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REZUMAT  

Charanga Musical School este o resursă de stocare 
online (cloud) care îmbină în lumea virtuală muzica, 
pedagogia modernă şi cele mai recente tehnologii 
educaţionale. Această resursă urmăreşte să asigure un 
suport pentru procesul de învăţare-predare atât în cadrul 
instituţiei de învăţământ, cât şi în afara ei, iar 
prezentarea în format digital şi conţinutul atractiv nu fac 
decât să stârnească interesul elevilor. În cadrul 
Festivităţii de decernare a „Premiilor pentru Excelenţă 
în Învăţământul Muzical”, acest program a fost distins 
cu premiul „Cea mai bună resursă digitală/tehnologică a 
anului 2015”. 

Cuvinte cheie 

tehnologie muzicală, resursă digitală, educaţie, şcoală 
elementară, pedagogie modernă 

INTRODUCERE  

Charanga Musical School este o resursă digitală la 
dezvoltarea căreia s-a lucrat aproape 20 de ani, începând 
cu anul 1996. De peste un deceniu, acest program este 
una dintre cele mai importante resurse digitale pentru 
şcolile de muzică primare. În primii 10 ani a fost creat un 
sistem de operare web care permitea profesorilor să 
sugereze cel mai bun mod în care pot fi ajutați în 
activitatea lor didactică, pentru ca în următorii ani să se 
recurgă la construirea unui site cu resurse muzicale utile. 
Această resursă este organizată ca un tot unitar rezultat 
din îmbinarea muzicii cu pedagogia și tehnologia 
informaţională şi de comunicaţie. Programul respectă 
toate aspectele legate de muzica din şcoli, totodată 
asigurând elevilor şi familiilor acestora posibilitatea de a 
continua procesul de învățare a muzicii la domiciliu, prin 
explorarea secţiunii Music World. 
În Anglia, resursa Charanga Musical School este folosită 
de  6000 de şcoli şi de peste 30000 de profesori. 
Programul este implementat şi în şcoli din Danemarca şi 
Australia şi alte ţări. Echipa este formată din 10 angajaţi 
cu normă întreagă, cele mai multe persoane din echipa 
tehnică sunt de formare muzicieni, din echipa de resurse 
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ABSTRACT 

Charanga Music School is a living cloud-based resource 
that brings together great music, modern pedagogy and 
the latest educational technology. It provides in-depth 
support for many aspects of music teaching and learning 
in and out of school and its exciting digital presentation 
and attractive content help to engage children and young 
people in a very contemporary way. It has been 
recognized as the “Best Digital/Technological Resource 
2015” at the Music Teacher Awards for Excellence.  

Key words  

music technology, digital resource, education, primary 
school, modern pedagogy 

INTRODUCTION 
 
Charanga Music School is a digital resource developed in 
about 20 years, since 1996. For over a decade it has been 
one of the most important digital resources for the 
primary music schools. In the first 10 years a web based 
system was created which allowed teachers to suggest the 
best way they can be helped in their teaching activity, 
then the focus was on building a website of resources 
useful for musical professions.  

This resource is organized as a compound of music, 
pedagogy and information and communications 
technology. It supports all aspects of music in school 
including the new music curriculum, as well as providing 
children and their families with opportunities to continue 
learning and exploring music at home through Music 
World.  

This resource is used by 6000 schools in England and 
over 30000 teachers and other schools in Denmark, 
Australia and worldwide. The team has 10 full time 
employees, most of the technical team being formed by 
musicians, and then there are music teachers and a 
network of 100 trainers, which all worked together for a 
digital resource that fulfils all the requirements of the 
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umane mai fac parte profesori de muzică şi o reţea de 100 
de formatori,  lucrând împreună cu toţii pentru o resursă 
digitală care îndeplinește toate cerințele emise de 
curriculum-ul din Anglia. Statisticile guvernului englez 
au arătat că, în anul 2012, existau 24.372 de şcoli în 
Anglia, prin urmare, 25% din şcolile din Regat au  
implementat programul Charanga şi îl utilizează în mod 
frecvent. 

