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REZUMAT 
Prezentul studiu este bazat pe observaţiile efectuate la 
clasă, în timpul cursului de Canto de către cei doi autori 
şi îşi propune argumentarea relevanţei TIC pentru 
pedagogia cântului vocal prin prezentarea situaţiilor 
practice în care TIC reprezintă o componentă cotidiană a 
studentului contemporan de la Canto precum şi modurile 
prin care această componentă trebuie supravegheată şi 
dirijată de profesor. Concluziile studiului argumentează 
necesitatea conştientizării impactului TIC asupra 
studentului la Canto din contemporaneitate încercând şi 
o prezentare a mecanismelor şi efectelor aferente celor 
trei moduri de raportare a profesorului la relaţia student 
la Canto - TIC.  

Cuvinte cheie 
Vocea umana, canto, pedagogie vocală contemporană 

INTRODUCERE 
Aşa cum este natural societăţii umane, aceasta se află 
într-o continuă evoluţie ce implică, mai ales în ultimul 
secol şi jumătate, o importantă latură tehnologică care îşi 
pune amprenta asupra tuturor aspectelor vieţii.  
În faţa unei astfel de stări de fapt, pedagogia, în calitatea 
ei de depozitar principal al cunoştinţelor acumulate de 
societatea umană precum şi de facilitator al evoluţiei 
bazate pe reevaluarea cunoştinţelor mai sus amintite sau 
pe inovare, nu poate, prin însăşi natura sa de schelet al 
întregului proces de dezvoltare a societăţii umane (în 
toate laturile ei) să rămână impasibilă sau să manifeste un 
caracter retrograd deoarece acestea ar pune sub semnul 
întrebării evoluţia în sine. 
Cu toate că aceste lucruri par simple şi de mult timp 
clarificate, am simţit nevoia, ca introducere a studiului 
nostru, să le precizam, deoarece anumite laturi ale 
Pedagogiei (aşa cum este şi cazul Pedagogiei Cântului 
Vocal1) pot da impresia unei uşoare orientări învechite 
sau retrograde fie prin falsa senzaţie a epuizării 
cunoştinţelor domeniului (cum ar fi, în cazul de faţă, 
părerea că în arta cântului vocal s-a cam descoperit totul 
atât în plan artistic cât şi în plan pedagogic) sau, în cazuri 
mai grave dar, din fericire, din ce în ce mai izolate, atunci 
când însuşi profesorul de canto susţine cele de mai sus. 
De aceea, pe baza observaţiilor obţinute de noi la clasă, 
în cele ce urmează vom încerca o succintă prezentare a 
principalelor situaţii şi metode prin care TIC este sau ar 
trebui implicată în cursul de Canto contemporan precum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This paper is based on observations made during the 
Canto courses taught by the two authors and it sets out to 
bring arguments in favour of using ICT in the singing 
pedagogy, presenting actual situations in which ICT 
represents a daily component in the life of the 
contemporary Canto student and the ways in which this 
component should be supervised and guided by the 
teacher. The conclusions of this study bring out the 
necessity of becoming aware of the impact ICT has on the 
contemporary Canto student and present the mechanisms 
and the inherent effects of the three ways in which the 
teacher can go about the “Canto student – ICT” 
equation. 
Keywords 
human voice, Canto, contemporary singing pedagogy  

INTRODUCTION 
It is only natural for the human society to evolve 
continually and this fact has led, especially over the past 
century and a half, to an important technological field 
which influences all other walks of life. 
In this context, pedagogy – being the main storer of 
society’s knowledge over the years and a facilitator for 
evolution by reevaluating that knowledge or by 
innovating – cannot remain ignorant because it acts as the 
foundation of human society’s development process. 
Simple as these statements might sound – and obvious, as 
well - we felt the need to reiterate them as an introduction 
to our study because certain types of pedagogy (for 
instance the case of Singing Pedagogy) may appear to be 
old fashioned, either by the false impression that all 
knowledge in the respective field has already been 
discovered (that is the opinion that in the singing art 
everything has already been discovered, artistically and 
pedagogically) or by the even more serious case – but 
luckily, ever more isolated – when the Canto teachers 
themselves maintain this opinion. That is why we set out 
to present, based on course observations, the main 
situations and methods by which ICT is or should be used 
in the contemporary Canto courses, as well as the 
benefits of this relation and the realities generated by the 
false impression that the two domains are separate. 
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şi beneficiile acestei relaţii respectiv realităţile generate 
de facto de falsa impresie că cele două domenii nu sunt 
tangenţiale.  

