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ABSTRACT 
This paper presents an experiment of female students of 
the Faculty of Social Sciences, specialization Pedagogy 
of Primary and Preschool Education. They have tried 
during four workshops to create some songs for 
preschoolers and young schoolchildren, using some 
music applications and software, available to them. 
 
Keywords 
Creativity,  music technology, songs for preschoolers and 
young schoolchildren. 
 

INTRODUCTION 
Creativity takes many forms of expression, however, a 
brief definition of the term shows that it is often an action 
of recombination of information to obtain a unique 
product. Creativity is not an attribute of a certain 
category of people, but a general feature of human 
beings, shaded differently from person to person. The 
difference between the stages of creativity in which 
people lie is given by a variety of factors such as: genetic 
factors, individual cultural background, environment, 
education, frequency of exercising, etc. The level of 
creativity of the individual varies all the time depending 
on permanent constituents of the context in which the 
expression of creativity is required.  
Current trends in pedagogy (but not only), show that 
teamwork is more productive than individual work. Thus, 
exercising creativity through various group activities is 
good not only in terms of creative performance and other 
achievements at individual level, but also in terms of the 
work’s results. 
Modern pedagogy encourages more and more the training 
and development of innovative intellectual attitudes of 
the educated people. Creativity becomes a part of the 
personality that needs a continuous training, in different 
circumstances. Information and communication 
technologies, more and more present in the context of 
everyday life, including its formal one, can be effectively 
used in the formation and development of general and 
musical creativity. Therefore they have become a must-
have of the teaching process in step with current 
progress. 
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REZUMAT 
Lucrarea prezintă un experiment al studentelor Facultăţii 
de Ştiinţe Socio-Umane, specializarea Pedagogia 
Învăţământului Primar şi Preşcolar. Acestea au încercat, 
pe parcursul a 4 seminarii, să creeze câteva cântece 
pentru preşcolari şi şcolarii mici, utilizând aplicaţii şi 
softuri muzicale accesibile lor. 
 
Cuvinte cheie 
Creativitate, tehnologii muzicale, cântece pentru 
preşcolari şi şcolarii mici. 
 
INTRODUCERE 
Creativitatea îmbracă multiple forme de manifestare, însă 
o definire succintă a noţiunii arată că aceasta este, de cele 
mai multe ori, o acţiune de recombinare a unor informaţii 
pentru a obţine un produs inedit. Creativitatea nu 
constituie un apanaj al unei anumite categorii de 
persoane, ci o trăsătură general umană, nuanţată diferit de 
la persoană la persoană. Diferenţa dintre stadiile de 
creativitate în care se situează oamenii este dată de o 
multitudine de factori dintre care amintim: factorul 
genetic, cultura din care provine individul, mediul, 
educaţia, frecvenţa exersării etc. Nivelul de creativitate al 
individului oscilează permanent în funcţie de elementele 
constitutive ale contextului în care se cere manifestarea 
creativităţii.  
Tendinţele actuale în psihopedagogie (şi nu numai) arată 
că munca în echipă este mai productivă decât cea 
individuală. Astfel, exersarea creativităţii prin diverse 
activităţi de grup este benefică nu doar din perspectiva 
randamentului creativ şi a altor achiziţii la nivel de 
individ, ci şi din perspectiva rezultatelor muncii 
desfăşurate. 
Pedagogia modernă încurajează tot mai mult formarea şi 
dezvotarea unei atitudini intelectuale novatoare a celor 
educaţi. Creativitatea devine astfel o componentă a 
personalităţii care se cere antrenată continuu, în diferite 
circumstanţe. Tehnologiile informaţionale şi de 
comunicaţie, tot mai prezente în contextul existenţei 
cotidiene, incluzându-l pe cel formal, pot fi folosite 
eficient în formarea şi dezvoltarea creativităţii generale şi 
muzicale. Acestea au devenit aşadar un must-have al unui 
proces didactic în pas cu progresul actual. 
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METODOLOGIA CERCETĂRII 
Obiectivele cercetării 
Prin experimentul Creativitatea + tehnologii muzicale ne-
am propus: 