Acces  

Pentru a beneficia de programul Charanga Musical 
School, şcoala trebuie să achiziţioneze licenţa acestui 
program şi să desemneze un profesor coordonator. Acesta 
din urmă poate seta conturi şi parole de conectare pentru  
orice număr de colegi, astfel încât fiecare cadru didactic 
care are nevoie să poată accesa toate resursele 
programului. La rândul lor, profesorii pot crea conturi 
individuale pentru elevi sau pentru întreaga clasă. 
Activitatea pe platformă şi progresul elevilor pot fi atent 
monitorizate datorită faptului că aceştia sunt răsplătiţi o 
dată cu parcurgerea capitolelor. Fiecare elev poate crea 
propriul avatar şi câştiga puncte, insigne şi monede 
virtuale pentru deblocarea unor niveluri mai dificile, de 
care copilul va avea nevoie pentru achiziţionarea de noi 
lucruri pentru avatarul lui, cum ar fi îmbrăcăminte şi 
accesorii. 

Copiii au nevoie să fie recompensaţi, să vizualizeze 
rezultatele muncii lor, precum şi să împărtăşească 
activitatea lor şi succesele cu ceilalţi copii din clasă. 
Procesul de învăţare poate fi personalizat pentru fiecare 
copil, programul oferind activităţi diferenţiate, prin 
urmare aduce beneficii fiecărui individ în parte şi, 
totodată, poate deservi întreaga şcoală. 

Pentru şcoala primară, Charanga lucrează în strânsă 
colaborare cu instituţiile muzicale avizate, pentru a oferi 
cadrelor didactice un program care să includă resurse 
digitale şi educaţionale moderne, precum şi dezvoltare 
profesională continuă consiliată de specialişti în 
curriculum-ul muzical. Programul pentru şcoala primară 
include resurse digitale, planificare, evaluare, formare şi 
dezvoltare profesională continuă care oferă un suport 
consistent pentru  îmbunătăţirea calităţii activităţii de 
predare-învăţare. 

Pentru şcoala gimnazială a fost creată secţiunea 
Charanga Coach care oferă elevilor posibilitatea 
accesării independente a procesului de învăţare digital. 
Charanga dezvoltă o activitate în parteneriat cu 
instituţiile muzicale avizate, cu scopul de a asigura 
copiilor și adolescenţilor un suport online, Music World, 
pentru 24 de instrumente, iar profesorilor acestora Music 
World Professional, cu resurse digitale care vin în 
întimpinarea procesului de educaţie. 

Music World, minunata lume virtuală de învăţare a 
instrumentului pentru tinerii începători prevede niveluri 
suplimentare pentru cele mai populare instrumente şi o 
bază solidă pentru instrumentele mai puţin întâlnite, dar 
nu mai puţin importante. În fiecare an, Charanga  
Musical School suportă upgrade-uri cu scopul de a 
asigura utilizatorilor săi un sistem complex, cu resurse 
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curriculum in England. Statistics of the United Kingdom 
government showed that in 2012 there were 24372 
schools in England, therefore 25% of the schools 
implemented the Charanga programme. 

Access 

In order to benefit from the Charanga Musical School 
programme, the school needs to acquire the licence and 
nominate a teacher in charge of the programme. The lead 
teacher can then set up any number of colleagues with 
their own login so that every teacher that needs to, can 
access all the resources in the entire Musical School 
programme. Children can get access if their teachers set 
up logins for them or their entire classes. Pupils’ activity 
and progress can be followed as they earn coins and 
badges for their practice. Each child can make their own 
avatar and earn points and virtual coins that the child will 
need for buying new things for his avatar such as clothes 
and accessorize, as well as badges for achieving certain 
milestones.  

Children need to be rewarded and to see the results of 
their work, as well as to share their results with the other 
children in the classroom. The process of learning can be 
personalized for each child, it offers differentiated 
activities that could include all children and therefore the 
programme can benefit everyone and be an asset for the 
whole school. 

