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REZUMAT 
Prezentul articol a fost realizat în urma efectuării unui 
interviu cu Hayley Last, directoarea Departamentului de 
muzică din Şcoala King Edward VI -Bury St. Edmunds- 
UK, profesor  implicat în includerea tehnologiilor 
informaționale în orele de educație muzicală. 
Infrastructura constituită corespunzător în  laboratoarele 
din departament, existența unui manual destinat elevilor, 
a unui glosar de termeni precum și a unor tutoriale ce 
ghidează elevii în studiul disciplinei este dublată de 
existența unei echipe dedicate de profesori al căror scop 
este susţinerea elevilor spre a face performanţă. Aspectul 
deosebit din acestă școală, legat de tehnologiile 
muzicale, este oferta educațională pentru nivelul A ce 
oferă elevilor posibilitatea continuării studiilor în acest 
domeniu la nivel profesionist, 80% dintre absolvenții 
promoției din anul trecut au ales  nivelul universitar 
pentru perfecționarea în tehnologiile muzicale 

Cuvinte cheie 

tehnologie muzicală, infrastructură, înregistrare, 
producţie muzicală 

1. INTRODUCERE 
Cursul de Tehnologii muzicale oferă copiilor posibilitatea 
de a explora propria lor muzicalitate prin aranjarea, 
înregistrarea, iar mai târziu, în cadrul nivelului A 2, 
compunerea unor fragmente muzicale prin intermediul 
tehnologiei. Cursul ajută copiii să se pregătească pentru o 
varietate de traiectorii de studiu ulterioare vârstei de 16 
ani, aici fiind incluse cursurile universitare, de colegiu, 
cursurile vocaţionale precum BTEC HNC sau HND în 
producţia muzicală. Elevii de clasa a șasea au 
posibilitatea de a studia tehnologiile muzicale în 
combinaţie cu muzica şi aproape cu oricare alt subiect.  
În UK nu toate şcolile organizează nivelul A pentru 
Tehnologii muzicale, dar orice şcoală oferă un nivel 
minim de pregătire în domeniu. În unele cazuri, din cauza 
infrastructurii reduse, elevii sunt nevoiți să lucreze prin 
rotaţie, numărul de ore prevăzut de curriculă fiind astfel 
acoperit. 
 În Şcoala King Edward VI -Bury St Edmunds- 
departamentul de muzică are o infrastructură formată din 
midi keyboards, computere Apple de ultimă generaţie 
(care deţin softuri profesionale de editare audio) şi 
echipament de înregistrare. În acest fel este posibilă  

[ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This article was written after conducting an interview 
with Hayley Last, director of the Music Department from 
King Edward VI School -Bury St. Edmunds- UK, a 
dedicated professor involved in including ICT in the 
classes of musical education. The infrastructure of the 
department’s laboratories, the existence of a handbook 
for students, of a glossary of the words and tutorials that 
guide students into the knowledge of this discipline are 
doubled by a team of dedicated teachers that help the 
pupils to achieve the best results. The particularity of this 
school concerning the musical technologies is due to the 
educational offer for the A level that enables students to 
continue their studies in this field at the highest level, 
80% of the last year’s students have chosen to continue 
their studies in musical technologies at the university. 

Keywords 
music technology, infrastructure, recording, music 
production 

1. INTRODUCTION 
The Music Technology course enables children to 
explore their musicality by arranging, recording and, later 
at A 2 level, composing their own music using 
technology. It will help children prepare for a variety of 
post-16 pathways including university, college and 
vocational courses such as BTEC HNC or HND in Music 
Production. Sixth formers can study music technology in 
conjunction with music and almost any other subject.  

In UK not all schools offer music technology as an A 
level, all schools offer some level of music technology, 
but it might be that because of the lack of infrastructure 
the students would have to rotate for working at the 
classroom, but they still have the access to what the 
curriculum asks for.  

