 
interfețe software și hardware care vor fi la dispoziția 
elevilor, atunci în calitate de agenți în proiectarea 
instrumentelor ei ar putea schimba instrumentele ca 
răspuns la nevoile elevilor și la constrângerile 
tehnologiilor.  
Cu toate acestea, un corp tot mai mare de cercetare 
subliniază aplicarea limitată a tehnologiei digitale în 
clasele școlare (Ruthven et al, 2004; Thomas, 2008; 
OCDE, 2010, 2011). Cu toate că acest lucru este 
surprinzător având în vedere dovezile care sugerează că 
elevii care au mai multă experiență în utilizarea 
computerelor obțin scoruri mai mari la teste în comparații 
internaționale standardizate, mai important este faptul că 
acest studiu ne spune că utilizarea tehnologiilor digitale  
de către elevi acasă este mult mai importantă în această 
corelație decât utilizarea lor la școală. De fapt, în Anglia, 
PISA 2006 sugerează că o mai mare utilizare a 
computerului la școală nu îmbunătățește rezultatele 
testelor standardizate (OCDE 2010). Împreună, aceste 
dovezi sugerează că modul în care elevii utilizează 
tehnologiile digitale acasă poate fi mai semnificativ 
pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale decât 
modul în care computerele sunt utilizate în prezent în 
școală. Astfel, se pare că modul în care școlile folosesc 
tehnologiile sunt de vină pentru lipsa de impact. 
Într-un mod similar cu discuția despre tensiunile 
informale/formale, în cazul integrării tehnologiei se pare 
că de fapt „cadrul” sau mediul de instruire în care 
tehnologia este plasată îi limitează potențialul. În lucrarea 
de față, cu toate acestea, se consideră că aceste tensiuni și 
problema cadrului găsesc o posibilă sinteză și o mișcare 
evolutivă în patrimoniul care este filosofia ce stă la baza 
tendințelor actuale din gândirea educației.  
EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVE 
PROGRESIVE ȘI TRADIȚIONALE 
În această lucrare ne propunem ca provocările prezentate 
de abordările de învățare informală, împreună cu 
oportunitățile oferite de tehnologie să fie scoase în 
evidenţă ca discuții despre ceea ce unii ar putea numi un 
„model progresiv”. În cuvintele lui Dewey (1938), 
aceasta se definește astfel: „...expresie și cultivare a 
individualității  ... activitate liberă ... învățare prin 
experiență ... dobândirea de [deprinderi și tehnici] ca 
mijloc de atingere a unor scopuri care fac un apel vital 
direct ... profitând la maxim de oportunitățile vieții din 
prezent ... a face cunoștință cu o lume în schimbare (pp. 
20-21)”. În special, fiecare dintre aceste idei este definită 
în opoziție cu un model „tradițional”. La fel cum 
„informalul” este frecvent definit în termeni opuși 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