RELEVANŢA TIC PENTRU PROCESUL DE 
ÎNVĂŢARE A TEORIEI EMISIEI VOCALE 
PROPRIU-ZISE  
Teoria emisiei vocale, baza teoretică a disciplinei Canto, 
reprezintă descrierea întregului proces fonator al vocii 
umane din mai multe perspective: cea anatomică, cea a 
legilor fizicii (mai exact a legilor acusticii relevante 
pentru emisia sonoră umană), respectiv cea psihologică, 
deoarece cântul, ca orice proces anatomic, nu îşi are 
originea în organele sistemului fonator, ci în comenzile 
pe care psihicul uman le transmite acestuia. Mai ales 
datorită acestei a treia perspective, cea psihologică, 
emisia sonoră umană reprezintă, din punct de vedere 
fiziologic, un proces tributar prin excelenţă modului de 
percepţie psihologică a propriului corp, învăţarea unei 
emisii sonore optime cântului de performanţă fiind bazată 
în realitate pe un complex proces de percepţii psihologice 
(sau senzaţii2) iar acest lucru face absolut necesară, chiar 
din prima fază a actului educativ, o clară înţelegere a 
tuturor mecanismelor, proceselor şi legilor anatomice, 
fizice şi psihologice ce influenţează vocea umană. Dacă 
în trecut învăţarea acestor procese şi mecanisme 
enumerate mai sus se făcea sporadic şi defalcat (spre 
exemplu studenţii de la Canto frecventau în unele centre 
universitare, în mod neoficial, şi laboratoarele de disecţie 
ale cursului de Anatomie adresat studenţilor din anul I la 
medicină pentru o mai bună înţelegere a componentei 
anatomice a vocii), astăzi, cursul de Canto necesită sine 
qua non prezenţa unor animaţii virtuale ce să explice 
anatomia şi fiziologia vocii, respectiv fizica sunetului 
vocal ce să confere studentului o imagine extrem de clară 
asupra acestor procese, singura cale ce poate genera 
ulterior o bună stăpânire a noţiunilor de tehnică vocală, 
teritoriu al psihologiei vocii, adică acel mecanism 
psihologic complex ce generează emisia vocală 
performantă doar în măsura în care, iniţial, o înţelege în 
modul anatomic, fiziologic şi fizic de manifestare a 
acesteia. 
Acest tip de animaţii se poate găsi, într-o formulă extrem 
de elaborată şi complexă, în softurile dedicate studenţilor 
la medicină sau fizică, o simplă căutare pe internet 
permiţând doritorilor sa acceseze şi să cumpere soft-uri 
sau să acceseze bazele gratuite de date video online 
(precum www.youtube.com) care conţin numeroase 
animaţii ce pot fi integrate activ, evident în prezenţa unei 
conexiuni internet şi al unui minim de dotare tehnică, în 
cursul de canto. Acest lucru se poate realiza în urma unui 
minim efort al profesorului de căutare şi selectare a unor 
materiale audio – video (ca de exemplu conţinând 
mişcările muşchiului diafragmatic) sau a unor planşe (ca 
de exemplu conţinând direcţiile vibraţiei sonore în cutia 
craniană conform cu legile fizicii) şi creează nu doar o 
informare completă şi conformă cu realităţile ştiinţifice 
contemporane, ci şi competenţa ulterioară de a accesa şi 
de a discerne între materiale ce conţin informaţii reale şi 
materiale ce conţin informaţii false (înţelegându-se în 
mod evident competenţa profesorului de a efectua a 
priori această discernere). 