 Crearea unor cântece pentru preşcolari şi şcolarii 
mici; 

 Utilizarea eficientă a tehnologiilor muzicale în 
activitatea de creaţie; 

 Însuşirea şi interpretarea cântecelor create. 
 Ipoteza cercetării 
Ipoteza teoretică: TIC constituie un instrument de lucru 
uşor de utilizat şi pentru persoanele cu o pregătire 
teoretică-muzicală deficitară. 
Ipoteza operaţionalizată: Cu ajutorul TIC, studentele de 
la specializarea PIPP pot crea cântece şi contexte de 
învăţare a muzicii pentru copiii preşcolari şi şcolari mici. 
Eşantionul cercetării 
Grupul ţintă al prezentului studiu este alcătuit din 71 de 
studente ale Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, 
specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi 
Preşcolar, învăţământ cu frecvenţă. Acestea au vârsta 
cuprinsă între 20 – 25 de ani. Sunt înscrise la cursurile 
opţionale de Muzică – Ansamblu coral I şi II, cu durata 
de câte un semestru, în anii II şi III. 42 dintre tinerele 
care urmează cursurile în limba română sunt împărţite în 
2 grupe de seminar, iar cele 19 care studiază în limba 
maghiară formează 1 grupă de seminar.  
Metode de cercetare 
 Experimentul  
  Etapa preexperimentală 
S-a desfăşurat de-a lungul semestrului al II-lea al anului 
universitar 2012-2013. În această etapă au fost culese 
date referitoare la: 

 cultura muzicală a studentelor, 
 deprinderile de scris-citit muzical ale 

studentelor, 
 opinia faţă de repertoriul de cântece pentru 

copiii preşcolari şi şcolari mici, 
 aşteptările pe care le au de la cursul opţional la 

care s-au înscris. 
Principala metodă de cercetare utilizată pentru colectarea 
datelor în această etapă a studiului a fost observaţia 
calitativă.  
În urma observaţiei s-a constatat că: 
Studentele ascultă cel mai adesea muzică comercială. O 
parte dintre acestea consideră că nu e necesar să aibă o 
cultură muzicală de bază, argumentând că ponderea 
audiţiilor în educaţia muzicală a preşcolarilor şi a 
şcolarilor mici este incomparabil mai mică decât cea a 
cântului vocal. Referiri la muzica instrumentală sau la 
utilizarea instrumentelor muzicale în practica 
educaţională apar doar în cazul a 17 studente din 71. 
Programele şcolare (pentru clasele a III-a şi a IV-a) 
propun spre audiere o listă de lucrări exclusiv din 
literatura muzicală clasică. Acestea nu le sunt aproape 
deloc familiare studentelor, dar nici nu sunt înlocuite cu 
alte propuneri bazate pe criterii estetice bine 
fundamentate.  
Scris-cititul muzical este foarte bine stăpânit de 5 
studente, dintre care 1 absolventă de liceu de artă şi 4 
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RESEARCH METHODOLOGY 
Research Objectives 
Through the experiment Creativity+ Music Technologies 
we intend: 

 To create some songs for preschoolers and 
young schoolchildren; 

 Effective use of music technology in creative 
activity; 

 Acquiring and interpreting the songs created. 
 

The Research Hypothesis 
Theoretical hypothesis: ICT is an easy to use tool for 
people with a poor musical-theoretical training. 
Operationalized hypothesis: With ICT, students from 
specialization PPPE can create songs and music learning 
environments for preschool children and school children. 
 
