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ABSTRACT 
The education based on the new informational 
technologies is not to demonstrate the supremacy in 
opposition to other educational systems but to replace 
some of the present systems with a new and probably 
superior package of educational systems. This 
substitution is inevitable, if we take into account the 
faster and faster changes that take place in culture and 
civilization. For sure the realization of the connection 
between the informational technologies and the Music 
Education domain is complicated for each educator but 
many pose the problem of the way in which these can be 
used in the didactic activity, of what the present and 
especially the future can offer them. Maybe more than the 
pure technical knowledge, the desire to be a professor of 
the present and to form the individuals of tomorrow’s 
society, gave me an extra impulse in my intercession to 
offer suggestions of integrating ICT in the domain of 
teaching and learning music. 
Keywords 
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INTRODUCTION 
Analyzing the general competences of Music Education 
that are pursued to be formed for the students from 
secondary and high school level[1], it can be noticed that 
both the skills of the techniques of vocal and instrumental 
music, and aspects from the affective and esthetic domain 
must be developed. Actually, in the national curriculum it 
is stipulated under the title general competences in the 
secondary level: 

1. The development of the performing capacities 
(vocal and instrumental) 

2. The development of the capacity to intercept 
music and the formation of a musical culture. 

3. The knowledge and use of musical language 
elements. 

4. The cultivation of sensitivity, imagination and 
musical and artistic creativity. 

At high school level the following are marked as general 
competences: 

1. The correlation in the musical practice of the 
intercepted musical language elements 

2. The expression through music and about music, 
fructifying the emotional, creative and esthetic 
dimensions of one’s own personality. 

[ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REZUMAT 
Educația bazată pe noile tehnologii informaționale nu 
este de a demonstra supremația față de alte sisteme 
educaționale ci de a înlocui unele sisteme actuale cu un 
nou și probabil superior pachet de sisteme educaționale. 
Această substituire este inevitabilă, dacă ținem cont de 
schimbările tot mai rapide ce au loc în cultură și 
civilizație. Cu siguranță realizarea legăturii dintre 
tehnologiile informaționale și domeniul educației 
muzicale este complicată pentru fiecare profesor, însă 
mulți își pun problema modului cum  acestea se pot folosi 
în activitatea  didactică, de ceea ce prezentul și mai ales 
viitorul le oferă. Poate că mai mult decât cunoștințele 
pur tehnice, dorința de a fi un profesor al prezentului și 
de a forma  indivizii societății de mâine mi-a dat un 
impuls suplimentar în demersul meu de a oferi sugestii de 
integrare a TIC în domeniul predării și învățării muzicii. 

Cuvinte cheie 

tehnologii informatice, programa școlară, 
educație muzicală  

INTRODUCERE 
Analizând competențele generale ale educației muzicale 
ce sunt urmărite a fi formate pentru elevii din ciclul 
gimnazial și liceal [1] se poate observa că trebuie 
dezvoltate atât deprinderi ale tehnicii muzicale vocale și 
instrumentale, cât și aspecte din domeniul afectiv și 
estetic. Concret, în programa școlară națională se prevede 
sub titulatura de competențe generale la ciclul gimnazial: 

1. Dezvoltarea capacităților interpretative (vocale 
și instrumentale) 

2. Dezvoltarea capacității de receptare a muzicii și 
formarea unei culturi muzicale 

3. Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj 
muzical 

4. Cultivarea sensibilității, a imaginației și a 
creativității muzicale și artistice 

La nivel liceal sunt notate ca și competențe generale: 
1. Corelarea în practica muzicală a elementelor de 

limbaj muzical receptate 
2. Exprimarea prin muzică și despre muzică, 

valorificând dimensiunile afective, creative și 
estetice ale propriei personalități. 

Modalități de implementare a noilor tehnologii în domeniile 
programei educației muzicale / Ways of Implementing the 
New Technologies in the Domains of the Music Education 

Curriculum
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Considerăm că în acest context combinarea noilor 
mijloace cu cele tradiționale trebuie să atingă și să 
urmărească aceste domenii. Atingerea unui echilibru între 
deprinderile muzicale și componenta afectiv-emoțională 
și mai ales finalitatea referitoare la dezvoltarea 
dimensiunilor afective, creative și estetice elevilor prin 
dezvoltarea aptitudinilor muzicale sunt de fapt cheia care 
deschide poarta educației muzicale a viitorului.  
1. ANALIZĂ S.W.O.T. ASUPRA FOLOSIRII 
TIC ÎN EDUCAȚIA MUZICALĂ 
În încercarea de a crea un raport educațional optim, am 
realizat o analiză riguroasă a modalităților de integrare în 
orele de educație muzicală a tehnologiilor informaționale. 
Ținând cont de faptul că în ultimii cinci ani am activat ca 
profesor de educație muzicală în mai multe școli din două 
orașe, cunoscând astfel medii școlare cu bază tehnică 
diferită și elevi din diferite medii sociale, am considerat 
că analiza S.W.O.T. este potrivită scopului meu. 
Am început determinarea celor patru părți ale metodei 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), prin 
efectuarea unei anchete asupra punctelor forte și a 
slăbiciunilor noilor metode: 
Puncte tari (Strengths): 

