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REZUMAT 
În peisajul educaţional românesc muzica îşi rezervă, 
condescendent, o poziţie privilegiată datorită tradiţiei 
constituite în perioada interbelică, dar şi reverberaţiilor 
epocii comuniste. Educaţia muzicală nu trebuie 
considerată un pupitru de comandă, dar este o 
necesitate; ea comportă în şcolile româneşti organizări 
diferite, asociate învăţământului general, pe de o parte, 
şi învăţământului vocaţional, pe de altă parte. Noua 
situaţie a intenţionalităţii pedagogice în predarea 
disciplinelor pedagogice depăşeşte stadiul dezvoltării 
capacităţii interpretative şi cunoaşterea elementelor de 
limbaj muzical, ca şi a unor tehnici instrumentale. O 
nouă tipologie de acţiuni pedagogice este determinată şi 
de răspunsul la întrebarea de ce este necesară  
receptarea muzicii, dar şi de motivarea actului 
receptării. Primatul deţinut în sistemul ierarhic al 
motivaţiilor este formarea fundamentală a gustului 
estetic şi cultivarea admiraţiei în faţa operei 
(Bârlogeanu, 2001). Sfera extinsă a educaţiei muzicale 
totalizează intenţiile şi motivele de schimbare, fără 
putinţa argumentării în cultura modernă actuală prin 
autoritatea cuiva.  Realitatea tranziţiei dintre epoci nu se 
mai ancorează prin apărarea judecăţilor critice şi a unor 
achiziţii cu caracter definitiv.  

A face muzică este o experiență generată de o implicare 
estetică în activități creative arondate producerii și 
reprezentării sunetelor. Calculatorul este un dispozitiv 
capabil să genereze un procedeu de inițiere a sunetelor și 
un eficient manipulator al simbolurilor muzicale, astfel 
caracterul just al producerii muzicii devenind clar. 
Acesta oferă asistență muzicianului pe mai multe căi, 
ajutându-l să-și dezvolte competențele muzicale, să 
creeze și să transforme sunetele, intermediind 
comunicarea expresiei muzicii. Abilitatea elevilor de a 
produce prezentări ca înregistrări audio, și nu doar texte, 
creează premisele integrării exemplelor muzicale și a 
capacității de a se exprima. Spre exemplu, într-un referat 
multimedia, un elev poate să extragă un exemplu muzical 
secvențial dintr-o versiune live și să ilustreze schimbările 
timbrale, observațiile și rezultatele. 
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ABSTRACT 
In the Romanian educational landscape, the music 
reserves, condescendingly, a privileged position due to 
the tradition established in the inter-war period and also 
to the reverberations of the communist era. The musical 
education should not be considered a control desk, but a 
necessity; in Romanian schools it occurs in various forms 
of organization, associated to the general education, on 
the one hand, and to the vocational education, on the 
other hand. The new situation of the pedagogical 
intentionality in teaching disciplines surpasses the state 
of performing capacity development and the knowledge 
of  the musical language elements, and also of some 
instrumental techniques. A new typology of pedagogical 
actions is also determined by the answer to the question 
„why is the reception of music necessary?” and also by 
the motivation of the reception act. Primacy in the 
hierarchical system of motivations is held by the 
fundamental formation of the aesthetic taste and by the  
cultivation of admiration for the work of art (Bârlogeanu, 
2001). The extended coverage of musical education totals 
the intentions and reasons for change, without the 
possibility of arguing, in the actual modern culture, 
through anybody’s authority. The reality of the transition 
between eras is no longer anchored in defending the 
critical judgment and in acquisitions with definitive 
character. 

Making music is an experience generated by an aesthetic 
involvement in creative activities assigned to the 
production and representation of sounds. The computer 
is a device capable of generating a sound initiation 
process and an effective manipulator of the musical 
symbols, thus the fair character of producing music 
becoming clear. It provides assistance to musicians in 
several ways, helping them to develop their musical 
skills, to create and change sounds, inter-mediating the 
communication of musical expression. The students’ 
ability to produce presentations as audio recordings, and 
not only texts, creates the premises for integrating  
musical examples and the capacity to express themselves. 
For example, in a multimedia lecture, a student can 
extract a sequential musical example from a live version 
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În acest context, lucrarea prezintă un studiu referitor la 
opiniile cadrelor didactice din domeniul Muzicii şi 
Artelor, la utilizarea noilor tehnologii în predarea 
disciplinelor artistice. Studiul a fost realizat în urma 
derulării – de către Universitatea Valahia din Târgovişte 
– a proiectului POSDRU/19/1.3/G/37002: „EDUTIC – 
Sistem de formare continuă a cadrelor didactice, pentru 
creşterea eficienţei utilizării TIC şi asigurarea calităţii 
instruirii asistate de calculator în mediul preuniversitar” 
(Gorghiu et al., 2012).. 

Cuvinte cheie 

TIC, noi tehnologii, educaţia muzicală, educaţia artistică, 
proiect EDUTIC. 