Research Sample 
The target group of this study is composed of 71 female 
students of the Faculty of Social Sciences, specialization 
Pedagogy of Primary and Preschool Education, daily 
attendance. They are 20 to 25 years old. They have 
chosen optional lectures Music - choir I and II, lasting 
one semester, in the 2nd and 3rd year of study. 42 of the 
young women who attend Romanian language are 
divided into 2 seminar groups and 19 of them who study 
in Hungarian form one seminar group. 

 
Research Methods 
 The Experiment 
 Pre-experimental phase 
It was conducted throughout semester II of the 2012-
2013 academic year. At this stage the following data was 
collected: 

 the musical culture of students, 
 music reading and writing skills of students, 
 the opinion about the repertoire of songs for 

preschool children and school children, 
 the expectations they have from the optional 

course. 
 
The main research method used to collect data at this 
stage of the study was qualitative observation. 
Following observation we found that: 
Students often listen to commercial music. Some of them 
consider that it is not necessary to have a basic musical 
culture, arguing that the share of auditions in musical 
education of preschool and school children is 
incomparably smaller than the singing voice. References 
to instrumental music or the use of musical instruments 
in educational practice occur in only 17 of 71 students. 
The curriculum (for grades III and IV) proposes a list of 
hearing works, exclusively from the classical music 
literature. These are not at all familiar to the students, but 
they are however not replaced by other proposals based 
on well substantiated aesthetic criteria.  

Musical writing and reading is well mastered by 5 
students, including 1 who graduated the school of art and 
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membre ale unor comunităţi confesionale, în cadrul 
cărora acestea au studiat instrumente precum chitara 
şi/sau pianul. Studentele au afirmat că lipsa orelor de 
educaţie muzicală din perioada liceului au influenţat 
negativ evoluţia deprinderilor muzicale formate în ciclul 
primar şi/sau în cel gimnazial. Astfel, 37 dintre subiecţii 
observaţi cunosc notele muzicale, dar nu reuşesc să 
solfegieze, iar 29 nu cunosc notele muzicale. 

5

37

29

solfegiază foarte
bine

cunosc notele
muzicale, dar nu
solfegiază 
nu cunosc notele
muzicale

 
Figura 1. Deprinderile de scris-citit muzical 

ale studentelor 
 

Despre cântecele propuse spre învăţare, studentele afirmă 
că sunt greu de receptat, pentru că au o linie melodică 
total necunoscută. Repertoriul pregătit la alegere de către 
acestea conţin cântece învechite, învăţate în copilărie. 
Subiecţii observaţi au remarcat că o parte din aceste 
cântece au limbajul învechit, conţin cuvinte greu de 
explicat pe înţelesul copiilor mici. 
Pentru evaluarea repertoriului pentru preşcolari şi şcolarii 
mici, studentele s-au raportat la cele 28 de cântece 
însuşite pe parcursul orelor de muzică-ansamblu coral I, 
la cântecele pe care le cunosc din propria copilărie şi la 
cele învăţate în grădiniţele şi şcolile de aplicaţie.  
În aceste condiţii, studentele consideră că repertoriul 
pentru cei mici poate fi notat, pe o scală de la 1 la 10, 
unde 1 este nota cea mai slabă, iar 10 cea mai bună, 
astfel: 

28
17

179 nota 10 nota 9

nota 8 nota 7

 
Figura 2. Evaluarea repertoriului pentru copii  

de către studenţi 
 

Studentele s-au aşteptat ca în cadrul cursului de muzică – 
ansamblu coral să înveţe cântece pentru copii, să-şi 
reactualizeze sau să-şi însuşească noţiuni de bază 
necesare scris-cititului muzical, să se simtă bine, să fie 
antrenate în activităţi diferite comparativ cu celelalte 
cursuri. 
Etapa experimentală 
În urma observaţiilor asupra activităţii desfăşurate în 
semestrul anterior de către studentele din grupul ţintă, s-a 
derulat următorul experiment: 
S-a propus ca, în cadrul a 4 seminarii de Muzică – 
Ansamblu coral II, fiecare din cele 3 grupe de studente să 
creeze câteva cântece pentru copii, pentru a completa 
repertoriul existent. 
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four members from religious communities in which they 
studied instruments such as guitar and/or piano. Students 
said that the lack of musical education classes in high 
school have negatively influenced the evolution of music 
formats skills in primary and/or secondary education. 
Thus, 37 of the observed subjects know the musical 
notes, but fail to sing sol-fa and 29 do not know the 
musical notes. 
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37
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sing sol-fa