 Învățarea creativă este stimulată 
 Asigurarea unui feed-back continuu 
 Formarea unui stil de muncă independent 
 Dezvoltarea imaginației 
 Formarea unei culturi vizuale și auditive 
 Integrarea elevilor cu deficiențe în procesul 

educațional 
 Realizarea de experimente și crearea de situații 

problemă 
Puncte slabe (Weaknesses): 

 Bază tehnică precară în multe școli 
 Limitarea spiritului critic  
 Apariția unor întrebări neprevăzute rămase fără 

răspuns 
 Aplicații care nu ating toate conținuturile din 

programa școlară 
 Timp mare alocat conectării la 

program/aplicație, blocaje frecvente 
Oportunități (Opportunities) 

 Diversificarea și completarea softului 
educațional 

 Crearea și participarea profesorilor la cursuri de 
perfecționare 

 Sprijin financiar din partea statului/autorităților 
locale pentru completarea bazei tehnico-
informaționale 

Amenințări (Threats): 
 Reticență din parte profesorilor în folosirea la 

ore a aplicațiilor/programelor multimedia 
 Lipsa experienței profesorilor/elevilor în 

utilizarea calculatorului 

 

We consider that in this context the combination of the 
new ways with the traditional ones must attain and pursue 
these domains. Reaching equilibrium between the 
musical skills and the affective-emotional component and 
especially the finality regarding the development of the 
affective, creative and esthetic dimensions of the students 
through developing the musical skills are in fact the key 
that opens the gate to the Music Education of the future. 

1. S.W.O.T. ANALYSIS ON USING ICT IN 
MUSIC EDUCATION. 
In the attempt to create an optimal educational relation, I 
made a rigorous analysis of ways of integrating 
informational technologies in the music education 
classes. Taking into account the fact that in the last five 
years I have been activating as a teacher of Music 
Education in several schools from two towns, meeting in 
this way school mediums with different technical bases 
and students from different social environments, I 
considered that the S.W.O.T analysis fits my purpose. 
I started the determination of the four parts of the method 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), by 
realizing an investigation on the strengths and 
weaknesses of the new methods: 
Strengths: 

 Creative learning is stimulated 
 The assurance of a continuous feed-back 
 The formation of an independent work style 
 The development of imagination 
 The formation of a visual and aural culture 
 The integration of students with deficiencies in 

the educational process 
 The realization of experiments and creation of 

problematic situations 
Weaknesses: 

 Deficient technical basis in many schools 
 The limitation of critical spirit 
 The apparition of some unpredicted questions 

which remained without an answer 
 Applications that do not attain all the contents 

from the curriculum 
 A great amount of time allocated to the 

connection to the program/ application, frequent 
blockings 

Opportunities: 
 The diversification and completion of the 

educational soft 
 The creation of and participation of the teachers 

in courses of improvement 
 Financial help from the state/local authorities for 

completing the technical-informational basis 
Threats: 

 Reticence from the teachers in using the 
multimedia applications/programs during classes   

 The lack of experience of the teachers/ students 
in using the computer 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

33

[ 

 Riscul utilizării în exces dăunează sănătății și 
relațiilor între indivizi 

 Apariția unor costuri suplimentare care nu pot fi 
suportate de școli 

Privită sub aspectul integrării în cadrul unei lecții a 
instruirii programate, momentele învățării corespund 
metodelor didactice preconizate actualmente în educație 
[2]: „Subiectul citește informația cuprinsă într-o secvență 
(cadru); efectuează sarcina propusă, construind 
răspunsul solicitat; controlează (compară și corectează 
dacă este cazul) și după aceea trece mai departe la 
următoarea secvență.” 

2. SUGESTII DE INTEGRARE A TIC ÎN 
PREDAREA-ÎNVĂȚAREA EDUCAȚIEI 
MUZICALE 
Parcurgerea analizei S.W.O.T. arată în egală măsură 
părțile pozitive și negative ale utilizării tehnologiilor 
informaționale în cadrul orelor de educație muzicală. Voi 
încerca în continuare să introduc efectiv câteva tehnici și 
aplicații multimedia în dezvoltarea competențelor 
generale ale educației muzicale pentru ciclul gimnazial. 

2.1. Dezvoltarea capacităților interpretative 
(vocale și instrumentale) 
Dacă practica instrumentală este o capacitate introdusă 
mai recent în programa educației muzicale, practica 
vocală este o activitate artistică primordială în educația 
muzicală, fiind de fapt calea cea mai scurtă spre 
înțelegerea muzicii. Cu ajutorul acesteia elevii devin 
interpreți și creatori de valori muzicale.  

Scopurile practicii vocale urmăresc cultivarea vocii prin 
exerciții de dicție, de respirație sau de intonație, 
dezvoltarea aptitudinilor de a cânta îngrijit, formarea și 
educarea auzului muzical și a vocii. 