 The King Edward VI School -Bury St Edmunds- the 
music department is resourced with midi keyboards, state 
of the art Apple computers (with professional audio 
editing software) and recording equipment. Therefore, we 
have the possibility of organizing A level courses and 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

8

[ 

organizarea nivelului A în acest domeniu, ceea ce oferă 
elevilor şansa de a face performanţă. Toți elevii de nivel 
A iau parte la activităţile muzicale ale şcolii, la 
sonorizare sau la prelucrare, astfel că elevii care studiază 
tehnologiile muzicale sunt cunoscuți de către ceilalţi elevi 
şi astfel aceştia din urmă devin conştienţi de cum anume 
pot progresa şi unde se poate ajunge urmând această 
direcție în educație. 
Totodată, există cursuri de “supraveghere” în care elevii 
lucrează independent, dar au acces, la cerere, la un 
specialist. În departamentul școlii există doi profesori de 
muzică, dar se apelează şi la un specialist în înregistrări şi 
la un altul în performanțe live, aceştia sunt profesori 
colaboratori, care vin să lucreze cu copiii atunci când 
există solicitări. Există un manual al studenţilor, un 
regulament care conține o listă de lectură şi un glosar de 
termeni, care explică în ce mod se poate obține 
calificarea, respectiv tutoriale care îi ghidează în studiul 
disciplinei. 
Deoarece în acest moment nu există o curriculă naţională 
în care să fie prevăzute temele ce trebuie să fie abordate 
la această disciplină, fiind precizate doar idei asupra 
abilităţilor pe care ar trebui să şi le formeze elevii, 
alegerea subiectelor și a temelor tratate la disciplina 
Tehnologii muzicale  au fost lăsate exclusiv la latitudinea 
profesorului. Spre exemplu, cu grupa de anul nouă eu am 
ales să abordez muzica africană în cadrul tehnologiei 
muzicale, studiind fragmente muzicale înregistrate 
anterior. Elevii pot să lucreze cu aceste fragmente 
rearanjându-le, editându-le, prelucrându-le cu diverse 
programe, pot crea propriile lor fragmente muzicale cu 
ajutorul midi keyboard-ului. În UK şcolile adoptă orice 
fel de muzică, spre exemplu, muzica anilor ‘80, sau 
absolut orice altă perioadă, depinde de fiecare şcoală ce 
subiecte de studiu îşi alege la această disciplină.  
Dacă un elev nu a studiat tehnologiile muzicale până la 
vârsta de 16 ani, poate totuşi alege să urmeze nivelul A al 
tehnologiilor muzicale, în cazul în care deţine o calificare 
în domeniul muzical, pentru a avea o experienţă minimă 
necesară studiului tehnologiilor. Cursul se bazează pe 
însuşirea de abilităţi specifice pentru lucrul cu soft-uri, 
astfel că  elevii vor petrece  un întreg semestru pentru 
studierea lor, pentru ca mai apoi să poată trece la nivelul 
la care să fie capabili să lucreze cu proiectele necesare 
pentru completarea nivelului A. 
Frecvent, în momentul în care se finalizează acest modul, 
elevii sunt interesaţi să aprofundeze aceste cunoştinţe în 
cadrul universitar. Iau ca exemplu cei opt elevi care au 
terminat studiile anul trecut la Şcoala King Edward VI, 
dintre aceştia șase au dorit să continue studiul 
tehnologiilor muzicale la universitate, tehnologii 
muzicale pure sau tehnologii combinate cu muzică, ceea 
ce înseamnă un procent de 80% care au continuat studiul 
muzical. Patru dintre ei au urmat în mod exclusiv 
tehnologiile muzicale. 
Așadar, în departamentul de muzică din  Şcoala King 
Edward VI scopul cursului de Tehnologii muzicale este:  

 Însuşirea de tehnici, pratici şi principii ale 
tehnologiei muzicale 

 Încurajarea utilizării tehnologiei muzicale ca 
instrument de compoziţie şi aranjament muzical 

 Dezvoltarea abilităţilor de înregistrare şi 
secvenţare 
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give students the opportunity of making performance. All 
the A level students are very present and involved in the 
school production, they are part of the team putting the 
sound together, so the other students will know who the 
music technology students are and they can see right 
from the young age where they could run. 

 We have these lessons called “supervisions” where 
students are working independently, but they have a 
specialist on hand. In our department there are two music 
teachers, a recording specialist and a live sound specialist 
as well, they are just visiting teachers, who come and 
work with the students whenever they are needed. We 
also have a student’s handbook, a student’s guide that 
contains a reading list, a glossary of the words, it explains 
what they have to do to get the qualification and tutorials 
that guide them through the discipline.  

At this moment, there isn’t a national curriculum with the 
actual areas of study, there are only some ideas about the 
actual skills that students should learn at this class, but 
the actual topics are up to the teachers exclusively. So in 
year 9, I’ve chosen to study African music for the course 
of music technology, using pre-recorded samples. The 
students work with those samples, they can rearrange 
them, they can edit them, they learn how to record their 
own samples using the midi keyboard. But other schools 
will be doing all sorts of different topics, music from the 
1980 or absolutely any other type of music.  