know the musical
notes but don't
sing sol-fa
don't know the
musical notes

 
Figure 1. Music reading and writing skills 

of students 
 

About the songs proposed for learning, students say they 
are hard to perceive, because they have a totally unknown 
melody. The repertoire prepared at choice by the students 
contains outdated songs, learned in childhood. The 
subjects observed have noted that some of these songs 
have outdated language and contain difficult words to be 
understood by young children.  
To assess the repertoire for preschoolers and young 
schoolchildren, students resorted to the 28 songs learned 
during the hours of music choir I, to songs they know 
from childhood and to the ones learned in kindergartens 
and schools of aptitude. 
In these circumstances, students consider that the 
repertoire for children can be noted on a scale from 1-10, 
where 1 is the lowest grade and 10 the best, as follows: 
 

28
17

179
grade 10

grade 9

grade 8

grade 7

 
Figure 2. Assessment of children's repertoire  

by students 
 

During the Music - Choral Ensemble lecture the students 
expected to learn songs for children, to update or to 
acquire the necessary basics of musical reading and 
writing, to feel good, to be involved in different activities 
compared to the other lectures. 

Experimental phase 
Following the observations on the work done in the 
previous semester by students in the target group, the 
following experiment was conducted:  
It was proposed that, in four seminars in Music – Choral 
Ensemble II, each of the three groups of students should 
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Propunerea a fost primită cu reticenţă, mai cu seamă de 
studentele care nu aveau deprinderi de scris-citit muzical.  
Secvenţele procesului de creaţie au fost: 
- Identificarea trăsăturilor specifice cântecelor pentru 

preşcolari şi şcolarii mici 
Utilizând metoda turului de masă, studentele au analizat 
cântecele însuşite în semestrul anterior din perspectiva 
conţinutului de idei, a clarităţii textului, a liniei melodice, 
a ambitusului, a duratelor folosite cel mai frecvent. Au 
constatat că toate elementele componente ale cântecelor 
pentru cei mici sunt subordonate principiului respectării 
particularităţilor de vârstă ale copiilor. Valoarea estetică a 
acestui tip de repertoriu este greu de estimat. 
- Identificarea centrelor de interes sărăcăcios 

ilustrate în repertoriul de cântece pentru cei mici 
(seminarul 1) 

Subiecţii experimentului au constatat că repertoriul 
existent, sau cel puţin cel cunoscut, nu acoperă decât într-
o foarte mică măsură educaţia rutieră, educaţia pentru 
sănătate şi igienă, educaţia pentru înţelegerea şi 
cultivarea realiţiilor interpersonale etc.  
- Alegerea tematicilor în care să se încadreze 