For Primary schools, Charanga works closely with the 
Hub to provide teachers with a Musical School 
programme that includes contemporary digital teaching 
resources with Continuing Professional Development 
delivered by local curriculum music specialists. The 
Primary School programme includes digital resources, 
planning and assessment, training and Continuing 
Professional Development that provide class teachers 
with a modern whole-school primary curriculum and help 
with improving the quality of teaching and learning in 
curriculum music.  

Secondary schools use Charanga's Music Coach 
programme to provide students with access to 
independent digital learning.  

Charanga works in partnership with the Hub to provide 
local children and young people with Music World online 
learning for 24 instruments and instrumental teachers 
with access to Music World Professional digital teaching 
and learning support.  

Music World – the wonderful world of online learning 
for young beginner instrumentalists provides additional 
levels for the most popular instruments and a solid 
foundation for the less commonly played but equally 
important instruments.  

Every year, Charanga makes upgrades with the aim of 
working towards a position of being able to provide every 
child with online interactive learning to support lessons 
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digitale interactive şi suporturi de curs care să vină în 
întâmpinarea activităţilor profesorului de la clasă. 

 

Figura 1. Resurse interactive 

Elevii urmează un plan de lucru, procesul de acumulare a 
cunoştinţelor  în cadrul acestei scheme se bazează pe: 
Ascultare şi Evaluare; Activităţi muzicale precum 
Compoziţie şi Improvizaţie, Canto şi Interpretare şi oferă 
cadrelor didactice un suport  de lecţii săptămânale pentru 
fiecare grupă de elevi din şcoală. Charanga Music 
Professional asigură resurse premium pentru o experienţă 
educaţională bogată şi plină de satisfacţii atât pentru 
elevi, cât şi pentru profesori. 

Cum funcţionează 

Charanga  Musical School a fost creat în primul rând 
pentru sistemul de învăţământ primar, dezvoltând ulterior  
secţiuni dedicate educaţiei copiilor şi adolescenţilor cu 
vârste cuprinse între 5 şi 16 ani. Schema de lucru şi 
abordarea didactică au fost gândite pentru a corespunde 
în totalitate cerinţelor din curricula naţională şi Oficiul 
pentru Standarde în Educaţie (Ofsted).  Acest plan de 
lucru (figura 2) poate fi elaborat de fiecare cadru didactic 
în funcţie de nevoile de la clasă cu ajutorul aplicaţiei 
Musical School Freestyle, aplicaţie care include o 
bibliotecă de resurse clasificate în funcţie de stilul 
muzical sau de subiectul abordat şi planuri de lecţie. 
Există, de asemenea, utilizatori care preferă explorarea 
unităţilor de învăţare  (Units: Gospel, Rock, Britten etc.), 
Subiecte (Topics: Animale, Produse alimentare, 
Sărbătoarea de  Crăciun etc.), cursuri (Courses: Cursul de 
flaut dulce, Cursul de ukulele etc.), precum şi toate 
materialele de canto din Musical School Freestyle pentru 
augmentarea planurilor de lucru existente. 

 

Figura 2. Planul de lucru 

Subiecte reprezintă o bibliotecă de cântece şi activităţi 
primare bazate pe teme populare ideale pentru momente 
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with their teacher throughout the first year of their 
musical journey. 

 

Figure 1. Interactive resources 

The pupils follow a scheme of the school, the learning 
process within this scheme is based on: Listening and 
Appraising; Musical Activities such as Composing and 
Improvising and Singing and Performing and it provides 
teachers with week-by-week lesson support for each year 
group in the school. Charanga Music Professional 
provides premium resources to help make day-to-day 
music teaching a rich and rewarding experience for 
children and young people as well as for teachers.  

