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REZUMAT 
Revoluția digitală are un impact deosebit atât asupra 
muzicii cât și a educației muzicale. Această succintă 
prezentare așază progresele recente din domeniul 
educației muzicale din Anglia într-un context istoric, 
cadrele didactice  confruntându-se cu probleme dificile.  
Cea mai pregnantă dintre acestea este problema scopului 
și necesitatea de a-l clarifica în lumina unor valori 
culturale contestate și variabile.  

Cuvinte cheie:  
cânt; creativitate; diversitate culturală; identitate; 
democrație. 

INTRODUCERE 
În 1870 muzica a devenit materie obligatorie în școlile 
engleze, fiind numită nu „muzică”, ci „cânt” iar pe 
parcursul secolului care a urmat cântul a rămas subiectul 
principal de dezbatere în educația muzicală din Anglia. 
Ce învățau de fapt copiii prin cânt? Puteau învăța să 
citească notele cântând? Puteau învăța, prin cânt, un 
repertoriu muzical valoros? Cântul era cea mai bună 
pregătire auditivă pentru aprecierea muzicii în general? 
Activitatea vocală era pregătirea necesară pentru a cânta 
la un instrument? Un repertoriu adecvat de cântece i-ar 
ajuta să își formeze o conștiință a unei identități comune, 
a unei identități locale, a unei identități naționale? 
Acestea erau întrebările care se puneau.  
Concomitent cu disputele și tensiunile dintre sistemele 
rivale, exista un angajament față de locul central cuvenit 
cântului în cadrul educației muzicale generale. Cu toate 
acestea, în anii 60 au apărut îndoieli privitoare la 
îngustimea unui plan de învățământ de tip singing-plus. 
Putea un astfel de plan de învățământ să mențină interesul 
și angajamentul tuturor copiilor și în special ale tinerilor 
aflați la vârsta adolescenței? Se cunoștea faptul că muzica 
din școală se separase de tipurile de experiențe muzicale 
pe care tinerii le aveau în afara școlii.  În afară aceștia 
puteau face singuri muzică în moduri care nu erau 
recunoscute în școală. Chiar și în acele vremuri, înainte 
de revoluția digitală a anilor 90, tinerii puteau să își facă 
propriile înregistrări muzicale și să facă muzică împreună 
cu prietenii, stimulați de muzica pop.  
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ABSTRACT 
The digital revolution impacts greatly on both music and 
music education. This short account places recent 
developments in music education in England in a 
historical context and raises difficult questions for music 
educators to consider. Chief amongst these is the question 
of purpose and the need to clarify this in the light of 
contested and shifting cultural values.  

Key words: 
Singing, creativity, cultural diversity, identity, 
democracy. 