cântecele (seminarul 1) 
Studentele de la secţia română au ales să creeze cântece 
despre familie, vietăţile din pădure, anotimpuri şi cântece 
pentru a ilustra poveştile pentru copii. Cele de la secţia 
maghiară au decis să creeze cântece pentru a ilustra 
muzical câteva reguli de circulaţie rutieră, anotimpurile, 
cântece pentru sărbătorile de final de grădiniţă sau ciclu 
primar, respectiv cântece cu mişcare.  
- Formarea echipelor (seminarul 1) 
Ţinând cont de pregătirea muzicală a studentelor, crearea 
cântecelor individual s-a dovedit extrem de anevoioasă, 
fapt ce a determinat organizarea acestora pe echipe. 
Grupurile de câte 2 sau 3 membre s-au format aleator. 
- Crearea textului (seminarul 1) 
Aceasta s-a dovedit una din cele mai accesibile sarcini de 
lucru. Deprinse de la cursurile de literatură pentru copii şi 
de la practica pedagogică cu vehicularea limbajului 
specific celor mici, echipele de studente au creat textele 
viitoarelor cântece. Tehnica de lucru în această etapă a 
activităţii de creaţie a fost lăsată la latitudinea fiecărei 
echipe. Studentele au optat în cea mai mare măsură 
pentru metode precum brainstormingul sau metoda 
ciorchinelui. Una din echipele de la secţia maghiară a 
creat textul stabilind conexiuni inedite între mai multe 
cuvinte cheie propuse de fiecare membră a grupului. 
- Identificarea ritmului din versuri (seminarul 2) 
Pentru ca relaţia vers – rând melodic să fie una firească 
pentru copii, li s-a cerut studentelor să identifice şi să 
noteze ritmul versurilor. Demersul s-a dovedit unul 
dificil, deoarece cunoştinţele referitoare la duratele 
sunetelor erau insuficiente. Au fost necesare explicaţii 
teoretice şi demonstraţii practice pentru a lămuri câteva 
noţiuni de ritmică şi metrică. În acest scop, s-a utilizat 
aplicaţia online http://www.musictheory.net/.  
După ce au înţeles cum să rezolve sarcina de lucru, 
studentele au identificat duratele pe care le vor utiliza în 
cântece. Cel mai frecvent au fost alternate pătrimi şi 
grupuri de optimi, rareori s-au folosit grupuri de 
şaisprezecimi. Studentele de la secţia maghiară, 
determinate de specificul limbii maghiare reflectate în 
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create some children’s songs in order to complete the 
existing repertoire. 
The proposal was received with reticence, especially by 
the students who had no music reading and writing skills. 
The sequences of the creative process were: 
- Identification of the specific features of songs for 

preschoolers and young schoolchildren (seminar 1) 
Using the mass flow method, students analyzed the songs 
learned in the previous semester in terms of the content 
of ideas, clarity of text, melodic line, the ambitus, the 
duration used most frequently. They found that all the 
songs’ components for young children are subordinated 
to the principle of the age features of children. The 
aesthetic value of this kind of repertoire is difficult to 
estimate. 
- Identification of interest areas poorly illustrated in 

the  repertoire of songs for children (seminar 1) 
The subjects of the experiment found that the  existing 
repertoire, or at least the one known, only covers to a 
very small extent road, health and hygiene education, 
education for understanding and cultivating interpersonal 
relationships, etc. 
- Choice of topics that songs fit in (seminar 1) 
Students from the Romanian department chose to create 
songs about family, forest creatures, seasons and songs to 
illustrate stories for children. Those from the Hungarian 
department decided to create songs to illustrate some 
traffic rules, seasons, holiday songs for the end of 
kindergarten or primary school and movement songs. 
- The building of teams (seminar 1) 
Given the musical training of the students, creating 
individual songs proved extremely difficult, which led to 
their organization into teams. Groups of 2 or 3 members 
were formed randomly. 
- Creating the text (seminar1) 
This proved one of the most accessible tasks. Being 
already accustomed, from children’s literature lectures 
and teaching practice, with the use of specific language 
for young children, the student teams created the texts of 
the future songs. Working technique at this stage of the 
creative work was left to the discretion of each team. 
Students opted mostly for methods such as brainstorming 
or cluster method. One of the teams in the Hungarian 
department created the text by establishing connections 
between several unique keywords proposed by each 
member of the group. 
- Identification of the rhythm of the lyrics (seminar 2) 
For the relationship verse - melodic line to be a natural 
one for children, students were asked to identify and 
record the rhythm lyrics. The approach proved to be a 
difficult one, because knowledge of the durations of 
sounds was insufficient. Theoretical explanations and 
practical demonstrations were necessary to clarify some 
notions of rhythm and meter. For this purpose, we used 
the online application http://www.musictheory.net/.  
Once they understood how to solve the task, students 
identified the durations to be used in songs. Most 
frequently they alternated quarter notes and groups of 
eighth notes, groups of sixteenth notes were rarely used. 
Students from the Hungarian department, determined by 
the specific of the Hungarian language reflected in 
speech intonation, frequently used eighth notes followed 
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intonaţia vorbirii, au utilizat frecvent şi durate de optimi 
urmate de pătrimi cu punct, sincope, iar în două cântece, 
trioletul de optimi. 
Scrierea osaturii ritmice a viitoarelor cântece pentru copii 
a indicat că acestea sunt caracterizate de aceleaşi trăsături 
definitorii ca şi repertoriul analizat în prima etapă a 
experimentului. 