Evident că urmărind atâtea scopuri și raportându-ne la 
faptul că practica vocală trebuie să cuprindă toți elevii, 
inclusiv pe cei afoni sau cu slabe calități interpretative, 
trebuie combinate o serie de mijloace didactice. În afară 
de îndrumările și exemplificările personale ale 
profesorului, elevii pot urmări și exemple de interpretare 
corectă ale unor profesioniști în domeniu 
(www.youtube.com), sau se pot intercala anumite părți 
din aplicațiile unor site-uri (www.teoria.com, 
www.solfege.org etc.), care cuprind și exerciții de 
cultivare clasică a vocii, intonare armonică și polifonică, 
frazare sau nuanțare. 
În ceea ce privește interpretarea instrumentală, resursele 
oferite de aplicațiile Internet sunt mult mai ample decât 
cele din școlile normale, ținând cont de faptul că în foarte 
multe școli fie nu există cabinete de educație muzicală, 
fie acestea sunt slab dotate cu instrumente muzicale. Se 
pot găsi numeroase aplicații (ChordBook, NoteCard, 
Electric Piano, www.8notes.com etc.), care cuprind mai 
multe instrumente muzicale, putându-se arăta elevilor 
începând de la forma și modul de construcție a acestora, 
modalitățile de utilizare, sunetele emise sau lecții și 
îndrumări elementare, toate acestea substituind cu succes 
instrumentele reale. Este adevărat că pentru un studiu mai 

 

 The risk of excessive use harms the health and 
the relationships between individuals 

 The apparition of extra costs which can not be 
supported by the school 

Regarded under the aspect of the integration during a 
lesson of the programmed instruction, the moments of 
learning correspond to the didactic methods stipulated in 
education nowadays [2]: “The subject reads the 
information contained in a sequence (frame); performs 
the proposed task, building the required answer; controls 
(compares and corrects if it is necessary) and after that 
goes further to the next sequence”. 

2. SUGGESTIONS OF INTEGRATING ICT 
IN TEACHING-LEARNING MUSIC 
EDUCATION 
Skimming the S.W.O.T. analysis shows in equal 
measurement the positive and negative parts of using the 
informational technologies during the Music Education 
classes. I will try further to effectively introduce some 
multimedia techniques and applications in developing the 
general competences of Music Education for secondary 
schools. 

2.2 The development of performing 
capacities (vocal and instrumental) 
If the instrumental practice is a capacity more recently 
introduced in the Music Education curriculum, the vocal 
practice is a primordial artistic activity in Music 
Education, being in fact the shortest way to 
understanding music. With its help the students become 
performers and creators of musical values. 
The purposes of vocal practice pursue the cultivation of 
the voice through exercises of diction, of breathing or 
intonation, the development of neat singing, the 
formation and education of the musical hearing and 
voice. 
Obviously that pursuing so many purposes and relating to 
the fact that the vocal practice must include all the 
students, including those with no ear for music or with 
weak performing qualities, a series of didactic means 
must be combined. Besides the guidance and personal 
exemplifications of the teacher, the students can also see 
examples of correct performance by some professionals 
from the domain (www.youtube.com), or some parts 
from the applications of some sites can be intercalated 
(www.teoria.com, www.solfege.org, etc.) which contain 
also exercises of classic education of the voice, harmonic 
and polyphonic intonation, phrasing or over toning. 
Regarding instrumental performance, the resources 
offered by the Internet applications are much wider than 
those from usual schools, taking into account the fact that 
in many schools music education cabinets do not exist or 
are poorly endowed with music instruments. Numerous 
applications can be found (ChordBook, NoteCard, 
Electric Piano, www.8notes.com, etc.) which contain 
various musical instruments, so that, starting from the 
shape and their mode of construction, the modalities of 
use, the emitted sounds or lessons and elementary 
guidance can be shown to the students, all these 
successfully substituting the real instruments. It is true 
that for a more thorough study of a musical instrument its 
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amănunțit al unui instrument muzical prezența acestuia la 
ora de curs și mai ales în mâinile elevilor este obligatorie. 

2.2.Dezvoltarea capacității de receptare a muzicii 
și formarea unei culturi muzicale; cultivarea 
sensibilității, imaginației și creativității muzicale 
și artistice 
Am ales să tratez împreună cele două competențe 
generale din ciclul gimnazial, deoarece acestea  sunt 
comasate sub o formă diferită într-o singură competență 
în ciclul liceal: „Exprimarea prin și despre muzică, 
valorificând dimensiunile afectivă, creativă și estetică a 
propriei personalități”. Analizând aceste competențe se 
poate observa că pentru atingerea și dezvoltarea acestora 
sunt necesare o serie întreagă de exerciții care ating 
domeniul teoriei muzicale și domeniul esteticii muzicale: 

 „exerciții de identificare a elementelor din teoria 
muzicii în piesele audiate; 

 exerciții de recunoaștere a categoriilor de 
cântece; 

 exerciții de recunoaștere a genurilor muzicale 
din programă; 

 exerciții de improvizație muzicală: întrebare-
răspuns; 

 exerciții de acompaniament (ison, pedală 
armonică cu un acord, un grup de acorduri); 

 exerciții de improvizație ritmică; 
 exerciții de improvizație timbrală (cu obiecte 

sonore, pseudoinstrumente, instrumente); 
 exerciții de ilustrație muzicală figurativ-

descriptivă pentru un text dat, pentru o bandă de 
desene, pentru mișcări sau pași de dans; 

 exerciții de asociere de sonorități muzicale 
nonfigurative din diverse culturi sau stiluri cu 
texte, picturi celebre, forme sculpturale abstracte 
(nonfigurative); 

 exerciții de exprimare a gustului muzical ca 
reacție spontană la receptarea unor stiluri 
muzicale de interpretare și compoziție (îmi 
place, nu-mi place); 

 exerciții de exprimare a judecății estetice 
muzicale ca formă evoluată a atitudinii estetice 
prin analize pe criterii de evaluare a 
componentelor unei compoziții muzicale sau a 
stilului de interpretare; 

 exerciții de exprimare a judecății estetice 
muzicale în viziune personală” [3]. 