13

[ 

resonating across both the informal and the technology-
enhanced approach noted above. However, in defining 
progressive education Dewey moves on to highlight the 
danger that any new movement seeking to supplant the 
aims of its predecessor may develop its ideals in 
opposition rather than through construction. In so doing 
radically ‘progressive’ approaches risk rejecting 
traditional ideals, such as structuring subject content, 
adult guidance and acquaintance with the past.  
In fact Dewey suggests that in order to facilitate 
experiential learning and the informal and technology-
mediated acquisition of skills and techniques we need to 
‘discover the connection which exists between the 
achievements of the past and the issues of the present’ 
(p.23). Put in other words, Dewey suggests that a newer 
philosophy which is ‘found in the idea that there is an 
intimate and necessary relation between the processes of 
actual experience and education’ (p.20) will draw 
together both traditional and progressive notions into a 
Hegelian synthesis. In the same way one might argue that 
it may be necessary for formal and non-technological 
approaches to be synthesized with informal and 
technology-enhanced approaches in order to support the 
promised outcomes.  Indeed, Green (2008) stresses that 
the informal approach she champions was ‘designed to 
complement, not act as a substitute for more formal 
approaches’ (p.24). In response to this the current paper 
presents a model of technology-mediated diagenesis, 
which demonstrates a pedagogy which synthesizes the 
formal and the informal and which allows for the 
presence of technology as a mediator of educational 
interactions in order to provide structured subject content, 
adult guidance and acquaintance with the past while 
facilitating an ‘intimate and necessary relation between 
the processes of actual experience and education’.  
TECHNOLOGY-MEDIATED DIAGENESIS 
In response to the challenges noted above, this is a short 
introduction to a model of emancipatory practice and 
diagenesis which describes how (secondary) teachers can 
help to foster learning and development in a way that 
promises to support the realization of the potential 
offered, in particular, by digital technologies. It draws on 
empirical work with teachers and learners in music 
classrooms (Kirkman, 2001; 2012a; 2012b) as well as 
wider literature on dialectic and dialogic pedagogy and 
practice.  
The potential of digital technologies in learning 
exchanges may be viewed in two ways. Firstly they can 
offer ways to learners to find the freedom to build on 
their previous learning and understanding of the world 
discovering and ‘owning’ knowledge for themselves: 
emancipatory practice. Secondly they can help to foster 
collaboration and support through the process of 
diagenesis, which is a pedagogic process that involves 
collectively breaking apart ideas and concepts so that 
they can be examined and then reconstructed in 
exploratory dialogues between individuals as teachers 
support them. The following model brings together recent 
developments in our understanding of learning in 
digitally enhanced contexts and focuses on the 
interactions between students, teachers, peers and 
technologies as they work on exploratory and 
constructivist learning tasks.  
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formalului (de exemplu, Green, 2002), potențialul 
tehnologiei este definit în relație cu oportunitățile pe care 
le prezintă pentru „transformarea” învățării (de exemplu 
Maloy, et al. 2013). Nu este greu să vedem cum noțiunile 
de învățare prin experiență și dobândire de competențe 
sau de tehnici prin familiarizarea cu o lume în schimbare 
rezonează în cadrul ambelor abordări, cea informală și 
cea potențată de tehnologie, menționate mai sus. Cu toate 
acestea, în definirea educației progresive, Dewey 
avansează spre a evidenția pericolul reprezentat de faptul 
că orice nouă mișcare, în încercarea de a înlocui țelurile 
predecesoarei sale, și-ar putea dezvolta idealurile prin 
opoziție mai degrabă decât prin construcție. În acest mod, 
abordările radical de „progresive” riscă să respingă 
idealurile tradiționale, cum ar fi structurarea conținutului, 
îndrumarea de către adulți și familiarizarea cu trecutul.  
De fapt, Dewey sugerează că, în scopul de a facilita 
învățarea experiențială și dobândirea informală și mediată 
de tehnologie a abilităților și tehnicilor, avem nevoie să 
„descoperim legătura care există între realizările din 
trecut și problemele din prezent” (p.23). Altfel spus, 
Dewey sugerează că o filosofie mai nouă care se „găsește 
în ideea că există o relație intimă și necesară între 
procesele experienței reale și educației” (p.20 ) va reuni 
atât noțiuni tradiționale cât și progresive într-o sinteză 
hegeliană. În același mod s-ar putea argumenta că ar 
putea fi necesar ca abordările formale și non- tehnologice 
şi abordările informale și potențate de tehnologie să fie 
sintetizate pentru a sprijini rezultatele promise. 
Într-adevăr, Green (2008) subliniază că abordarea 
informală pe care o susține a fost „concepută pentru a 
completa, nu pentru a acționa ca un substitut pentru 
abordări mai formale” (p.24). Ca răspuns la aceasta, 
lucrarea de față prezintă un model de digeneză mediată 
de tehnologie, demonstrând o didactică de sintetizare a  
formalului și informalului și care permite prezența 
tehnologiei ca mediator de interacțiuni educaționale, în 
scopul de a oferi conținuturi structurate, îndrumare adultă 
și cunoștință cu trecutul, în același timp facilitând o 
„relație intimă și necesară între procesele de experiență și 
educație propriu-zisă”.  