If a student studied absolutely no music technology up to 
the age of 16, which can happen, depending on what a 
music teacher chooses to do, they can still come on to an 
A level of music technology if they’ve taken a music 
qualification beforehand, so that experience helps them to 
support the music technology skills. The beginning of 
that course is focused on new skills for the specific 
software, so they spend a whole half term just learning 
how to use the software, before they can move on to the 
specific projects they need to complete for the A level.  

After graduating this level, the students are frequently 
interested to continue their studies in music technology at 
the university. I take last year’s A level students as an 
example, there were eight of them, and six of them went 
on to do music technology or music and music 
technology combined, so that was about 80% of them. I 
think four of them followed exclusively music 
technology. 

Therefore, at the Music Department from King Edward 
VI School, the aim of the Music Technology course is to: 

 Teach them techniques, practices and principles 
of music technology 

 Encourage the use of music technology as tool 
for their composing and arranging 

 Develop their recording and sequencing skills 

 Help them to create musical performances 
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 Susţinerea elevilor în obţinerea unor 
performanţe muzicale 

 Ajutarea elevilor să îşi îmbunătăţească 
vocabularul tehnic 

 Dezvoltarea abilităţilor de ascultare şi analizare 
prin studiul muzicii contemporane 

2. ARII DE STUDIU 
Cursul de Tehnologii muzicale cuprinde următoarele arii 
de studiu: 
1. Principiile şi practica Tehnologiei muzicale, unde 
elevii vor învăţa despre utilizarea echipamentului de 
tehnologie muzicală şi îşi vor însuşi cunoştinţe şi abilităţi 
necesare pentru obţinerea de rezultate performante. Vor 
studia următoarele: 

 Utilizarea pachetelor de secvenţare, de 
introducere a datelor asociate şi a abilităţilor de 
editare  

 Tehnici legate de utilizarea microfoanelor 
(incluzând alegerea eficientă şi amplasarea 
acestora) 

 Tehnici de mixaj şi masterizare 
 Utilizarea creativă a tehnologiei în compoziţie şi 

aranjament 
 Teoria necesară înţelegerii motivelor pentru care 

sunt adoptate anumite metode de lucru pentru 
secvenţare şi înregistrare  

2. Cele mai cunoscute stiluri muzicale de după 1910, 
unde elevii vor studia dezvoltarea muzicii pop de la 
începuturile Dixieland jazz până la cele mai populare 
stiluri de azi, precum:: 

Dixieland 
jazz Swing Blues Gospel Rhythm-

Blues 
Country-
Western 

Rock and 
Roll Reggae Soul Heavy Metal 

Progressive 
Rock Punk Rock Indie/ 

Alternative 
Rap/ 
Hip Hop 

House/ 
Acid House 

Garage Drum- 
Bass/Jungle Ambient Grunge Nu-Metal 

În legătură cu multe dintre genurile şi stilurile de mai sus, 
elevii vor studia despre: 

 Cronologia muzicii, cei mai importanţi artişti şi 
evenimentele principale 

 Elemente melodice, de armonie, ritmice, 
elemente structurale, instrumentaţie, notaţie, 
tehnici interpretative, procese tehnice şi de 
aranjament (înregistrare şi producţie)  

3. Dezvoltarea tehnologiei bazate pe muzică. Scopul 
acestui domeniu de studiu este aprofundarea dezvoltării şi 
influenţei tehnologiei muzicale de după 1910, de ex. cum 
anume efectele digitale erau odată produse prin efect 
reel-to-reel. Studiul va include: 

 Instrumente care utilizează tehnologia  
 Chitare electrice, keyboards şi unităţi de 

amplificare 
 Artişti semnificativi (Les Paul, The Edge) 
 Maşini de ritm şi casetofoane, rolul acestora în 

dezvoltarea hip-hop şi rap  
 Sisteme de amplificare de mare putere (PA) şi 

stadium rock 
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 Help them develop a technical vocabulary 

 Develop their listening and analysis skills 
through the study of a wide range of 
contemporary music 

2. AREAS OF STUDY  
Music Technology course includes the following area of 
study: 
1.The Principles and Practice of Music Technology, 
where the students will learn about the use of music 
technology equipment and gain the knowledge and skills 
required to achieve professional sounding, musical results 
when using it. They will study: 