În practica pedagogică toate aceste exemple de exerciții 
și stiluri de lucru pot fi aprofundate și ajutate într-un stil 
constructiv care să conducă spre atingerea feed-back-ului 
de aplicații multimedia dintre cele mai diversificate. 
Internetul, unele programe de televiziune, unele 
CD/DVD-uri de pe piață abundă în informații uneori 
construite sub cele mai diverse și atractive forme legate 
de diverși compozitori, spectacole și concerte de operă, 
etape din istoria muzicii, documentare legate de viața 
compozitorilor. Toate acestea pot fi folosite pentru 
dezvoltarea și cultivarea gustului estetic la elevi. Nu este 
mai puțin adevărat că aceleași elemente enumerate mai 
sus cuprind și numeroase exemple ale non-valorilor, 

 

presence in class and especially in the hands of the 
students is compulsory. 

2.2 The development of the capacity of 
intercepting music and the formation of a 
musical culture; the cultivation of sensitivity, 
imagination and of musical and artistic 
creativity.   
I chose to discuss together the two general competences 
from secondary level, because they are merged under a 
different shape in a single competence in high school: 
“Expression through and about music, fructifying the 
affective, creative and esthetic dimensions of one’s own 
personality.” Analyzing these competences it can be 
observed that for their attainment and development a 
whole series of exercises are necessary which reach the 
domain of musical theory and musical esthetics: 

 “identification exercises of elements of music 
theory in the plays heard; 

 recognition exercises of song categories; 
 recognition exercises of musical genres from the 

curriculum; 
 musical improvisation exercises: question-answer; 
 accompaniment exercises (accompaniment tone, 

harmonical pedal with one chord, a group of 
chords); 

 rhythmic improvisation exercises; 
 timbral improvisation exercises (with sonorous 

objects, pseudo instruments, instruments); 
 figurative-descriptive musical illustration 

exercises for a given text, for a cartoon band, for 
movements or dance steps; 

 exercises of associating nonfigurative musical 
sonorities from varied cultures or styles with texts, 
famous paintings, abstract sculptural shapes 
(nonfigurative); 

 exercises of expressing musical taste as a 
spontaneous reaction to the reception of some 
musical styles of interpretation and composition (I 
like it, I don’t like it); 

 exercises of expressing musical esthetic judgment 
as an evolved way of the esthetic attitude through 
analysis on evaluation criteria of the components 
of a musical composition or of the interpretation 
style; 

 exercises of expressing musical esthetic judgment 
in one’s personal vision”.[3] 

In pedagogical practice all these examples of exercises 
and work styles can be studied thoroughly and helped in 
a constructive style which will lead to the contingence of 
the feed-back by most varied multimedia applications. 
The Internet, some TV programs, some CDs/DVDs from 
the market abound in information sometimes compiled in 
the most varied and attractive shapes related to different 
composers, shows and opera concerts, periods from 
music history, documentaries related to the composers’ 
lives. All these can be used for developing and 
cultivating students’ esthetic taste. It is no less true that 
the same above enumerated elements also contain 
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kitsch-ului sau prostului gust. Și acestea pot fi folosite 
însă în scop educativ, evident ca exemple sau comparații 
negative. 