DIGENEZA MEDIATĂ DE TEHNOLOGIE  
Ca răspuns la provocările menționate mai sus, aceasta 
este o scurtă introducere la un model de practici de 
emancipare și digeneză care descrie modul în care 
cadrele didactice (de la nivelul secundar) pot contribui la 
promovarea învățării și dezvoltării într-un mod care 
promite să sprijine realizarea potențialului oferit în 
special de tehnologiile digitale. Acesta se bazează pe 
munca empirică desfășurată cu profesori și elevi în orele 
de muzică (Kirkman, 2001, 2012a, 2012b), precum și 
literatura de specialitate mai extinsă din domeniul 
didacticii și practicii dialectice și dialogice.  
Potențialul tehnologiilor digitale în interacţiunile de 
învățare poate fi vizualizat în două moduri. În primul 
rând, ele pot oferi celor care învață modalități de a găsi 
libertatea de construi pe fundaţia cunoştinţelor şi 
experienţelor  lor anterioare, descoperind și „deținând” 
cunoaştere pentru ei înșiși: practica emancipatoare. În al 
doilea rând, acestea pot contribui la promovarea 
colaborării și sprijinului prin procesul de digeneză, care 
este un proces pedagogic ce implică dezmembrarea de 
idei și de concepte în mod colectiv, astfel încât să poată fi 
analizate și apoi reconstruite în dialoguri exploaratoare 
între indivizi, cu sprijinul cadrelor didactice. Următorul 
model reunește evoluții recente în modul în care 
înțelegem învățarea în contexte potențate digital și se 
concentrează pe interacțiunile dintre elevi, profesori, 
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In the model, interactions between technologies and 
classroom learners (teacher included) are mapped 
between four spaces or contexts of learning. These are 
conceptual places that allow learning interactions to be 
viewed from different vantage points. In each space a 
different kind of development is made possible as the 
context is more or less open, dynamic, supported through 
scaffolding or collaborative through dialogue 

. 
Institutional space describes the contexts of structured 
classrooms where teachers ‘enable’ development through 
scaffolding provided through the digital technologies as 
well as other pedagogic tools. Learning in this space can 
be understood to include more static views of knowledge 
and pedagogy. In this space learning proceeds 
‘dialectically’ (Wegerif, 2008) as there is a discourse 
between the teacher as ‘knowledgeable other’ and the 
learner as the one who is questioned in order to foster 
understanding. Personalized space describes the contexts 
of individuals’ consciousness in which they discover for 
themselves because their ability to learn happens to 
match the design of a lesson. Personalized space is inside 
institutional space as learners are bound by the ‘rules’ of 
learning laid down by the teacher. When a teacher has 
structured a learning context (institutional space) they 
necessarily introduce both opportunities and barriers to 
action; hence this is formally structured learning. Of 
course, a more expert pedagogy will tend towards a 
context that anticipates and supports learners’ needs and 
will be therefore ‘less serendipitous’. Open space 
describes the contexts in which learners take ownership 
of their own learning (A) and their learning becomes 
more exciting, personal, dynamic and maximizes their 
potential; informal learning. It shares features of 
Harrison’s (2008) notion of ‘open space’ but key 
differences arise from the significant change in context 
from his original notion. They are transformed 
individuals as they work with enabling technologies and 
shape their own tools and resources. Learning informally 
in open spaces is emancipatory because it relies on them 
building their own ‘computer-mediated environment’; 
that is a physical and conceptual set of digital technology 
tools that allows them to learn in a way that builds on 
their previous knowledge and experiences in such a way 
that they can directly interact with and shape new ideas 
for themselves. In this context they are agents in their 
own learning as they draw on their full range of 
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colegi și tehnologii, pe măsură ce lucrează la sarcini de 
învățare exploratoare și constructiviste.  
În model, interacțiunile dintre tehnologii și elevi la clasă 
(profesorul inclus) sunt reprezentate grafic între patru 
spații sau contexte de învățare. Acestea sunt spaţii 
conceptuale care permit ca interacțiunile de învățare să 
fie vizualizate din diferite puncte de vedere. În fiecare 
spațiu un alt fel de dezvoltare este posibil, contextul fiind 
mai mult sau mai puțin deschis, dinamic, susținut prin 
eșafodaj sau colaborativ prin dialog 