INTRODUCTION 
In 1870 music became a compulsory subject in England’s 
schools, not named ‘music’ but ‘singing’, and for the next 
one hundred years singing remained at the centre of 
debate in English music education. What was it that 
children learnt through singing? Could they learn to read 
music through singing? Could they learn a repertoire of 
valuable songs through singing? Was singing the best 
aural preparation for the appreciation of music in 
general? Was vocal activity the necessary preparation for 
instrumental playing? Would an appropriate repertoire of 
songs help them to share a sense of common identity, a 
local identity, a national identity? These were questions 
asked.  
While there was dispute and tensions between rival 
systems, there was a commitment to the central place of 
singing within a general music education. However, by 
the 1960s doubts were raised about the narrowness of a 
singing-plus curriculum. Could such a curriculum 
maintain the interest and commitment of all children and 
in particular young people in their adolescent years?  
There was an awareness that music in school had become 
separated from the kinds of musical experiences that 
young people were having outside of school.  There they 
could make music for themselves in ways that were not 
recognised in school. Even at this time and before the 
digital revolution of the 1990s young people were able to 
make their own recordings of music and make music with 
friends stimulated by popular music. 
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RECUNOAȘTEREA IMPULSULUI 
CREATOR AL COPIILOR  
Profesori de muzică influenți au început să susțină că 
tinerii și copiii trebuie percepuți ca având imaginație, ca 
fiind capabili de a face ei înșiși muzică folosind 
instrumente ușor accesibile și propriile lor voci. O parte a 
acestui nou curent de gândire își avea rădăcinile în munca 
lui Carl Orff, dar coincidea totodată cu un interes pentru 
muzica secolului al XX-lea și pentru modul în care 
compozitorii își realizau munca. Era o vreme a 
experimentelor care căutau să identifice creativitatea 
tinerilor, uneori folosind tehnicile compozitorilor 
contemporani care utilizau mediile electronice, și alteori 
făcând legătura cu compozitorii de muzică ușoară, din 
care unii utilizau mediile electronice. În acest mod 
educația noastră muzicală s-a schimbat de la o abordare 
centrată pe cânt și teorie derivată din cânt către o 
abordare mult mai deschisă și mai creativă care 
recunoștea faptul că elevii au idei și sunt capabili de a 
face muzică, de a-și folosi urechea muzicală și de a emite 
în cunoștință de cauză raționamente despre muzică, iar 
prin modul lor de a face muzică,  de a găsi raporturi cu 
muzica altora. Un moment de referință a apărut sub 
forma Certificatului General de Educație Secundară din 
1986, un curs proiectat pentru elevi de 14-16 ani, în care 
interpretarea și compunerea muzicii erau examinate odată 
cu capacitățile de ascultare. În perioada care a urmat 
anilor 70 muzica provenită atât din tradiții locale cât și 
internaționale ajunsese să fie acceptată ca parte a 
educației muzicale. Acest aspect era reprezentat în 
lucrările oferite spere examinare de tineri la vârsta de 
șaisprezece ani.    
Tinerii făceau acum muzică folosind claviaturi 
electronice, sintetizatoare și programe computerizate 
precum și instrumente acustice. Pentru găsirea de noi 
direcții pentru educația muzicală (bineînțeles, nu toți 
sprijineau acest lucru), apăreau întrebări despre locul 
activităților „tradiționale” cum era cântul iar unii afirmau 
că educația noastră muzicală încerca să asimilieze prea 
multe idei noi într-un tempo prea rapid. Profesorii de 
muzică erau conduși de resurse mai degrabă decât de 
principii? Existau principii durabile la care să se adere?  
Un Plan de Învățământ Național pentru Muzică încerca să 
aducă ordine în ceea ce altfel ar fi fost o anarhie a 
inovațiilor. Programa oficială prevedea ca elevii să  
cânte, să se miște, să cânte la instrumente, să compună 
muzică, iar prin aceste activități să experimenteze o gamă 
largă de tipuri de muzică, dezvoltându-și capacitățile 
auditive și învățând să aprecieze și să înțeleagă mai bine 
propria lor activitate muzicală și pe cea a celorlalți.  
La începutul secolului XXI exista o conștientizare a 
muzicii ca fiind prezentă peste tot în lume, călătorind 
foarte rapid prin internet și umplând mințile copiilor cu 
cea mai extinsă paletă muzicală imaginabilă și cu mult 
mai mult decât pot să își imagineze profesorii noștri de 
muzică. Era epoca fuziunii perpetue.  

DAR CARE ERA SCOPUL EDUCAȚIEI 
MUZICALE? 
O parte integrantă a tradiției noastre educaționale din 
Anglia este angajamentul de a ne duce mai departe stilul 
de viață democratic. Educația poate fi văzută ca având, 
într-un anume sens, efect de emancipare. Există, 
bineînțeles, multe definiții ale democrației, peste nouă 