 

THE RELEVANCE OF ICT IN THE 
PROCESS OF LEARNING THE VOCAL 
EMISSION THEORY 

The vocal emission theory, which is the theoretical base 
for Canto, represents the description of the entire vocal 
process of the human voice from different perspectives: 
the anatomical one, the one related to physics principles 
(that is the relevant acoustic principles for human vocal 
emission) and the psychological one – this last 
perspective is important because singing does not reside 
in the organs of the vocal tract but rather in the cues that 
these organs receive from the psychological part. It is 
mainly due to this third perspective, the psychological 
one, that the human vocal emission is tributary to the way 
in which we psychologically perceive our body. When 
we learn to have vocal emission proper for singing, we 
actually rely on a complex process of psychological 
perceptions (or sensations1) and this fact demands, right 
from the very start of the educational process, a clear 
understanding of all the mechanisms, processes and laws 
which influence the voice physically, anatomically and 
psychologically. If in the past the process of learning 
these mechanisms was done sporadically and dividedly 
(for instance, Canto students from some university 
centres took on – unofficially – the practical laboratories 
of the Anatomy course for first year students of Medicine 
faculties, in order to better understand the voice’s 
anatomical component), nowadays it is compulsory for a 
Canto course to present virtual animations that explain 
the anatomy and the physiology of the voice and the 
physics of the vocal sound in order to give the student a 
very clear image of these processes. This is the best way 
in which one can have a good control of the vocal 
techniques – which is a field of voice psychology, that 
complex psychological mechanism which generates 
proper vocal emission only if it is understood 
anatomically, physiologically and physically.  

This kind of animations – which can be very elaborate 
and complex – can be found in the software for Medicine 
or Physics students, with a simple search on the Internet 
where one can access or buy online video databases (such 
as www.youtube.com). These sites contain various 
animations which can be actively integrated in the Canto 
course, with a minimum of equipment and a good 
Internet connection. The teacher’s effort is minimum, that 
is searching and selecting the material (for example, 
animations of the diaphragm movement or posters 
showing the directions of the vibration in the skull 
according to physics laws). This creates not only a 
complete and up-to-date presentation, but also the skill of 
accessing and selecting materials that show real 
information versus false information (obviously, this skill 
should reflect in the teacher’s choices in the first place). 
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RELEVANŢA TIC PENTRU ASIGURAREA 
ACCESULUI LA INFORMAŢIE DE 
SPECIALITATE  
Unul din beneficiile majore ale dezvoltării tehnologiei 
informaţiei îl reprezintă digitalizarea masivă a 
materialului bibliografic. Acest lucru se răsfrânge benefic 
şi asupra domeniului muzical prin facilitarea accesului 
muzicienilor la impresionante baze de date cu partituri 
sau cărţi de specialitate. Dacă accesarea cărţilor sau 
tratatelor de specialitate este destul de clară, desfăşurarea 
ei optimă fiind atunci când aceasta se întâmplă în 
conformitate cu capacitatea de discernere a studentului 
între adevăr şi fals, accesarea bazelor de date cu partituri 
(cum ar fi cea a companiei canadiene  Project Petrucci 
LLC., www.imslp.org) prezintă unele particularităţi ce 
merită detaliate. Astfel, problematica partiturilor din 
bibliotecile virtuale nu poate fi neglijată de către 
profesorul de Canto, în primul rând datorită faptului că el 
însuşi are acces la un fond de partituri mult mai vast (faţă 
de deceniile trecute când fondul de partituri, exclusiv 
tipărit, era redus cantitativ şi relativ greu de procurat) dar 
mai mult decât atât, datorită faptului că acesta poate 
încerca să îşi familiarizeze şi studentul cu lucrul cu 
bibliotecile digitale de partituri, acesta fiind un bun motiv 
de a-l deprinde pe student şi cu un mod corect de a-şi 
alege repertoriul, aflat în conformitate cu posibilităţile 
sale vocale.  
Integrarea acestui aspect în cursul de Canto contemporan 
este esenţială deoarece, pe de o parte deprinde deja 
studentul cu o relativă autonomie atât de necesară 
devenirii profesionale a artiştilor dar, pe de altă parte, 
această autonomie nu este una haotică, a hazardului, 
studentul învăţând prin adaptarea repertoriului la 
propriile sale capacităţi vocale şi cum se poate folosi sus 
- menţionata autonomie în scop evolutiv şi nu involutiv. 
Spunem că această autonomie poate fi folosită şi in mod 
involutiv deoarece accesul la aceste baze de date este o 
realitate extrem de întâlnită în rândul actualilor studenţi, 
iar dacă profesorul o va ignora acest lucru nu înseamnă 
că studentul nu va accesa, în vederea studiului individual, 
partituri din aceste biblioteci, iar acest aspect va crea 
premisele necesare abordării de către student a unui 
repertoriu neconform cu posibilităţile sale, această 
acţiune influenţând negativ ulterioara sa dezvoltare 
profesională. 