How it works  

First built for the primary educational system, Charanga 
developed sections dedicated to the education of young 
people from the age of 5 to 16. The Musical School 
Scheme of Work was developed to meet the National 
Curriculum and the teaching approach approved by the 
Office for Standards in Education (Ofsted). The Music 
Scheme (figure 2) can be elaborated by each teacher 
according to their classroom needs with the help of 
Musical School “Freestyle” which includes a library of 
resources categorized by musical style or topic, along 
with simple lesson building and class building tools. 
There are also users who enjoy exploring the Units 
(Gospel, Rock, Britten etc.), Topics (Animals, Food, 
Christmas etc.), Courses (Recorder Course, Ukulele 
Course etc.) and all the singing materials in Musical 
School Freestyle to augment their existing Music 
Schemes.  

 

Figure 2. Music Scheme 

The Topics are a library of songs and activities based on 
popular primary themes ideal for short musical moments 
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muzicale scurte şi pentru învăţarea transcurriculară. 
Acestea pot fi asociate cu unităţi de lucru şi alte resurse 
din Musical School Freestyle pentru a crea o schemă de 
lucru unică. Sunt implementate cursuri moderne pentru 
înregistrări, ukulele şi practică vocală prin prezentarea de 
lecţii săptămânale progresive, resurse interactive, planuri 
de lecţii, completate de activităţi de învăţare online pe 
care elevii le pot accesa în afara orelor de predare la 
clasă. 
Musical School include un Centru de practică vocală cu 
materiale consistente atât în ceea ce priveşte cântecele 
pentru preşcolari, cât şi piese din repertoriul clasic şi cel 
al celor mai cunoscuţi artişti de muzică pop. Toate 
piesele sunt ușor de folosit pe o tablă interactivă, cu 
întoarcerea automată a paginilor şi evidenţierea 
versurilor, cu sau fără versiune vocală. Abordarea 
flexibilă permite elevilor să îşi creeze propriul plan de 
învăţare şi încurajează studiul suplimentar. 
Secţiunea de Muzică instrumentală este resursa ideală 
pentru sprijinirea activităţii de predare a instrumentului în 
primul an de învăţare. Copiii apreciază abordarea 
modernă, iar pentru motivarea acestora noi resurse sunt 
adăugate în mod regulat programului. Charanga este 
resursa online accesibilă atât cadrelor didactice de 
specialitate, cât şi celorlalţi profesori , datorită faptului că 
dispune de planuri de lecție, teste de evaluare,  o gestiune 
a progresului elevilor şi resurse interactive pentru 
succesul fiecărei lecţii. 
Copiii sunt entuziasmaţi de utilizarea calculatoarelor şi a 
tehnologiei în general, iar Charanga Music World, 
resursa de învăţare online ce se adresează copiilor cu 
vârste cuprinse între 7 şi 12 ani, se bazează tocmai pe 
această caracteristică, încercând să îi motiveze, 
accelerând astfel procesul de învăţare. Sunt disponibile 
24 instrumente, iar elevii pot alege studiul împreună cu 
întreaga clasă,  ansambluri mici sau  individual. Această 
resursă le pune la dispoziţie piese, jocuri muzicale, 
concursuri amuzante şi desene animate atractive, care îi 
fac să studieze într-un mod mai distractiv şi relaxant. 
Chiar dacă elevii parcurg lecţiile individual, în grupuri 
mici sau accesează pentru prima oară această resursă 
împreună cu toţi colegii, Charanga Music World poate 
suporta şi chiar încurajează mai mult exerciţiu. Această 
resursă este un sistem autocontrolat, fără sisteme chat sau 
reţele sociale şi este complet sigură. Părintele sau tutorele 
elevului este contactat pentru a administra activitatea 
online la domiciliu. Music World poate fi utilizat pe 
laptop-uri, desktop-uri şi tablete cu conexiune la internet. 
Resursele interactive sunt grupate în funcţie de vârstă şi 
aplicație. Procesul de învăţare din cadrul unităţilor 
dotează copiii cu o bază fundamentală a înţelegerii 
muzicale (grupa de vârstă 5-7), include cântece, cântecele 
ritmice şi de grădiniţă. Copiii cântă vocal şi instrumental, 
improvizează, compun şi parcurg lecţii săptămânale 
dezvoltate într-o curriculă modernă. Bazându-se pe 
competenţele care au fost dobândite anterior, resursele 
pentru intervalul de vârstă 8-11 ani sunt mult mai 
complexe, atât vocal, cât şi instrumental. Unităţile de 
învăţare,  gama largă de stiluri, materialele prezentate  
aprofundează şi dezvoltă înţelegerea muzicală, încurajând 
totodată explorarea programului. 
Pentru elevii de peste 12 ani, procesul de învăţare este 
organizat prin unităţi transversale şi interviuri video 
motivaţionale cu compozitori moderni care explică 
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and for cross-curricular learning. These can be combined 
with the Units of Work and other resources in Musical 
School Freestyle to create a unique music scheme. 
Modern Courses for recorder, ukulele and singing are 
implemented with progressive week-by-week lessons, 
whiteboard resources, print-outs and planning support 
which are complemented by online learning activities for 
children to use between lessons in school or at home. 
Musical School contains a substantial Song Centre with 
nursery rhymes, chants and action songs for younger 
children, and classical repertoire and also well-known 
pop singers. All the songs are easy to use on a whiteboard 
with automated page turns and lyric highlighting, with 
and without vocal versions. The flexible approach 
enables students to create their own music plan and 
encourages opportunities to make music across the 
curriculum.  
The Instrumental Music section is the ideal resource to 
support instrumental teaching for children in their first 
year of learning. Children love the modern approach and 
new resources are regularly added to the programme. The 
Charanga Music School is ideal for both specialist and 
non-specialist teachers and provides lesson plans, 
assessment, clear progression, and engaging and exciting 
whiteboard resources to support every lesson.  
Children enjoy using computers and Charanga Music 
World, the online learning resource for children aged 7-
12, makes use of these skills to provide engaging 
activities helping motivate them to practice more between 
lessons and so accelerate their learning. 24 instruments 
are available and students can choose learning in whole 
class ensemble, small groups, individually, this resource 
offers them an amount of pieces, musical games, fun 
quizzes and attractive cartoons that make studying more 
entertaining. Whether pupils are having individual, small 
group or first access whole-class teaching, Charanga 
Music World can support and encourage more practice 
between lessons. The World is a self-contained system 
with no chat or social networking systems and is 
completely safe. The parent or guardian is contacted to 
arrange the log in for the pupil to use online at home. 
Music World can be used on laptops, desktops and tablets 
with an internet connection.  
The interactive resources are grouped by age and 
application. The learning within the Units equips the 
children with the initial foundation stones of musical 
understandings (5-7), it includes songs, chants and 
nursery rhymes. Children sing, play, improvise, compose 
and perform and the week-by-week lessons are a great 
basis for a modern music curriculum with integrated 
instrumental work. Building on the skills that have been 
acquired previously, the resources for this age range (8-
11) are more complex both vocally and instrumentally. 
The Units and range of materials deepen and develop 
understanding and encourage exploration and a growing 
familiarity with a wide range of styles and genres.  