 
Spațiul instituțional descrie contextele sălilor de clasă 
structurate unde profesorii „fac posibilă” dezvoltarea prin 
eșafodaje furnizate prin intermediul tehnologiilor 
digitale, precum și alte instrumente pedagogice. Învățarea 
în acest spațiu poate fi înțeleasă ca incluzând mai multe 
perspective statice asupra cunoștințelor și pedagogiei. În 
acest spațiu învățarea se desfășoară „dialectic” (Wegerif, 
2008), întrucât există un discurs între profesor în calitate 
de „cunoscător” și elev în calitate de persoană chestionată 
în scopul de a promova înțelegerea. Spațiul personalizat 
descrie contextele conștiinței indivizilor în care aceștia 
descoperă singuri, deoarece capacitatea lor de a învăța se 
întâmplă să se potrivească design-ului unei lecții. Spațiul 
personalizat este în interiorul spațiului instituțional, 
deoarece elevii sunt legați de „regulile” de învățare 
stabilite de către profesor. Atunci când profesorii 
structurează un context de învățare (spațiu instituțional), 
ei introduc în mod necesar atât oportunități, cât și bariere 
de acțiune; prin urmare, aceasta este învățare structurată 
formal. Desigur, o pedagogie mai expertă va tinde spre 
un context care anticipează și sprijină nevoile cursanților 
și va fi, prin urmare, „mai puțin întâmplătoare”. Spațiul 
deschis descrie contextele în care elevii își asumă dreptul 
de proprietate asupra propriului proces de învățare (A), 
iar învățarea lor devine mai palpitantă, personală, 
dinamică și le maximizează potențialul: învățare 
informală. Împărtășește caracteristici ale noțiunii lui 
Harrison (2008) de „spațiu deschis”, dar apar diferențe- 
cheie față de modificarea semnificativă de context faţă de 
noțiunea lui originală. Ei sunt indivizi transformați pe 
măsură ce lucrează cu tehnologii care îi împuternicesc și 
își formează propriile instrumente și resurse. Învățarea 
informală în spații deschise este emancipatoare, deoarece 
se bazează pe ei înşişi, care își construiesc propriul 
„mediu mediat de computer”; adică un set fizic și 
conceptual de instrumente de tehnologia digitală, care le 
permite să învețe într-un mod care se cumulează cu 
cunoștințele și experiența lor anterioară în așa fel încât 
pot interacționa direct cu idei noi și forma idei noi pentru 

Digeneză 

Spațiu 
deschis 

Emancipator Spațiu 
comun 
Dialogic 

Spațiu 
personal 

A 

Dialectic 
Spațiu instituțional 

B 

Albastru=abordări didactice Kirkman 2013 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