Și formarea unei atitudini muzicale corecte și dezvoltarea 
capacităților vocale și instrumentale trec însă prin 
principala etapă a studiului muzicii și anume audiția 
muzicală. „Aceasta cuprinde atât informațiile din mediul 
înconjurător sonor”[4], cât și informațiile din planul 
cultural. Nu se poate concepe ora de educație muzicală 
actuală fără o mică sau mai mare parte dedicată audiției 
muzicale. Din fericire tehnica modernă oferă o 
multitudine de posibilități și ușurează acest proces 
didactic trecându-l de multe ori și în sfera extrașcolară a 
elevilor. Aproape orice aparat al secolului XXI poate 
emite sunete muzicale. Începând de la deja depășitele 
CD-uri portabile, MP3 player portabile și trecând prin 
diferitele modele de telefoane mobile, gadgt-uri, laptop-
uri etc., copiii sunt înconjurați de o lume a sunetelor. 
Unele dintre acestea vin însoțite și de imagini statice sau 
video, ceea ce amplifică impactul afectiv asupra 
utilizatorului.  
Privită din acest punct de vedere lumea tehnologiei 
informaționale este deocamdată înaintea capacității de 
manipulare în scop educativ a profesorului și a școlii. Ar 
fi o utopie să putem crede că elevii vor asculta și în 
mediul lor social ceea ce profesorul le indică și le 
propune. Este însă o certitudine că printr-un exercițiu 
corect de aplicare a audiției muzicale în școală, elevilor li 
se deschid noi căi în lumea muzicii. Din această cauză 
consider că, așa cum am mai subliniat pe parcursul 
lucrării, un profesor modern de educație muzicală nu mai 
este un profesor închis în tradiționalism, el este deschis 
spre inovație și noutate. El trebuie să fie conștient de 
faptul că așa cum nu toți oamenii au aceleași aptitudini 
muzicale, la fel nu toți oamenii au aceleași gusturi 
muzicale. Dacă unii elevi nu apreciază muzica clasică, 
asta nu înseamnă că aceștia nu mai pot fi educați din 
punct de vedere muzical, ei pot fi îndrumați spre alte 
genuri muzicale, inclusiv cele moderne (folk, pop, rock 
etc.).  
Ca metodă de predare-învățare principală, audiția 
muzicală îmbracă mai multe forme bazate și pe folosirea 
unor tehnici informaționale. Astfel, pentru a dezvolta 
capacitatea creativă și atenția elevilor, în cadrul orei de 
educație muzicală se poate audia un scurt fragment dintr-
o lucrare muzicală, corespunzător programei școlare. În 
etapa următoare, elevii sunt îndrumați să continue audiția 
acasă specificându-se și sursa (You Tube, Trilulilu etc.), 
apoi să prezinte în scris sau sub o formă grafică impresii 
despre lucrarea audiată.  
Audiția folosind mijloacele informaționale poate fi 
utilizată și în etapa de evaluare, în care elevii trebuie să 
recunoască lucrările studiate pe parcursul unui capitol, 
semestru sau an școlar.  

2.3. Cunoașterea și utilizarea elementelor de 
limbaj muzical 
Competență generală axată pe studiul teoretic și 
integrarea acestuia în practica muzicală, dispune de 
numeroase tipuri de exerciții eșalonate pe nivel de studiu 
și pe grupe de elevi: 

 

numerous examples of non-values, kitsch or bad taste. 
But these too can be used to educational purposes, 
obviously as negative examples or comparisons. 
Both the formation of a correct musical attitude and the 
development of vocal and instrumental capacities pass 
through the main stage of music study and that is music 
audition. “This contains both the information from the 
surrounding sonorous medium” [4] and the information 
from the cultural field. The present Music Education 
class can not be conceived without a small or larger part 
dedicated to musical audition. Fortunately the modern 
technology offers a large variety of possibilities and 
facilitates this didactic process, many times passing it on 
into the students’ extra school sphere. Almost any 21st 
century apparatus can emit musical sounds. Starting from 
the already outdated portable CDs, portable MP3 players 
and passing through different mobile phones models, 
gadgets, laptops, etc. the children are surrounded by a 
world of sounds. Some of these come accompanied by 
static or video images which amplify the affective impact 
over the user. 
Seen from this point of view the world of informational 
technology is for the moment before the manipulation 
capacity to educational purpose of the teacher and of the 
school. It would be a utopia to be able to believe that in 
their social medium students will choose to listen to what 
the teacher indicates and proposes. It is however a 
certainty that through a correct exercise of application of 
musical audition in school, new ways are opened to the 
students in the world of music. For this reason I consider 
that, as I have already stressed in my paper, modern 
teachers of Music Education are no longer teachers 
confined in traditionalism, they are open to innovation 
and novelty. They must be aware that so as not all the 
people have the same musical skills, not all the people 
have the same music tastes. If some students do not 
appreciate classical music, this does not mean that they 
can not be educated from the music point of view, they 
can be guided to other music types, including modern 
ones (folk, pop, rock, etc.).  
As a main teaching-learning method, musical audition 
takes many forms also based on using some 
informational technologies. So in order to develop the 
students’ creative capacity and the  attention, during the 
Music Education lesson, they can listen to a short 
fragment from a music work, corresponding to the 
curriculum. In the next stage, the students are guided to 
continue the audition at home, specifying the source as 
well (You Tube, Trilulilu, etc.) and then to present in 
writing or under a graphic form impressions related to the 
piece of work they listened to. 
The audition using informational means can also be used 
in the evaluation stage, in which the students have to 
recognize the works studied during a chapter, semester or 
school year. 