- Crearea liniei melodice (seminarul 3) 
Modalitatea de lucru nu a fost impusă de propunător, ci 
aleasă de studente. 
Liniile melodice au fost create intuitiv. Unele dintre 
studente au ales ca punct de plecare cântece cunoscute pe 
care le-au variat până au devenit imposibil de recunoscut. 
Altele au creat cântecele pornind de la vocalize. O parte 
dintre echipe au obţinut melodia finală, îmbinând şi 
remodelând liniile propuse de fiecare studentă în parte. 
Melodiile au fost înregistrate cu ajutorul unui laptop şi a 
telefoanelor mobile personale. Calitatea înregistrărilor nu 
a fost  semnificativă. 

- Transpunerea în partitură (seminarul 3) 
S-a dovedit a fi cea mai dificilă sarcină de lucru pentru 
studente. Nivelul deprinderilor de scris-citit muzical a 
constituit principalul obstacol în rezolvarea acestei 
sarcini de lucru.  
În vederea soluţionării eficiente şi rapide a acestei 
probleme, s-au utilizat aplicaţii precum 
http://www.musictheory.net/ (segmentul keyboard 
identification) şi http://www.virtualpiano.net/. Prima 
aplicaţie a fost utilă pentru însuşirea claviaturii, în timp 
ce a doua, pentru identificarea liniei melodice create şi 
înregistrate.  
Fiecare echipă a fost asistată fie de colegele cu deprinderi 
de scris-citit muzical foarte bine sau bine dezvoltate, fie 
de propunător. Astfel, liniile melodice identificate au fost 
scrise de mână, iar apoi au fost completate cu ritmul 
extras din versuri. 
Cântecele în forma lor finală au fost scrise pe calculator 
cu ajutorul softului http://musescore.org/ro. Softul este 
gratuit, foarte uşor de descărcat, cu o interfaţă 
prietenoasă, cu meniul în limba română, uşor de utilizat 
chiar şi de către începători.  
Scrierea partiturii pe calculator a fost o activitate agreată 
de studente. 

- Însuşirea cântecelor create (seminarul 4) 
În cadrul acestui seminar fiecare echipă şi-a prezentat 
produsul artistic. Întrucât cursul opţional de Muzică-
Ansamblu coral II este urmat de cel de specialitate - 
Educaţie muzicală şi metodică, li s-a propus studentelor 
să desfăşoare cu colegele lor activităţi de însuşire a 
cântecelor după auz. Astfel, ele şi-au îmbogăţit 
repertoriul cu 18 cântece la secţia română, respectiv 11 
cântece la secţia maghiară. 

   Etapa postexperimentală  
 Chestionarul  
Pentru evaluarea activităţii de creaţie muzicală, s-a 
aplicat un chestionar. Acesta a conţinut 3 întrebări: 

1. Caracterizaţi în câteva cuvinte activitatea de 
creaţie muzicală desfăşurată. 

Răspunsurile studentelor pot fi sintetizate astfel: 
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by dotted quarter notes, syncopes, and in two songs they 
used the eighth notes’ triolet.  
Writing the rhythmic frame of future songs for children 
indicated that they are characterized by the same defining 
features as the repertoire analyzed in the first phase of the 
experiment. 
 