15

[ 

resources, both inside and outside the classroom, in order 
to construct understandings in collaboration with others. 
Learning and development in this space is mediated 
through interaction with digital technologies as they 
create a rich context for exploration. Shared space 
describes the contexts where learners share and 
collaborate through transformed ways of working with 
their teacher and peers in dialogue. The kinds of 
interactions that occur within this space are dialogic. 
Alexander (2008) defines dialogue in contradistinction to 
casual conversation and informal discussion. Instead he 
suggests that dialogue encourages the exploration of 
ideas, questions, pursues evidence and leads thinking 
forward. He suggests that dialogue occurs in discussion 
which challenges and probes ideas and which deepens 
lines of enquiry in a liberating and safe environment. 
Through work in this space the whole institutional space 
(classroom) is ultimately transformed and learners are 
often seen as creative.  
The process of diagenesis describes the movement of 
learner interactions between dialectic and dialogic forms 
of interaction through emancipatory ‘open space’. 
Through the process of diagenesis ideas are continually i) 
broken apart as learners are given the tools to examine 
the nature and scope of ideas, ii) explored as learners 
draw on their full range of resources, both inside and 
outside the classroom to develop and reconstruct their 
understanding in the light of new information iii) shared 
collaboratively as learners collaborate to examine their 
new understandings and reach new conclusions.  
CONCLUSION 
In this way the model above provides a means to 
synthesize formal ‘institutional’ learning with informal 
learning in ‘personal and open’ spaces as they are 
brought together through diagenesis and in a dialogic 
interaction which is the social space of meeting for 
informal and formal cultural concepts. This unity brings 
us back to the stages of the development of higher mental 
functions (Wertsch, 1985) noted above. Dialogue in 
shared space allows the informal learning developed in 
open space to be brought back into the institutional space 
(B). The informal cultural knowledge generated in open 
space becomes formalized in this transformation. 
Learners’ ‘informal’ knowledge is transformed and the 
socio-culturally evolved means of technology enhances 
this process such that the informal knowledge can be 
decontextualized and “formulated to apply across various 
contexts” (Wegerif, 1085: 50). Thus diagenesis 
articulates a process by which the formal and the 
informal are brought together by means of technology as 
a mediator of educational interactions. In this way the 
diagenetic context provides both structured subject 
content, adult guidance and acquaintance with the past 
(formal learning) while facilitating an ‘intimate and 
necessary relation between the processes of actual 
experience and education’ in a context that is shaped by 
the learner and which builds on their natural engagement 
with their environment (informal learning).  
The implications of this model for practice are 
widespread in that the potential to broaden out existing 
formal pedagogies and to foster opportunities for 
informal learning maximizes the potential of technologies 
to foster meaningful learning. Furthermore diagenesis 
emphasizes the importance of drawing learners’ ideas 
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ei înșiși. În acest context, ei sunt agenți în propriul proces 
de învățare, deoarece se bazează pe gama lor completă de 
resurse, atât în interiorul cât și în afara sălii de clasă, în 
scopul de a construi înțelegeri în colaborare cu alții. 
Învățarea și dezvoltarea în acest spațiu sunt mediate prin 
interacțiunea cu tehnologiile digitale, acestea creând un 
context bogat de explorare. Spațiul comun descrie 
contextele în care cursanții împart și colaborează prin căi 
transformate de lucru cu profesorul și colegii lor, în 
dialog. Tipurile de interacțiuni care au loc în acest spațiu 
sunt dialogice. Alexander (2008) definește dialogul în 
contra-distincție față de conversația obișnuită și discuția 
informală. El sugerează că dialogul încurajează 
explorarea de idei, întrebări, urmărește dovezi și duce 
gândirea mai departe. El sugerează că dialogul are loc în 
discuție, ceea ce provoacă și verifică idei, aprofundând 
liniile de investigare într-un mediu eliberator și sigur. 
Prin munca în acest spațiu, întreg spațiul instituțional 
(clasă) este în cele din urmă transformat și elevii sunt 
adesea văzuți ca fiind creativi.  
Procesul de digeneză descrie mișcarea interacțiunilor 
elevilor între formele dialectice și dialogice de 
interacțiune prin „spațiul deschis” emancipator. Prin 
procesul de digeneză ideile sunt în mod continuu i) 
dezmembrate pe măsură ce elevilor le sunt date uneltele 
pentru a examina natura și extinderea ideilor, ii) explorate 
pe măsură ce elevii recurg la toată gama lor de resurse, 
atât în interiorul cât și în afara sălii de clasă pentru a-și 
dezvolta și reconstrui înțelegerea în lumina noilor 
informații iii) împărtășite în colaborare pe măsură ce 
elevii lucrează împreună pentru a examina noile 
înțelegeri și a ajunge la noi concluzii. 
CONCLUZIE 
În acest fel, modelul de mai sus oferă un mijloc de a 
sintetiza învățarea „instituțională” formală cu învățarea 
informală în spații „personale și deschise”, acestea fiind 
aduse împreună prin digeneză și într-o interacțiune 
dialogică, care este spațiul social de întâlnire pentru 
concepte culturale informale și formale. Această unitate 
ne aduce înapoi la etapele de dezvoltare a funcțiilor 
mentale superioare  Wertsch , 1985) menționate mai sus. 
Dialogul în spațiu comun permite învățării informale 
desfășurate în spațiu deschis să fie adusă înapoi în spațiul 
instituțional (B). Cunoștințele culturale informale 
generate în spațiu deschis se formalizează în această 
transformare. Cunoștințele „informale” ale elevilor se 
transformă și mijloacele tehnologice evoluate socio-
cultural potențează acest proces, astfel încât cunoștințele 
informale pot fi decontextualizate și „formulate astfel 
încât să se aplice în diferite contexte” (Wegerif, 1085: 
50). Astfel, digeneza articulează un proces prin care 
formalul și informalul sunt aduse împreună prin 
intermediul tehnologiei ca mediator de interacțiuni 
educaționale. În acest fel contextul digenetic oferă atât 
conținut structurat, consiliere adultă și familiarizare cu 
trecutul (învățarea formală), facilitând în același timp o 
„relație intimă și necesară între procesele de experiență 
reală și educație”, într-un context care este configurat de 
cel care învață și care se bazează pe angajamentul lor 
natural cu mediul lor (învățarea informală). 
Implicațiile acestui model pentru practică sunt larg 
răspândite, prin faptul că potențialul de a extinde 
didacticile oficiale existente și de a promova oportunități 
de învățare informală maximizează potențialul 
tehnologiilor de a promova învățarea semnificativă. Mai 
mult decât atât, digeneza subliniază importanța atragerii 
ideilor elevilor în contexte formale, ca parte a procesului 
de acreditare precum și pentru schimbul de cunoștințe. 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE / REFERENCES 
 

[1] Alexander, R.J. (2008) Towards Dialogic Teaching: Rethinking Classroom Talk (4th Edition), 
Dialogos. 

[2] Bruner, J. (1984). Children’s Learning In The “Zone Of Proximal Development”. In V. B. Rogoff and J. 
Wertsch (Ed.), Vygotsky’s Zone Of Proximal Development: The Hidden Agenda. (pp. 93–97). San 
Francisco: Jossey-Bass. 