2.3 The knowledge and use of musical 
language elements. 
It is a general competence centered on the theoretic study 
and its integration in musical practice, disposes of 
numerous exercises phased according to level study and 
students’ groups: 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

36

[ 

 „exerciții de identificare completă a valorilor de 
durată și a formulelor ritmate după un model dat 
de profesor; 

 exerciții de intonare vocală a diverselor formule 
ritmice; 

 exerciții de execuție ritmică instrumentală a 
diverselor formule (percuție, instrument cu 
clape, de suflat, corzi ciupite); 

 exerciții de tactare a măsurilor; 
 exerciții de dirijare a cântecelor în măsuri 

diferite; 
 exerciții de citire ritmică sau fără silabe 

convenționale; 
 exerciții de scriere a valorilor de durată cu 

semne specifice pentru etapa de Educație 
Muzicală sau ciclul curricular;  

 exerciții ritmice asociate cu mișcările corporale 
sau de dans; 

 exerciții de intonare melodică a unor tronsoane 
tonale, modale (atonale, după caz); 

 exerciții de recunoaștere orală/scrisă a 
tronsoanelor tonale, modale ce pot compune o 
organizare tonală, modală a cântecului; 

 exerciții de execuție instrumentală a diverselor 
tronsoane tonale, modale (atonale, după caz); 

 exerciții de descifrare vocală (instrumentală) a 
unor fragmente cu module cunoscute și studiate 
anterior; 

 exerciții de recunoaștere a formelor pieselor 
muzicale;  

 exerciții de corelare a acompaniamentului 
armonic cu melodia cântată vocal sau 
instrumental, coral”[3]. 

Din fericire, pentru atingerea competenței analizate mai 
sus există o gamă întreagă de aplicații multimedia ușor de 
utilizat. Mă refer mai ales la acele aplicații care dezvoltă 
capacitățile de cunoaștere, scriere și utilizare a notelor 
muzicale și a semnelor specifice educației muzicale, 
elemente obligatorii în studiul acestei discipline. Una 
dintre aplicațiile ușor de utilizat chiar și pentru anii mai 
mici de studiu, prezentată și din punct de vedere tehnic în 
capitolul al II-lea, este Musette. Cu ajutorul acesteia 
elevii pot fi obișnuiți să folosească elementele de limbaj 
muzical în practică, putând construi propriile linii 
melodice, ritmice, pe care le pot asculta, identifica și 
corecta eventualele greșeli. Consider că această aplicație 
este deosebit de utilă pentru clasele ciclului inferior 
gimnazial, unde elevii nu au încă bine formate 
deprinderile de lucru care folosesc notele și semnele 
muzicale, aplicația îmbinând, sub îndrumarea 
profesorului, spiritul ludic cu cel creativ și imaginativ. 
Valoarea educativă a aplicației este amplificată și de 
faptul că poate fi descărcată gratuit și instalată pe orice 
număr de computere.  
Celelalte aplicații (Crescendo Music Notation, GNU 
Solfege etc.), care dezbat probleme de teorie muzicală, 
sunt limitate și  au dezavantajul conectării obligatorii la 
rețeaua Internet.  

 

 “complete identification exercises of duration 
values and of the rhythmic formulas after an 
example given by the teacher; 

 vocal intonation exercises of the different 
rhythmic formulas; 

 instrumental rhythmic execution exercises of 
different formulas (percussion, keyboard 
instrument, wind instrument, pinched cords); 

 cadence exercises of measures; 
 conducting exercises of songs in different 

measures; 
 rhythmic reading exercises or without 

conventional syllables; 
 writing exercises of duration values with specific 

signs for the Music Education stage or curricular 
level; 

 rhythmic exercises associated with body 
movements or dance; 

 melodic intonation exercises of some tonal, modal 
sections (atonal, as the case may be); 

 oral/written recognition exercises of tonal, modal 
sections which can compose a tonal, modal 
organization of the song; 

 instrumental execution exercises of the varied 
tonal, modal sections ( atonal, as the case may be);  

 vocal (instrumental) deciphering exercises of 
some fragments with known and previously 
studied modules; 

 recognition exercises of the forms of musical 
plays; 

 correlation exercises of the harmonical 
accompaniment with the vocally, instrumentally 
or chorally performed piece,”[3]. 