- Creating the melodic line (seminar 3) 
The method of working was not required by the proposer, 
but chosen by the student. 
Melodic lines were created intuitively. Some of the 
students chose as a starting point known songs that were 
varied until they became unrecognizable. Other students 
created the songs using vocalizations. Some of the teams 
made the final song by combining and reshaping the lines 
proposed by each student. 
The songs were recorded using a personal laptop and 
mobile phones. The quality of the recordings was not 
significant. 
 
- Transposition of the score (seminar 3) 
It proved to be the most difficult task for the students. 
The level of reading and writing musical skills was the 
main obstacle in solving the tasks. 
In order to solve this problem effectively and fast, they 
used applications such as www.musictheory.net/ 
(keyboard identification) and www.virtualpiano.net/. The 
first application was useful to learn the fingerboard, while 
the second, to identify the melodic lines created and 
recorded. 
Each team was assisted by colleagues who have very well 
or well-developed reading and writing musical skills or 
by the proposer. The melodic lines identified were 
handwritten and then were filled with the rhythm 
extracted from the lyrics. 
Songs in their final form were written on computer using 
the software http://musescore.org/ro. The software is free, 
easy to download, with a friendly interface with a menu 
in the Romanian language, easy to use even for 
beginners. 
Writing the score on the computer was an activity 
favored by students. 
 
- Learning the songs created (seminar 4) 

In this seminar each team presented their artistic 
product. Since the optional lecture of Music - Ensemble  
choir II is followed by the specialty lecture, Musical and 
Methodical Education, students were asked to carry out 
with their colleagues activities of learning songs by ear. 
Thus, they have enriched the repertoire with 18 songs 
from the Romanian department and 11 songs from the 
Hungarian department. 

Post experimental phase 
Questionnaire 

For the evaluation of musical creative activity a 
questionnaire was applied. It contained three questions: 

1. Describe in a few words the musical creative 
activity that was done.  

Students’ answers can be summarized as follows: 
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Figura 3. Caracteristici ale  

activităţii de creaţie muzicale desfăşurate 
 
 

2. Enumeraţi dificultăţile întâmpinate pe parcursul 
activităţii. 

Studentele au identificat următoarele dificultăţi: 
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Figura 4. Dificultăţi  
ale activităţii de creaţie muzicale desfăşurate 

 
 

3. Enumeraţi posibile soluţii pentru optimizarea 
acestui tip de activitate. 
Respondentele au amintit soluţiile prezentate în 
următorul tabel: 
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Figura 5. Posibile soluţii pentru 

optimizarea activităţilor de creaţie muzicală 
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Figure 3. Characteristics of  
musical creative work undertaken 

 
2. List the difficulties encountered during the 

activity.  
Students identified the following difficulties: 
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Figure 4. Difficulties of 
musical creative work undertaken 

 
3. List possible solutions to optimize this type of 

activity. 
Students remembered the solutions presented in the 
following table: 
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learning of musical writing and reading