[ 

RECOGNISING CHILDREN’S CREATIVE 
IMPULSE 
Influential music educators began to argue that children 
and young people should be thought of as having 
imaginations, able to make music themselves using easily 
accessible instruments as well as voices. Some of this 
new thinking had roots in the work of Carl Orff, but it 
coincided too with an interest in music of the 20th 
century and the way composers made their work.  It was 
a time of experiment seeking out the creativity of young 
people, sometimes using the techniques of contemporary 
composers who were using electronic media, and 
sometimes connecting with composers of popular music, 
some of whom were using electronic media. In this way 
our music education changed from an approach centred 
on singing and theoretical work derived from singing, 
towards a much more open and creative approach where 
children were recognized as having ideas and able to 
make music, able to use their ears, and make informed 
judgments about music, and through their music making, 
find relationship with the music of others. A landmark 
point came in the form of the General Certificate of 
Secondary Education in 1986, a course designed for 14-
16 year-olds, in which the performance and composition 
of music was examined alongside listening capabilities. 
In the time since the 1970s music from both local and 
world traditions had come to be an accepted part of music 
education. This was represented in the work that young 
people offered for examination at the age of sixteen.  
Young people were now making music through 
electronic keyboards, synthesisers and computer 
programmes as well as acoustic instruments. In finding 
new directions for music education (of course, not all 
supported these) questions were asked about the place of 
‘traditional’ activities like singing and some argued that 
our music education was attempting to assimilate too 
many new ideas at too rapid a pace. Were music teachers 
being led by resources rather than principles? Were there 
enduring principles to adhere to?  
A National Curriculum for Music attempted to bring 
order to what might otherwise be an anarchy of 
innovation. The official curriculum required that children 
sing, move, play instruments, compose music, and 
through these activities experience a wide range of 
music(s), developing their aural capacities and learning to 
appreciate and better understand their own music making 
and the music making of others.  
By the beginning of the twenty-first century there was an 
awareness of music existing everywhere in the world yet 
travelling very rapidly through the internet and filling 
children’s minds with the most wide ranging music 
imaginable, and much more than our music teachers can 
imagine. It was the age of perpetual fusion. 

BUT WHAT IS THE PURPOSE OF A 
MUSICAL EDUCATION? 
As a part of our English educational tradition, there is a 
commitment to further our democratic life. Education can 
be viewed as in some sense emancipatory. There are of 
course many definitions of democracy, over nine 
hundred, but nevertheless our education has a broad 
commitment to preparing young people to become 
autonomous citizens, to understand the world into which 
they are growing. And, this means that there is the 
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possibility of dialogue and openness within the classroom 
with teachers listening to young people, of young people 
being listened to and respecting their teachers, 
recognizing their teachers as having authority and 
wisdom. There is the opportunity for productive 
relationships between pupils, and between teachers and 
pupils.  
Much attention is given to the aims of education and 
these aims need to be in a relationship with the aims of 
music educations. What is our music education for? Too 
often too little thought is given to this and many 
assumptions are made about why we are musically 
educating. Is it so that young people will better 
understand themselves, each other as part of a group of 
people, a part of a nation with an identity, a changing 
identity; is that an important goal of music education? To 
what extent is it important that children and young people 
see themselves as growing into a world of global 
interconnections, so that they understand other people 
through other peoples’ music? To what extent is a music 
education to help them make wise judgments about music 
and think about why it exists, for what purposes it exists? 
Why is it a part of human culture, a nation’s culture? 
These are questions to be asked.  
Whose music do we teach? This is almost too difficult a 
question to answer. Do we think that some music has 
more authority than others? And if so should it provide 
the values through which we judge other music by? 
These are difficult questions and raise the issue of 
cultural hegemony and issues of power and control. To 
what extent might music be seen as being part of a 
cultural democracy where many musics have valid voices 
and meanings to be considered? For myself, this is a 
question that we can not avoid and which our teachers 
need to be helped to think about.  