Fortunately for attaining the above analyzed competence, 
there is a whole range of easy to use multimedia 
applications. I refer especially to those applications 
which develop the capacities of knowing, writing and 
using musical notes and signs specific to Music 
Education - compulsory elements in the study of this 
subject. One of the applications easy to use even for the 
earlier years of study, presented from a technical point of 
view as well in the 2nd chapter, is Musette. With its help 
the students can be taught to use the musical language 
elements in practice, being able to make their own 
melodic, rhythmic lines, which they can listen to, identify 
and correct the possible mistakes. I consider that this 
application is especially useful for the primary level 
where the students do not have well formed work abilities 
to use the musical notes and signs, the application 
combining, under the teacher’s guidance, the playful 
spirit with the creative and imaginative one. The 
educational value of the application is also amplified by 
the fact that it can be downloaded for free and installed 
on any number of computers. 
The other applications (Crescendo Music Notation, GNU 
Solfege, etc.), which debate musical theory problems, are 
limited and have the disadvantage of compulsory 
connection to the Internet network. 
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3. REALIZAREA UNOR ACTIVITĂȚI 
OPȚIONALE ȘI EXTRAȘCOLARE 
Dacă până acum am putut integra cu destulă ușurință 
noile tehnologii în cadrul unei ore de educație muzicală 
din trunchiul comun, a realiza o disciplină opțională în 
domeniu care să mai și includă folosirea unor mijloace 
auxiliare moderne poate părea o utopie. Cred că 
principalul baraj de trecut pentru a realiza acest lucru este 
locul educației muzicale între celelalte discipline de 
studiu, mai ales în ciclul liceal și modul cum această 
disciplină este privită de părinți, conducerea unor școli 
sau autoritățile locale implicate în procesul de 
învățământ.  
Am observat, părere împărțită și de alți colegi, că 
educația muzicală este privită de multe ori ca o materie 
extrem de accesibilă, fără prea mare importanță, 
mergându-se pe ideea că oricum nu există nici un examen 
important susținut la această disciplină.  
De multe ori în școli materiile care cuprind în aria lor și 
discipline opționale sunt mereu aceleași, fie pentru 
continuarea aprofundării în vederea susținerii unor 
examene, fie datorită nerealizării numărului de ore din 
catedra unor cadre didactice. Din această cauză există 
destul de puține manuale sau programe de opțional pentru 
educația muzicală publicate, lucru care limitează destul 
de mult profesorii începători, care „din experiența 
cumulată vor putea proiecta și realiza propria programă 
de opțional, bazată pe interesele elevilor, feed-back și 
cerințele pieței muncii. E calea cea mai sigură de 
realizare la standarde a pachetului educațional pentru o 
disciplină opțională: programă, planificare, suport de curs 
sau manual”[5]. 
Pentru că tematica opționalelor pentru educația muzicală 
ar putea fi scopul unei lucrări de sine stătătoare, voi 
încerca mai departe să aduc spre exemplificare o posibilă 
temă corespunzătoare cu lucrarea de față. Precizez că 
dacă există interes și cunoștințe pluri-disciplinare din 
parte profesorului, cu siguranță un număr destul de mare 
de elevi vor fi atrași de combinarea muzicii cu tehnicile 
informaționale, cunoscându-se atracția tinerelor generații 
spre tehnologie și muzică. 
Astfel pentru clasa a V-a când începe efectiv introducerea 
teoretică, dar și practică, în studiul muzicii un posibil titlu 
de opțional ar fi: Să cântăm pe tastatură.  
Opționalul ar urmări aprofundarea competenței de 
dezvoltare a capacităților interpretative vocale și 
instrumentale. Desfășurat pe parcursul unui an școlar, 
acesta vrea să aducă elemente premergătoare 
competențelor specifice din programa claselor VI-X, prin 
familiarizarea elevilor cu noi conținuturi care nu se 
regăsesc încă în programa lor de studiu.  
Ideea opționalului vine de la observarea sistematică a 
generațiilor actuale, acaparate tot mai mult de lumea 
informațională, tehnologică și virtuală. Odată cu 
introducerea în tot mai multe școli a disciplinelor 
informatice și a bazei materiale necesare acestora, mi-am 
pus problema folosirii în scopul educării gustului muzical 
atât a cunoștințelor dobândite de elevi în domeniul 
informaticii, cât și a sălilor de informatică prezente în 
școală.  
În demersul meu am ținut cont și de realitatea socială 
referitoare la faptul că tot mai mulți părinți permit accesul 

 