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

23

[ 

procesul de creaţie. Pentru a dezvolta şi cultiva o 
abordare creativă şi personalizată în învăţarea muzicii, 
resursele dedicate acestei vârste oferă o paletă generoasă 
de activităţi şi o bază care solicită creativitatea lor. Studii 
de caz au arătat că elevii au fost foarte entuziasmaţi de 
această resursă digitală şi, ceea ce este mai important, 
profesorii au perceput acest program ca fiind o sursă de 
inspiraţie utilă şi productivă. 
Formarea Personalului Didactic 
Charanga oferă o gamă variată de formare şi dezvoltare 
profesională continuă care poate sprijini profesorii în 
explorarea optimă a programului Musical School. 
Instruirea cadrelor este întotdeauna foarte bine primită şi 
poate avea un impact pozitiv instant. 
Evenimentele de instruire a profesorilor sunt organizate 
periodic la şcolile locale şi centrele de muzică din 
întreaga zonă. Toate instituţiile de învăţământ sunt 
invitate să își trimită personalul de bază la aceste sesiuni, 
participanţii putând oferi informaţii preţioase colegilor de 
breaslă.  Aceste evenimente de formare faţă-în-faţă sunt 
sprijinite ulterior de oportunităţi de auto-educare online, 
printr-o varietate de ghiduri, de serviciile unei persoane 
de contact ce se ocupă de Dezvoltarea Profesională 
Continuă, precum şi de  un serviciu de asistenţă pentru 
rezolvarea problemelor tehnice. 
Există, de asemenea, posibilitatea de a organiza sesiuni 
de instruire exclusiv pentru cadrele didactice ale unei 
anumite şcoli. În plus, profesorii sunt încurajați să 
împărtășească poveştile lor de succes în ceea ce priveşte 
resursa digitală, dar şi să expună idei și propriile sugestii 
pentru îmbunătățirea sistemului. 
 