RELEVANŢA TIC PENTRU DEVENIREA 
INTERPRETATIVĂ A VIITORULUI SOLIST 
VOCAL.  
O problematică a zilelor noastre ce vizează studentul la 
muzică în general, dar mai ales studentul la Canto şi care 
este din păcate extrem de puţin dezbătută o reprezintă 
cantitatea extrem de mare a materialelor video conţinând 
interpretări muzicale ce poate fi gasită pe internet. Acest 
aspect reprezintă în mod cert un beneficiu al 
informatizării societăţii de astăzi ce permite, printre 
altele, şi o bună popularizare a muzicienilor, respectiv a 
performanţelor muzicale ale acestora dar, referindu-ne la 
formarea viitorilor solişti vocali, există şi un mare pericol 
ce vine cu această informatizare. În marile baze de date 
video (cum este şi cazul www.youtube.com) există 
numeroase înregistrări conţinând lucrări muzicale pentru 
voce (în diferite ipostaze) însă lipseşte o instanţă de 
jurizare care să le clasifice pe acestea. În mod absolut nu 

 

THE RELEVANCE OF ICT IN ENSURING 
THE ACCESS TO SPECIALIZED 
INFORMATION 

One of the major benefits of ICT development is the 
massive digitalization of the bibliographic material. The 
musical domain benefits from this fact as well, since 
musicians can access huge databases of scores or 
reference books. Whereas the access to reference books is 
clear and optimal when the student proves the ability to 
make the difference between true and false affirmations, 
the access to scores (such as the database of the Canadian 
company Project Petrucci LLC., www.imslp.org) has 
certain particularities that need to be further explained. 
The teachers have now access to a much greater number 
of scores (comparing to the last decades when scores 
were exclusively printed and in a small number, thus also 
hard to obtain) and they can try to get the students used to 
working with digital score databases, this being also a 
good method to teach the students how to choose their 
own repertoire according to their vocal possibilities. This 
method is essential for the Canto course because it 
teaches the students to be independent and autonomous – 
qualities necessary for an artist – and how to use this 
autonomy in order to evolve artistically by choosing the 
adequate repertoire for their particular voice. 
Nevertheless, this autonomy can also be used negatively, 
that is not to evolve but to decrease as an artist and this 
happens when the students choose on their own 
inappropriate scores for their particular type of voice for 
individual study. 