[3] Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1974). Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help. 
Baltimore and London: The John Hopkins University Press. 

[4] D’amore, A. (2012). Musical Futures: An Approach To Teaching And Learning. London: Paul Hamlyn 
Foundation. 

[5] Department For Education (DFE). (2011). The Importance Of Music: A National Plan For Music 
Education (pp. 1–55). DCMS 

[6] Dewey, J. (1938). Experience And Education. London: Collier Macmillan Publishers. 
[7] Finney, J., & Philpott, C. (2010). Informal Learning And Meta-Pedagogy In Initial Teacher Education 

In England. British Journal Of Music Education, 27(01), 7-19 
[8] Folkestad, G. (2006). Formal And Infomal Learning Situations Or Practices Vs Formal And Informal 

Ways Of Learning. British Journal Of Music Education, 23(2), 135–145. 
[9] Ginsburg, H. P., & Allardice, B. S. (1984). Children’s Difficulties With School Mathematics. In B. 

Rogoff and J. Lave, Eds., Everyday Cognition: Its Development In Social Context. Cambridge, Mass: 
Harvard University Press. 

[10] Green, L. (2002). How Popular Musicians Learn : A Way Ahead For Music Education. Ashgate 
Popular And Folk Music Series (pp. Xii, 238). Aldershot: Ashgate. 

[11] Green, L. (2008). Music, Informal Learning And The School : A New Classroom Pedagogy. Ashgate 
Popular And Folk Music Series (Pp. Xi, 213). Aldershot: Ashgate. 

[12] Henley, D. (2011). Music Education In England (pp. 1–330). DCMS 
[13] Jaffurs, S. E. (2004). The Impact Of Informal Music Learning Practices In The Classroom, Or How I 

Learned How To Teach From A Garage Band. International Journal Of Music Education, 22(3), 189–
200. 

[14] Kirkman, P. (2011) Exploring Contexts For Development: Secondary Music Students' Computer-
Mediated Composing. Journal Of Music, Technology And Education. 3:2&3 pp107-124.  

[15] Kirkman, P. (2012a) Making New Connections With Digital Technologies: Towards A New Model Of 
Compositional Development In Music. TEHNOLOGIE Tehnologii Informatice Şi De Comunicaţie În 
Domeniul Muzical (ICT In Musical Field).  

[16] Kirkman, P. (2012b). Secondary Music Students’ Compositional Development With Computer-
Mediated Environments In Classroom Communities. University Of Cambridge. Accessed 29/3/14 
http://www.dspace.cam.ac.uk/handle/1810/244366  

[17] Knowles, M. S. (1950). Informal Adult Education: A Guide For Administrators, Leaders, And 
Teachers. New York: Association Press.  

[18] Lebler, D. (2008). Popular Music Pedagogy: Peer Learning In Practice. Music Education Research, 
10(2), 193–213.  

[19] Livingstone, D. . W. . (2001). Adults’ Informal Learning: Definitions, Finds, Gaps, And Future 
Research: New Approaches For Lifelong Learning ( NALL ). Toronto.  

[20] Maloy, R. W., Verock-O’Loughlin, R.-E., Edwards, S. A., & Woolf, B. P. (2013). Transforming 
Learning With New Technologies (2nd Ed.). San Diego, CA, USA: Pearson. 

[21] Norman, D. A. (1988). The Psychology Of Everyday Things. New York: Basic Books. 

[ 

into formal contexts as part of the process of 
accreditation and for knowledge sharing. These key ideas 
hold implications for the practice of learners and teachers 
alike. Finally there is a need to further explore the 
process of diagenesis through research which investigates 
the use of this model for the planning and development of 
teaching and learning both within and beyond formal 
institutions. Current priorities include research into the 
ways in which such models foster meaningful learning 
and understanding how teachers can foster informal 
learning in open space, as well as further refinement of 
the model itself. 
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Aceste idei cheie dețin implicații pentru practica elevilor 
și profesorilor deopotrivă. În cele din urmă există o 
nevoie de a explora în continuare procesul de digeneză 
printr-o cercetare care investighează utilizarea acestui 
model pentru planificarea și dezvoltarea predării și 
învățării, atât în interiorul cât și în afara instituțiilor 
formale. Prioritățile curente includ cercetarea modului în 
care astfel de modele favorizează învățarea semnificativă 
și înțelegerea modului în care profesorii pot stimula 
învățarea informală în spațiu deschis, precum și rafinarea 
ulterioară a modelului în sine. 
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