AND NOW… 
In addressing this question we must acknowledge the 
power of digital technology to bring forth a culturally 
democratic music education in a world of perpetual 
fusion where music is thought of as open and no longer 
as a collection of musical works each with its doors 
closed, guarded and opened only with permission.  It is 
digital technology that is changing and often dominating 
pedagogical practices. And with this comes the 
possibility of ground-up innovations. For example, in 
England music teachers are now teaching each other 
through their virtual communities how tablet technology 
can help adolescent pupils find their singing voices. In 
primary schools music teachers are taking advantage of 
on-line resources intended for those less confident in 
their music teaching, and in every music room there is 
access to the internet and music for the pupils to see and 
hear and to respond to. We have an embarrassment of 
riches with all the challenges that this can bring. 
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sute, dar, cu toate acestea, educația noastră se angajează 
în sens larg să pregătească tinerii pentru a deveni cetățeni 
autonomi, pentru a înțelege lumea în care se pregătesc să 
intre. Ceea ce înseamnă că există posibilitatea de dialog 
și deschidere în cadrul clasei, unde profesorii îi ascultă pe 
tineri, posibilitatea ca tinerii să fie ascultați și să își 
respecte profesorii, să îi recunoască drept simboluri de 
autoritate și înțelepciune. Există posibilitatea de relații 
productive între elevi și între profesori și elevi.  
Se acordă multă atenție scopurilor educației, iar aceste 
scopuri necesită să fie încadrate într-o relație cu scopurile 
educației muzicale. Pentru ce există educația noastră 
muzicală? Prea adesea prea puțin se ia în considerare 
acest aspect și se fac multe presupuneri despre motivul 
pentru care educăm muzical. Facem asta pentru că tinerii 
se vor înțelege mai bine pe ei înșiși, unii pe alții ca parte 
dintr-un grup, ca parte dintr-o națiune cu identitate 
proprie, în schimbare; este acesta un scop important al 
educației muzicale? În ce măsură este important ca tinerii 
și copiii să se vadă pe ei înșiși crescând într-o lume a 
interconexiunilor globale, astfel încât să înțeleagă alți 
oameni prin intermediul muzicii acestor oameni? În ce 
măsură educația muzicală are rolul de a-i ajuta să emită 
raționamente judicioase despre muzică și să se gândească 
la motivul pentru care ea există, la scopurile pentru care 
există? De ce este o parte a culturii omenești, a culturii 
unei națiuni? Acestea sunt întrebările care se impun.  
A cui muzică se predă? Această întrebare este aproape 
prea dificilă pentru a primi un răspuns. Credem că o 
anumită muzică are mai multă autoritate decât alta? Și 
dacă da, ar trebui să ofere valorile prin care judecăm alte 
timpuri de muzică? Acestea sunt întrebări dificile și pun 
problema hegemoniei culturale, precum și probleme 
legate de putere și control. În ce măsură ar putea muzica 
să fie privită ca parte a unei democrații culturale unde 
multe tipuri de muzică au voci și înțelesuri valabile care 
trebuie să fie luate în considerare? În ceea ce mă privește, 
aceasta e o întrebare pe care nu o putem evita și pentru 
analizarea căreia profesorii noștri trebuie să primească 
ajutor.  

IAR ACUM… 
În abordarea acestei probleme trebuie să recunoaștem 
puterea tehnologiei digitale de a perpetua o educație 
muzicală democratică din punct de vedere cultural într-o 
lume de perpetuă fuziune în care muzica este considerată 
deschisă, nemaifiind văzută ca o colecție de lucrări 
muzicale, fiecare cu propriile uși închise, păzite și 
deschise doar pe bază de aprobare. Tehnologia digitală 
este cea care modifică și adesea domină practicile 
pedagogice. Și odată cu aceasta vine posibilitatea de 
inovații extinse. De exemplu, în Anglia profesorii de 
muzică se învață acum unii pe alții prin comunitățile lor 
virtuale despre modul în care tehnologia tabletelor îi 
poate ajuta pe elevii adolescenți să își descopere vocile 
pentru a cânta. În școlile primare profesorii de muzică 
profită de resursele on-line gândite pentru cei mai puțin 
încrezători în metodele lor de predare, și în fiecare sală de 
muzică există acces la internet și muzică pe care elevii o 
pot vedea și auzi și față de care pot reacționa. Avem o 
abundență de resurse, cu toate provocările pe care acest 
lucru le poate aduce cu sine.  
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