 The use of sequencing packages and associated 
data entry and editing skills 

 Microphone techniques (including appropriate 
choice and placement) 

 Mixing and mastering techniques 

 The creative use of technology in composing 
and arranging 

 The theory necessary to understand why certain 
working methods are adopted in sequencing and 
recording        

2. Popular Music Styles since 1910, where the students 
will study the development of popular music from the 
advent of Dixieland jazz through to the popular music of 
the present day such as: 

Dixieland 
jazz Swing Blues Gospel Rhythm-

Blues 
Country-
Western 

Rock and 
Roll Reggae Soul Heavy Metal 

Progressive 
Rock Punk Rock Indie/ 

Alternative 
Rap/ 
Hip Hop 

House/ 
Acid House 

Garage Drum- 
Bass/Jungle Ambient Grunge Nu-Metal 

  
In relation to many of the above genres and styles they 
will learn about: 

 The chronology of the music, the important 
artists and the landmarks events 

 Melodic, harmonic, rhythmic, structural 
elements, instrumentation, notation, 
performance techniques, arrangement and 
technological processes (recording and 
production).      

3. The Development of Technology-based Music. The 
aim of this area of study is to understand more about the 
development and influence of technology on music since 
1910. e. g. how digital effects used to be produced via 
reel-to-reel tape effects. Study for this might include: 

 Instruments which use technology 
 Electric guitars, keyboards and amplification 

units 
 Significant artists (Les Paul, The Edge) 
 Drum machines and decks and their roles in the 

development of hip-hop and rap 
 PA systems and stadium rock 
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 Samplere, sintetizatoare şi instrumente conexe 
 Muzică Dance şi muzică electro-acustică în care 

tehnologia este o parte intrinsecă a compoziţiei 
Practica de înregistrare: 

 Înregistrări timpurii de jazz 
 Opera unor producători celebri (Joe Meek, Phil 

Sector, Brian Eno) 
 Albume-reper (Beatles’ Sgt, Pepper’s Lonely 

Hearts Club Band) 
 Tehnici semnificative (multi-tracking, dub 

reggae, remixing) 
Evoluţii relatate recent în muzica contemporană: 

 Instalaţii şi muzica electronică semnată de 
compozitori precum Stockhausen şi Steve Reich 

3. CONŢINUTUL CURSULUI DE 
TEHNOLOGII MUZICALE 
Cursul este structurat pe două nivele (AS, A2) ce cuprind 
fiecare câte două unități de învățare cu aplicații distincte.  
Unitatea 1 prezintă trei obiective: 
A: Secvenţarea interpretării, în care elevii vor învăţa 
despre introducerea datelor MIDI în Logic Audio, iar mai 
apoi editarea şi manevrarea prin intermediul controller-
elor, prin procesări pentru crearea secvenţării; 
B: Înregistrarea multi-track presupune înregistrarea 
unui cântec de 2-4 minute. Elevii vor studia cum să 
capteze, proceseze şi să mixeze interpretări muzicale 
astfel încât să redea o înregistrare de înaltă calitate. 
Înregistrările vor folosi interpretări live şi nu vor 
cuprinde interpretări MIDI secvenţate. Se vor înregistra 
între 8 şi 12 track-uri, utilizând microfon de proximitate 
şi supraimprimare, asigurând, în acelaşi timp, utilizarea 
propice a microfoanelor cu injecţie directă (DI); 
C: Un aranjament secvenţat presupune un aranjament 
de 2-3 minute care va dezvolta abilităţile de secvenţare şi 
aranjament. Elevii vor crea un aranjament secvenţat al 
unei bucăţi muzicale (din două propuse) existente deja. 
Această sarcină presupune nu doar o versiune re-mix sau 
cover a unei versiuni existente deja, ci elevii vor fi trebui 
să demonstreze creativitate, să modeleze şi să dezvolte un 
material pre-existent în manieră stilistică.  
Unitatea 2 se bazează pe activitatea de ascultare şi 
analizare. Elevii vor audia şi studia stilurile muzicale care 
deschid calea spre dezvoltarea stilurilor şi genurilor 
muzicii pop de la 1910 până în zilele noastre. Vor fi 
familiarizaţi cu principalii artişti, interpreţi, compozitori, 
producători şi aranjatori.  
La nivelul A 2 cele două unități vor avea următoarele 
obiective:  
Unitatea 3:  
A: Secvenţarea integrată a interpretării, în care elevii 
vor alege una dintre cele două bucăţi muzicale propuse, 
pe care o vor secvenţa. Va fi necesară crearea unui 
proiect muzical precis prin secvenţarea, modelarea, 
editarea şi mixarea datelor MIDI şi audio, cu ajutorul 
unui soft adecvat. Trebuie inclusă o înregistrare live a 
solistului vocal şi integrată în celelalte track-uri 
secvenţate. Rezultatul trebuie să fie cât mai realistic; 
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 Samplers, synthesisers and related instruments 