THE RELEVANCE OF ICT FOR THE 
SINGER’S VOCAL DEVELOPMENT 

One aspect that needs to be taken into consideration when 
we talk about music courses – especially when it comes 
to Canto – is the huge amount of videos displaying the 
act of singing which can be found on the internet. This is, 
of course, a benefit coming from today’s digitalized 
society which allows musicians to become ever more 
popular but there is also a disadvantage to it when we 
think about students who want to become singers and this 
is the fact that among the numerous videos of vocal 
renditions, there is no jury to evaluate them. We do not 
speak of a censor factor (reminiscent of totalitarian 
societies), but it is true, however, that the Canto student 
can be easily and negatively influenced by certain 
renditions of classical music presented in a professional 
manner (in what the recording is concerned, for example) 
but which lack good artistic representation (either from 
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propunem aici necesitatea creării unui factor de cenzură 
(acesta fiind specific societăţilor totalitariste) dar 
semnalăm faptul că studentul la Canto poate fi influenţat 
negativ de anumite înregistrări de muzică clasică din 
acest baze de date ce sunt prezentate într-o manieră 
extrem de profesionistă (din punct de vedere al imaginii 
evenimentului, înregistrării propriu-zise etc.) dar conţin 
reprezentaţii artistice cel puţin discutabile (fie din punct 
de vedere al tehnicii vocale, fie din punct de vedere al 
stilisticii muzicale sau altele...).  
Dat fiind faptul că aceste baze de material audio-video 
reprezintă o componentă extrem de uzuală a studenţilor 
din ziua de astăzi, este imperios necesar să semnalăm că 
o neimplicare a profesorului de Canto în această 
problematică prin discutarea la curs a unor diferite 
înregistrări în scopul de a conferi studentului capacitatea 
de a discerne între reprezentaţii muzicale autentice şi 
corecte şi reprezentaţii muzicale discutabile sau eronate, 
indiferent de forma grafică sau alte elemente estetice 
proprii prelucrărilor audio-video mai profesioniste sau 
mai puţin profesioniste în care acestea există. Evidenţiem 
acest lucru deoarece percepţia unui student începător în 
studiul artei vocale poate fi uşor înşelată prin mijloace de 
editare audio - vizuală a înregistrării sau prin mijloace de 
imagine specifice publicităţii aferente evenimentului 
înregistrat ce pot crea uneori senzaţia de profesionalism 
chiar şi în cazul în care acesta, referindu-ne la actul 
interpretativ propriu-zis, este discutabil.  
Dacă profesorul de canto alege să nu aducă în discuţie 
această problematică şi să nu-i aloce timp în cadrul 
cursului său aceasta nu înseamnă că studentul, dintr-un 
imbold natural al curiozităţii, nu va accesa aceste baze de 
date pentru a auzi diferite înregistrări ale pieselor aferente 
repertoriului pe care acesta le studiază la un moment dat; 
iar acest lucru, prin potenţialitatea accesării - în lipsă de 
ghidare – a unor performanţe discutabile duce la 
posibilitatea de a le însuşi, dăunându-i astfel ulterioarei 
evoluţii profesionale.  

CONCLUZII. MODURI DE RAPORTARE A 
PROFESORULUI LA RELAŢIA STUDENT LA 
CANTO - TIC 
Prin prezentarea problematicilor dezbătute mai sus, unde 
am prezentat deopotrivă potenţialităţile pozitive dar şi 
negative ale TIC în viaţa studentului la Canto, am 
încercat demonstrarea faptului că, independent de voinţa 
profesorului de Canto, Tehnologiile Informaţionale şi de 
Comunicare ocupă un rol important în viaţa studentului 
său, acest rol interferând cu activităţile proprii procesului 
de învăţare a cântului vocal corect.  
Această stare de fapt face ca, într-o societate 
contemporană în care toţi studenţii au acces - cel puţin 
limitat - la tehnologii informatice, relaţia TIC - student la 
Canto să permită Profesorului (de Canto) doar trei 
moduri de abordare:  

 cel total greşit, în care profesorul alege să nu 
interfereze în procesul educativ cu această 
relaţie, crezând în mod eronat că TIC nu 
influenţează studentul şi nu va afecta drumul său 
profesional ulterior. 

 cel greşit, în care profesorul, deși observând 
prezenţa anumitor TIC în viaţa studentului, nu 

 

the point of the vocal technique, or from that of musical 
stylistics, etc). 