Concluzii 
 
Elevii sunt foarte interesaţi de tehnologie, curiozitatea lor 
este atrasă de tot ceea ce este nou şi, mai ales,  cum 
anume se foloseşte. Chiar şi profesorii au demonstrat o 
creştere a interesului în utilizarea tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicaţie în activitatea lor 
didactică. Cadrele didactice conştientizează din ce în ce 
mai mult importanţa tehnologiei şi explorează 
posibilităţile acesteia în dorinţa de a-i descoperi 
potenţialul. TIC reprezintă un aspect important al 
sistemului de învăţământ, iar ţări dezvoltate precum 
Anglia au investit în acest domeniu, cu scopul de a 
îmbunătăţi procesul de predare-învățare. Programul 
digital Charanga Musical School îndeplineşte cerinţele 
curriculum-ului naţional şi îi sprijină pe cei implicaţi în 
procesul de predare şi învăţare a muzicii pentru a 
beneficia de noutăţile din tehnologia muzicală. Această 
resursă digitală nu a fost concepută ca un surogat pentru 
profesor, rolul său se doreşte a fi acela de a ajuta cadrele 
didactice în activitatea lor didactică şi de a îmbunătăţi 
activitatea şcolară a copiilor şi adolescenţilor. 
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For the pupils over 12 years old the evolution process is 
organized through transitional Units and inspirational 
video interviews with modern composers explaining their 
creative process. To develop and cultivate a creative and 
personalized approach to musical learning, the resources 
thought for this age range provide a rich bank of 
activities and starting points in order to motivate their 
creativity. Case studies showed that children were very 
enthusiastic about this digital resource and, what is more 
important, teachers found it helpful, inspiring and 
productive.   

Teacher Training 
Charanga offers a range of Continuing Professional 
Development and training that can help teachers to 
explore Musical School the best way possible. The 
training is always very well-received and can have an 
instant positive impact.  
Teacher training events are held regularly at local schools 
and music centres across the area. All schools are invited 
to send their key staff along and in many cases those 
attending will be confident to feedback and support their 
own school colleagues. These face-to-face training events 
are further supported with opportunities for self-directed 
online learning through a wide range of help and support 
guides, a named Continuing Professional Development 
contact person and a helpdesk for technical issues.  
There is also the possibility of organizing exclusive 
training sessions for the teachers in schools. Additionally, 
teachers are encouraged to share their successes, ideas 
and suggestions in order to improve the system.  

Conclusions  
The pupils are very interested in technology, in what is 
new and how it is used. Teachers also demonstrate an 
increasing interest in using ICT in their teaching activity 
and they are more and more aware of the importance of 
the technology and eager to discover its potential. ICT is 
an important aspect of the educational system and 
developed countries such as England invested in this area 
in order to improve the process of teaching and learning.   
This digital programme meets the requirements of the 
national curriculum and helps everyone involved in 
teaching and learning music to benefit from the news in 
music technology. This digital resource was not 
conceived as a surrogate for the teacher, its meaning is to 
help teachers in their didactic activity and to enhance 
young people’s practice.  
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