 Dance music and electro-acoustic music in 
which technology is an intrinsic part of the 
composition 

Recording Practice: 

 Early recordings of Jazz 

 The work of significant producers (Joe Meek, 
Phil Sector, Brian Eno) 

 Milestone albums (the Beatles’ Sgt, Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band) 

 Significant techniques (multi-tracking, dub 
reggae and remixing) 

Recent related developments in contemporary art music: 

 Installations and electronic music by composers 
such as Stockhausen and Steve Reich 

3. MUSIC TECHNOLOGY SUMMARY 
The course consists of two levels (AS, A2), each one 
containing two units of study with different applications.  
Unit 1 presents three targets 
A: One sequenced performance, where the students 
will learn how to input MIDI data into Logic Audio and 
then how to edit and manipulate this using controllers and 
processing in order to create a sequenced performance; 
B: One multi-track recording, this is a recording for a 
2-4 minute song. They will learn how to capture, process 
and mix musical performances to make high-quality 
recordings. The recording will use only live musicians 
and will contain no MIDI sequenced performance. The 
recording will consist of between 8 and 12 tracks and 
they will use close-mic and overdubbing whilst ensuring 
the balanced use of microphones with Direct-Inject (DI) 
recordings; 
C: One composition using Music Technology, where 
the students will find about a range of compositional 
styles and techniques using the music for film, TV and 
theatre and relevant world music styles. They will have a 
choice of three composition briefs set out by Edexcel. 
Unit 2 is based in listening and analysing. For this unit 
the students will listen to and study the styles of music 
which span the developing styles and genres of pop 
music from 1910 to the present day. They will be familiar 
with the main artists, performers, composers, producers 
and arrangers. 
At A 2 level the units will have the following targets:  
Unit 3:  
A: One sequenced integrated performance, where the 
students will choose one piece of music (from a choice of 
two) of which they will produce a sequenced 
performance. They will need to create an accurate 
musical realisation through sequencing, shaping, editing 
and mixing MIDI and audio data accordingly, with the 
help of an appropriate software. They must include a live 
audio recording of the lead vocal and integrate it with the 
other sequenced tracks. The performance needs to be a 
realistic musical performance; 
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B: Înregistrarea multi-track presupune înregistrarea 
unei piese muzicale, la alegere din: A. Instrumente (de 
orchestră) solo şi/sau acustice sau B. Instrumente de 
percuţie.  
Aceste instrumente pot fi utilizate în combinaţie cu orice 
alt fel de instrumente (electronice, amplificate, acustice 
sau de orchestră). Înregistrarea trebuie să fie live, fără 
MIDI secvenţate, trebuie să aibă o calitate superioară şi 
trebuie să arate o acurateţe a capturii, procesării şi 
mixajului; 
C: O compoziţie ce utilizează Tehnologia muzicală, în 
care elevii vor interacţiona cu o gamă largă de stiluri şi 
tehnici compoziţionale prin intermediul muzicii de film, 
televiziune şi teatru. Vor avea posibilitatea de a alege trei 
compoziţii stabilite prin Edexcel. 
Unitatea 4 este dedicată analizei şi producţiei. Pentru 
această unitate, elevii vor învăţa cum să analizeze muzica 
pe care o ascultă. Scopul constă în construirea abilităţii 
de a asculta patru track-uri  (melodie, backing, acorduri, 
bas şi tobe) şi de a comenta elementele muzicale şi 
procesele tehnice pe care le percep. Pe lângă acest 
comentariu scris, vor trebui să producă un stereo mix de 
calitate superioară, de patru track-uri standard, în care 
trebuie să fie urmărite eventualele greşeli şi, de 
asemenea, corectate. Totodată, elevii vor învăţa cum să 
facă anumite comparaţii între fragmente muzicale, 
utilizând un vocabular muzical.  