Due to the fact that these audio-video databases are a 
daily component in students’ lives, it is necessary for the 
Canto teacher to make use of them during the course, by 
viewing and commenting upon different videos for the 
students to practice their skills of making the difference 
between authentic and correct musical representations 
and others which are questionable or even downright 
wrongly performed (no matter what graphic form they 
are presented in or the manner in which they are 
processed). It is necessary to highlight the fact that a 
beginner in the study of vocal art can easily be misled by 
means of audio-video recordings or by images specific to 
advertising that event, even if the quality of the artistic 
act itself is questionable. 

Even if the teacher does not make use of various 
recordings during the course, the students will most 
probably search for different variants of their given 
repertoire for study, even if it’s only out of curiosity. 
Here comes the risk of viewing less professional 
performances and of assimilating that way of 
interpreting, thus affecting their professional evolution. 

CONCLUSIONS. THE WAYS IN WHICH 
THE TEACHER CAN MANAGE THE 
“CANTO STUDENT – ICT” RELATION 

By presenting both positive and negative aspects of ICT 
in a Canto student’s life, we tried to demonstrate the fact 
that, regardless of the teachers’ will to incorporate or not 
ICT in their course, these technologies already have an 
important role in students’ lives and, what’s more, they 
interfere with the activities of learning correct singing. 

Nowadays when virtually all students have access – 
albeit limited – to information technologies, the Canto 
teachers can approach the “Canto student – ICT” relation 
in three ways: 

 The totally erroneous one – in which the teacher 
chooses not to interfere with this relation, 
believing that ICT does not influence the 
students and that it will not have an impact over 
their development as artists 

 The erroneous one – in which the teacher is 
aware of the presence of ICT in the students’ 
lives, but does not consider that it can have a 
decisive impact in their development as artists 

 The correct one – in which the teacher is aware 
of the presence of ICT in the students’ lives and 
integrates it in the course in order to develop the 
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consideră că acestea pot avea un impact decisiv 
în procesul de formare al acestuia 

 cel corect, în care profesorul, conştient de 
prezenţa anumitor TIC în viaţa studentului, le 
integrează în cadrul cursului său de Canto pentru 
a conferi - atât de necesarele în ziua de astăzi - 
competenţe profesionale transversale studentului 
său şi totodată pentru a se asigura că acesta 
învaţă şi ajunge să posede capacitatea de a 
discerne între fals şi autentic în segmentul TIC 
aferent domeniului său de activitate.  

Note: 
1. Utilizăm pe întreg cuprinsul articolului sintagma de 
cânt vocal deoarece, în comparaţie cu limba engleză, care 
utilizează două verbe diferite pentru a cânta cu vocea (to 
sing) şi a cânta la un instrument (to play), limba română 
defineşte ambele activităţi printr-un singur verb, a cânta, 
fapt ce, în pofida unei sonorităţi relativ pleonastice obligă 
logic la asocierea unui termen lămuritor (în cazul nostru a 
cânta cu vocea, pedagogia cântului vocal etc.). 
2. În opinia noastră, o metodă corectă de a învăţa canto 
nu se poate baza decât pe conştientizarea senzaţiilor pe 
care corpul le simte în timpul emisiei sonore. Acest lucru 
se opune încercării de a auzi şi controla propriul sunet 
vocal în mod exclusiv cu urechea externă, deoarece 
aceasta poate fi indusă cu uşurinţă în eroare de 
proprietăţile acustice ale diferitelor spaţii în care actul 
artistic are loc ce pot crea, sub influenţa legilor fizicii, 
percepţii distorsionate asupra realităţilor sonore emise de 
facto.aş spune „a web browser musicologist”. 

 

students’ interdisciplinary professional skills 
and also to make sure that the students will be 
able to make the difference between good and 
bad, authentic and false in their field. 

Notes 
1. In our opinion, a correct method to learn Canto can be 
based only on becoming aware of the sensations that the 
body feels during vocal emission. This awareness is 
opposed to trying to hear and control the vocal sound 
exclusively with the external ear because in this way one 
can be easily misled by the various acoustic properties of 
different places in which the artistic act is being 
performed. 
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