3. REALIZATION OF SOME OPTIONAL 
AND EXTRA SCHOOL ACTIVITIES 
If until now we could integrate quite easily the new 
technologies in a class of Music Education from the 
mutual trunk, setting up an optional discipline in the 
domain which should also contain the use of some 
modern auxiliary means may seem a utopia. I think the 
main hindrance to overcome in order to accomplish this 
is the place of Music Education among the other school 
subjects, especially at high school level and the way this 
subject is seen by parents, school management or local 
authorities involved in the educational process. 
I have noticed, an opinion shared by other colleagues, 
that Music Education is often seen as an extremely 
accessible subject, without too much importance, since 
there is not any important exam to pass for this subject. 
Many times, in school, the subjects that contain in their 
area optional subjects as well are always the same, either 
in order to continue the thoroughgoing study necessary 
for taking exams, or in order to reach the number of 
hours that some teachers need in their department. 
Because of this there are quite few textbooks or curricula 
for optional classes in Music Education published, a 
limitative situation for beginning teachers, who “from the 
cumulated experience will be able to design and make 
their own curriculum for optional classes, based on the 
students’ interests, feed-back and labor market requests. 
It is the safest way of making the educational package for 
an optional subject according to the set standards: 
curriculum, planning, course support or textbook”[5].  
Because the theme of the optional classes in Music 
Education can be the purpose of a standalone paper, I will 
next try to exemplify a possible theme corresponding to 
the present paper. I specify that if the teacher proves 
interest and multi-disciplinary knowledge, quite a great 
number of students will certainly be attracted to combine 
music with informational technologies, being well-known 
how attracted the young generations are to technology 
and music. 
Thus for the 5th grade, when the theoretical as well as the 
practical introduction in the study of music actually 
begins, a possible title of an optional class would be: 
Let’s sing on the keyboard. 
The optional class would pursue the thorough study of 
the competence of developing the vocal and instrumental 
performing capacities. Studied during a whole school 
year, this course wants to bring precursory elements to 
the specific skills in the curriculum of the 6th-10th grades, 
through familiarizing the students with new contents 
which can not be found in their study curriculum. 
The idea of the elective course comes from the systematic 
observation of the present generations, more and more 
monopolized by the informational, technological and 
virtual world. With the introduction of informational 
subjects in an increasing number of schools and of the 
material basis necessary therefor, I pondered the use of 
both the knowledge obtained by students in the field of 
informatics and also of the informatics classrooms 
available in school, with the purpose of educating the 
musical taste. 
In my intercession I also took into account the social 
reality regarding the fact that more and more parents 
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copiilor de la vârste fragede la un computer conectat la 
Internet. Având astfel din două părți o bază materială 
destul de solidă, am căutat prin opționalul propus să 
folosesc în mod creativ aceste avantaje tehnologice, să 
găsesc modalități de formare a deprinderilor muzicale și 
de ce nu să descopăr elevi cu aptitudini deosebite.  
Opționalul se dorește a fi o materie interdisciplinară 
urmărind să stabilesc legături cât mai vizibile între 
materii din aria curriculară Tehnologii și educația 
muzicală din cadrul ariei curriculare Arte.  
Având ca obiectiv principal dezvoltarea interesului 
elevilor pentru studiul unor instrumente muzicale, 
opționalul folosește aplicații simple corespunzătoare 
nivelului de dezvoltare intelectuală a copiilor: Electronic 
Piano 2.5, Guitar Chords 2.2, DigiBand [6] etc. 
Asemănătoare cu acest opțional s-ar putea propune și alte 
teme care să dezvolte capacitatea de interpretare vocală 
(Ora de karaoke) și cunoștințele de istoria muzicii (Marii 
compozitori azi, Muzica electronică).  
„Activitatea unui profesor de educație muzicală are mai 
multe componente: didactică, metodică și cultural-
artistică”[7]. Dacă componentele didactică și metodică 
sunt bine cunoscute, partea culturală și artistică ține mai 
mult de domeniul voluntariatului. Este bine știut faptul 
că, în cadrul educației muzicale, organizarea unui 
ansamblu coral este scos în afara orarului. Astfel această 
importantă activitate extra-școlară capătă mai mult o 
nuanță voluntară și individuală ținând de gândirea, 
aptitudinile și dorința profesorului.  
Cu toate aceste neajunsuri poate că nici o altă disciplină 
și nici o altă activitate nu integrează atât de bine 
componenta socială, culturală cu cea educațională. Pentru 
orașele mici, ansamblul coral format din elevi a fost și 
este încă un element reprezentativ, el îndeplinind nevoia 
de încurajare a tinerelor talente și de manifestare artistică.  
Utilizarea unor aplicații multimedia în desfășurarea unui 
ansamblu coral este mai complicată decât în celelalte 
activități educative, rămânând la stadiul de exemplificare 
(audiția și vizionarea unor coruri celebre a repertoriului 
propus spre studiu).  
Posibilitățile de integrare a tehnologiilor informaționale 
în activitățile extrașcolare pot să cuprindă mai degrabă 
realizarea unor concursuri, ansambluri coregrafice, 
cercuri de audiții, serbări cu diferite ocazii. Toate acestea 
„pun accentul pe activitatea manuală, artistică, estetică, 
morală a elevului și surprind în concepțiile lor elemente 
caracteristice școlii active”[3]. 

 

allow the children, from early ages, to have access to a 
computer with internet connection. Thus, having from 
two sides quite a solid material basis, I sought through 
the proposed elective course to use these technological 
advantages in a creative way, to find ways of forming 
musical skills and, why not, to discover students with 
special skills. 
The elective course wants to be an interdisciplinary 
subject pursuing to establish connections, as visibly as 
possible, between subjects from the Technologies 
curriculum and the subject Music Education from the 
Arts curriculum. 
Having as its main object the development of the 
students’ interest for studying some musical instruments, 
the optional elective course uses simple applications 
suited to the intellectual development level of the 
children: Electronic Piano 2.5, Guitar Chords 2.2, 
DigiBand,[6] etc. 
Similar to this elective course other themes may be 
proposed in order to develop the vocal performance 
capacity (Karaoke class) and the knowledge of music 
history (Great composers of today, Electronic music).  
“A music educator’s activity has several components: 
didactic, methodic and cultural- artistic[7].” If the 
didactic and methodic components are well known, the 
cultural and artistic part refers more to the domain of 
volunteering. It is a well known fact that within the 
framework of Music Education, the organization of a 
choral assembly is placed outside the school schedule. So 
this important extra school activity gets more of a 
volunteering and individual nuance pertaining to the 
educator’s thinking, skills and desire. 
In spite of all these shortcomings there may be no other 
subject and no other activity that integrates so well the 
social and cultural components with the educational one. 
For small towns, the choral assembly formed by students 
was and still is a representative element, accomplishing 
the need of encouraging the young talents and of artistic 
manifestation.  
The use of some multimedia applications in the 
arrangement of a choral assembly is more complicated 
than the other educational activities, remaining at the 
stage of exemplification (the audition and watching of 
some famous choirs of the repertoire proposed for study). 
The possibilities of integrating the informational 
technologies in the extra-school activities can rather 
include the realization of some contests, choreographic 
ensembles, audition groups, feasts on different occasions. 
All these “place the accent on the manual, artistic, 
esthetic, moral activity of the student and intercept in 
their conceptions elements characteristic of the active 
school[3].” 