4. INFRASTRUCTURĂ  
Infrastructura din Şcoala King Edward VI există de un 
timp îndelungat, prin strădania unei  foste profesoare care 
a decis să recurgă la studiul muzicii cu ajutorul 
computerelor. Nu este un lucru foarte obişnuit ca în şcoli 
să se regăsească un astfel de laborator, prevăzut cu 
computere suficiente pentru a se lucra cu o clasă întreagă 
de elevi. Departamentul de muzică se bucură de sprijinul 
managementului şcolii în achiziţionarea de updatări de 
soft-uri, s-au achiziţionat microfoane noi,  studioul a fost 
modernizat, astfel că o parte a bugetului alocat 
departamentului de muzică a fost îndreptat către 
tehnologiile muzicale, pentru a ţine pasul cu noutățile din 
domeniul TIC. 
Pentru ora de tehnologii muzicale folosim computere 
Apple-Mac, o clasă are suficient spaţiu pentru 28 de elevi 
care pot lucra în echipe. Mai există o altă încăpere care 
găzduiește Departamentul de muzică și un alt mic 
laborator cu 9 computere. Avem, per total, în jur de 35 de 
computere pentru ora de muzică, și de asemenea avem un 
mic studio de înregistrări, unde se află un computer 
Apple conectat la pupitrul de mixaj. 
Consider că aceasta este o infrastructură care acoperă 
necesitățile dezvoltării copiilor, care încă de la vârsta de 
la 11 ani ar putea recurge la tehnologie în orele de muzică 
prin utilizarea unor noţiuni de soft, a unor programe de 
înregistrare şi aranjament muzical, astfel încât elevii să își 
poată crea propria lor muzică. Dance Ejay este un soft 
foarte popular în momentul de faţă pentru grupele de 
elevi din anii mici. Noi, care predăm grupelor de elevi de 
la 13 ani în sus, folosim GarageBand şi Logic Audio, 
acestea sunt mai elaborate şi, prin urmare, le introducem 
în tematica de studiu a elevilor noştri care doresc o 
calificare în domeniul strict al tehnologiilor muzicale.  

[ 

B: One multi-track recording, they will make a 
recording of a piece of music from a chosen topic: either 
A. Acoustic and/or solo Orchestral Instruments or B. 
Percussion Instruments.  
The instruments can be combined with any other 
instruments (electronic, amplified, acoustic or orchestral). 
The recording must be played and sung live i.e. no 
sequenced MIDI, has to be high quality and must show 
that they have carefully considered the capture, 
processing and mixing; 
C: One composition using Music Technology, where 
the students will find about a range of compositional 
styles and techniques using the music for film, TV and 
theatre and relevant world music styles. They will have a 
choice of three composition briefs set out by Edexcel. 
Unit 4 is dedicated to analysing and producing. For this 
unit the students will learn how to analyse the music they 
hear. The aim, ultimately, is to be able to listen for four 
tracks (melody, backing, chords, bass line and drum part) 
and be able to comment on the musical elements and 
technological processes they can hear. As well as the 
written comment, they will have to produce a high 
quality stereo mix of the four tracks provided, having 
noticed any mistakes and corrected them. In addition to 
the knowledge and skills needed for the above part of this 
unit they will learn to make comparisons between 
musical extracts using musical vocabulary. 

4. INFRASTRUCTURE 
The infrastructure in King Edward VI School was set up 
time ago, due to an ex-teacher who desired to implement 
the study of music through computers. It is not very usual 
that schools have a laboratory with enough computers for 
a whole class of students. The Music Department has the 
support of the school management in purchasing software 
updating, new microphones, the modernization of the 
recording studio, therefore a significant part of the Music 
Department budget is allocated for music technology, so 
we can keep ourselves with enough equipment. 
At the Music Technology class we use Apple-Mac 
computers, a classroom has enough space for 28 students 
to work in pairs. There is another room, where is set the 
Music Department and a smaller classroom where we 
have another 9 Mac computers. We also have a small 
recording studio which has a Mac computer linked to the 
mixing desk. We have a total of 35 computers. 
I think this is an infrastructure that can cover the needs of 
children’s development. Children who are at least 11 
years old could have contact with the technology within 
the music classes by using concepts of software, of 
recording and arranging, that could offer the students the 
possibility to create their own music. There is a software 
called Dance Ejay, it is very popular with the younger 
age groups, for us here that we teach for the 13th 
upwards, at class we use GarageBand and then Logic 
Audio, which are a lot more intricate and have a lot more 
capability, so that’s incorporated into the work of our 
students who desire a qualification in the pure area of 
music technologies.  
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Folosim de asemenea, în timpul şcolarizării, programul 
Sibelius care, alături de GarageBand şi Logic Audio 
constituie cele trei soft-uri principale pentru grupele de 
vârstă 14-18 ani. Mulţi elevi utilizează Audacity; fiind un 
soft gratis, copiii îl descarcă şi-l folosesc, de regulă, 
acasă. Pentru Pro Tool există nişte costuri adiacente, 
astfel că nu mulţi elevi recurg la folosirea acestuia. Există 
aşteptări la nivel naţional de a include asemenea 
programe în curricula pentru această vârstă. 