allocation of higher time budget for music
education

knowledge and efficient use of musical
applications

collaboration with specialists from music field

individual work at the time and place chosen by
student

hearing of a larger volume of good music 

knowing and hearing of a repertoire of songs for
children

Figure 5. Possible solutions 
to optimize the musical creation 
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Rezultatele cercetării 
Studentele au identificat şi au analizat corespunzător 
trăsăturile cântecelor pentru copiii primari şi preşcolari. 
Astfel au reuşit să sintetizeze foarte precis parametrii în 
care trebuiau să se încadreze pentru ca produsele lor 
artistice să devină utile. Activitatea de creaţie s-a dovedit 
foarte complexă, cu rezultate directe în planul creaţiei 
muzicale pentru copii şi cu rezultate indirecte în planul 
comportamentului profesional al viitorului cadru didactic. 
După cum au afirmat studentele, acest tip de activitate le-
a „deschis mintea”, le-a pus în situaţii inedite.  
Tehnologiile muzicale şi-au dovedit încă o dată eficienţa, 
datorită economiei de timp obţinută prin utilizarea lor. 
Foarte multe noţiuni teoretice au putut fi astfel explicate, 
demonstrate şi aplicate în practică imediat, chiar dacă la 
începutul experimentului studentele au indicat un nivel 
relativ scăzut al deprinderilor muzicale.  
Cântecele rezultate au fost însuşite de studente fără nicio 
dificultate, ceea ce indică pe de o parte faptul că acestea 
sunt cu adevărat accesibile, pe de altă parte că studentele 
au dobândit noi achiziţii în formarea lor muzicală. 
Valoarea estetică a cântecelor este discutabilă, dar cea 
educativă nu poate fi pusă la îndoială în cazul celor mai 
multe dintre ele. 
Exemplificăm din creaţia studentelor 2 cântece, unul în 
limba română, unul în limba maghiară. 

 
 

 
 

Figura 6. Cântece create de studente 

[ 

The Results of Research  
Students identified and properly analyzed the features of 
songs for children and preschool children. Thus they 
managed to synthesize very precisely the parameters that 
they must fit in for their artistic products to be useful. 
The creative activity was very complex, with direct 
results in terms of music for children and indirect results 
in terms of professional behavior of future teachers. As 
students said, this activity “opened their mind”, put them 
in new situations. 
Musical technologies have proved once again efficiency 
due to time saving achieved by using them. Many 
theoretical concepts could thus be explained, 
demonstrated and put into practice immediately, even if 
at the beginning of the experiment students indicated a 
relatively low level of musical skills. 
The songs resulted were acquired by students without any 
difficulty, which indicates on the one hand that they are 
really accessible, on the other hand that students have 
acquired new knowledge in their musical training. The 
aesthetic value of songs is questionable, but the education 
cannot be questioned in the case of most of them. 
We exemplify the creation of students by two songs, one 
in Romanian and one in Hungarian. 
 

 
 
 

 
 

Figure 6. Songs created by students 
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Consideraţii finale 
Considerăm că cercetările referitoare la utilitatea 
tehnologiilor muzicale în activităţile de educaţie şi/sau 
creaţie muzicală ar dobândi relevanţă sporită în condiţiile 
extinderii eşantionului.  
Activitatea propusă s-a dovedit una eficientă şi 
interesantă pentru studente. Experimentul desfăşurat a 
demonstrat că, pentru studenţii care studiază muzica în 
cadrul altor facultăţi decât cea de muzică, tehnologiile 
muzicale constituie un instrument de lucru uşor de 
utilizat şi eficient.  
Dincolo de rezultatele concrete ale activităţii desfăşurate, 
studentele de la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, 
specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi 
Preşcolar şi-au însuşit tehnici de lucru potrivite și 
necesare pentru a crea contexte interesante, moderne şi 
complexe de învăţare a muzicii pentru preşcolari şi 
şcolarii mici. 

[ 

Final conclusions 
We believe that research regarding the usefulness of 
music technology in the education and / or musical 
creation should acquire greater relevance in terms of 
extending the sample. 
The proposed activity has proven to be effective and 
interesting for students. The conducted experiment has 
shown that for students who study music in other 
faculties than the music faculty, music technology is an 
easy to use and efficient tool.  
Beyond the concrete results of the work carried out, 
students from the Faculty of Social Sciences, 
specialization Pedagogy of Primary and Preschool 
Education have learned some appropriate and necessary 
techniques to create interesting music learning contexts, 
modern and complex for preschool and young 
schoolchildren. 
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