6. PERSPECTIVE ÎN UTILIZAREA 
TEHNOLOGIILOR MUZICALE 
La ora actuală există un număr mare de elevi interesaţi de 
tehnologie datorită genurilor de muzică pe care aceștia o 
ascultă și pe care o cumpără. Este o muzică produsă în 
acest fel, prin intermediul tehnologiilor, astfel că atunci 
când elevii ascultă muzica, ei recunosc sonoritățile, totul 
capătă un sens pentru ei şi sunt familiarizaţi cu activitatea 
de producere a muzicii. Eu personal consider că acest 
fapt a dus la creşterea interesului pentru tehnologiile 
muzicale și, poate, a dus la creșterea calității producției 
muzicii la nivel profesionist în UK. 
În ceea ce privește interesul în calificarea profesorilor, eu 
personal nu am o calificare specifică, eu sunt licenţiată în 
Muzică, am învăţat însă cum să predau Tehnologiile 
muzicale de când mi-am început cariera de profesor 
datorită cererii existente în această direcţie. Consider că 
este un lucru destul de des întâlnit în UK, deși există şi 
profesori licenţiaţi în Tehnologii muzicale. Se lucrează cu 
tehnicieni care oferă mult sprijin atunci când elevii au 
întrebări despre inginerie. Există, la nivel naţional, o 
calificare pură pentru un astfel de specialist, și eu 
consider că în viitor va exista mai mult interes şi cerere 
de formare în acest domeniu. 
În ceea ce priveşte viitorul tehnologiilor muzicale, 
consider că interesul şi implicarea copiilor va fi într-o 
continuă creştere, precum în industria muzicală care se 
dezvoltă prin producerea de muzică cu ajutorul soft-
urilor. Cred că este definitoriu faptul că elevii lucrează 
împreună şi realizează ce anume se poate crea cu ajutorul 
computerului. În acest fel curiozitatea lor va creşte 
continuu. Aceasta este predicţia mea, că interesul pentru 
tehnologiile muzicale va creşte o dată cu dezvoltarea 
industriei muzicale. 
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We also use, at our classes, the Sibelius program that, 
along with GarageBand and Logic Audio, is the main 
software for the age groups of 14-18 years old. A lot of 
students use Audacity and because it is free of charges, 
many of them will download it and use it at home. There 
is a national expectation that these kinds of programs are 
included within the provision of that age range. 

5. PERSPECTIVES IN USING THE 
MUSICAL TECHNOLOGIES  
There are many students showing an increasing interest 
in music technology because of the music they are buying 
and they are listening to. It is actually a music produced 
this way, through the technology, so when they learn to 
use music technology they recognize the sounds and it 
makes sense to them, because they are used to listening to 
music produced using similar software. I personally think 
that is what is influencing the demand and the interest for 
it and it could have also increased the quality of the 
music production at the professional level in UK. 
Concerning the interest in teachers’ qualifications, I 
personally do not own a specific degree, my degree is in 
Music, I have learnt to teach Music Technology since I 
became a teacher. I think that is quite common, even if 
there are also specialists that have a degree in pure Music 
Technology. We also work with technicians and 
specialists that support me a lot when there are questions. 
There is a training qualification for a pure music 
technology specialist and I think in the future there will 
be more interest and request for the training in this field. 
I see a very bright future for the music technologies, 
considering the interest and the involvement of students 
and also the increasing industry of music production 
through technology. I think it is very important that 
students work together and realize what can be done with 
the help of computer and technology. This way, they will 
have a growing interest and curiosity. My prediction is 
that the interest for music technologies will keep growing 
as the music industry does. 
 