INTRODUCERE 
Actul de educaţie se pretează unor perspective acţionale 
pe care le presupune fenomenul artei ce relaţionează  
funcţional direct cu universul spiritual, cu lumi 
conceptuale din care fac parte concepte ca educaţie, 
creaţie, cunoaştere, comunicare. Componentele unui 
concept atât de complex, al educaţiei muzicale, 
stimulează şi dezvoltă abilităţi creative, de rezolvare, 
gândirea critică și imaginaţia, rafinează gândirea ce va 
completa achiziţiile în învăţământul academic şi succesul 
şcolar, cu un imens impact în dezvoltarea gândirii 
fiecărui copil ce vizează o carieră artistică profesionistă.  
Mijloacele logicii formale şi ale epistemologiei, în 
ansamblu, pun în evidenţă pluralitatea raţionalităţii în 
ştiinţele educaţiei, gândirea constructivă, inducând o 
metodă interpretativă şi un instrumentar conceptual 
necesar evaluării educaţiei moderne. În acest context 
cultura muzicală, achiziţie majoră a învăţământului 
artistic, devine forma logică ce determină elevii să se 
angajeze în raporturi graduale cu această sferă. 
Rezultantă a acestui proces  este formarea aptitudinii de 
a-şi construi propria cultură artistică şi, în chip 
indubitabil, propriile imagini despre muzică.  
Interacționarea prin intermediul tehnologiei asistă 
profesorii în dezvoltarea inteligenței muzicale prin 
alegerile abile din conținutul programei, organizând 
activități prin selectarea tehnologiei potrivite și educația 
printr-o cultivare a creativității. Este deosebit de 
important să se înțeleagă felul în care tehnologia poate 
schimba efectele înțelegerii muzicii de către elevi. 
Modificările în aprofundarea calitativă a înțelegerii sunt 
cele mai bune când  apar concomitent cu dezvoltarea 
predării la clasă cu ajutorul unei game variate de resurse 
tehnologice, de la a scrie cu creionul la CD player și 
calculator. Când există astfel de apropieri, tehnologiile 
muzicale computerizate pot însoţi şi asista transformarea 
ideilor abstracte în sunete organizate ce vor dezvolta 
muzicalitatea elevilor. Căile specifice, unice ale 
procesării sunetelor, a simbolurilor muzicale de către 
calculator pot intermedia experiențe ce creează noi feluri 
de a gândi și acționa. Se poate afirma că putem modifica 
judecățile prin schimbarea tehnologiilor şi a relațiilor cu 
acestea. Tehnologiile potrivite pentru educatorul muzical 
includ instrumente muzicale, printarea documentelor, 
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and illustrate vocal timbre changes, observations and 
results. 
In this context, the paper presents a study regarding the 
opinions of the teachers from the field of Music and Arts 
on using new technologies for teaching artistic 
disciplines. The study has been accomplished in the 
frame of the project POSDRU/19/1.3/G/37002: 
„EDUTIC – A network for teachers’ continuous 
professional development with the view to increase the 
efficiency of ICT implementation and the quality  
assurance of computer assisted education in the 
Romanian primary and secondary education” promoted 
by Valahia University of Targoviste (Gorghiu et al., 
2012). 
Keywords 

ICT, new technologies, musical education, artistic 
education, EDUTIC project. 

INTRODUCTION 
The educational act is suitable for several acting 
prospects which are posed by the art phenomenon that 
functionally relates directly to the spiritual universe and 
to the conceptual worlds, which includes creational, 
educational, thinking and communication concepts. The 
components of such a complex concept - of musical 
education - stimulate and develop creative and solving 
abilities, critical thinking and imagination, refine 
thinking, which will complete the learning in academic 
education and school success, with a huge impact on 
developing the thinking of each child who pursues a 
professional artistic career. 
The means of the formal logic and of epistemology - all 
together - emphasize the plurality of rationality in the 
educational sciences, the constructive thinking, inducing 
an interpretative method and a conceptual tool necessary 
for the evaluation of modern education. In this context, 
the musical culture, a major acquisition of the artistic 
education, becomes the logical form which determines 
students to engage in gradual relations with this sphere. 
The result of this process is the development of the 
ability to build their own artistic culture and, 
undoubtedly, their own images about music. 
Interaction by means of technology assists teachers in 
developing musical intelligence through clever choices 
from the curriculum content, organizing activities by 
selecting the right technology and education by 
cultivating creativity. It is particularly important to 
understand how technology can change the effects of 
music understanding by the students. Changes in terms of 
a deeper quality of understanding are best when they 
appear concurrently with the development of class 
teaching, with the help of a variety of technological 
resources, from writing with a pencil to using CD players 
and computers. When such approaches occur, 
computerized music technology may accompany and 
assist the transformation of abstract ideas into organized 
sounds that will develop the students’ musicality. 
Specific, unique ways of processing sounds and musical 
symbols by the computer can intermediate experiences 
which create new ways of thinking and acting. It can be 
argued that we can modify judgments through changing 
the technological instruments and the relationship 
established with them. The technological tools suitable 
for a music teacher include: musical instruments, printing 
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instrumente mecanice (metronomul), aparatură digitală 
audio, MIDI sequencers, telefoane, calculatoare, aplicaţii 
multimedia și comunicație prin Internet. 

INTRODUCEREA TIC ÎN SISTEMUL DE 
EDUCAŢIE ROMÂNESC 
Încă din 2001, ca urmare a Rezoluţiei asupra procesului 
e-Learning a Consiliului Uniunii Europene (Consiliul 
UE, 2001), toate statele membre au fost încurajate să 
integreze noile tehnologii în propriile sisteme de 
învăţământ. La acel moment, raportând situaţia existentă 
în sistemul educaţional românesc la dimensiunile 
recomandate de UE privind implementarea TIC în 
procesul de predare-învăţare, nivelul la care se situează 
România este unul satisfăcător şi promiţător, însă mai 
sunt destule direcţii de dezvoltare care trebuie vizate.  
Astfel, una din directivele europene de integrare a noilor 
tehnologii în educaţie implica valorificarea potenţialului 
Internet-ului, tehnologiilor multimedia şi mediilor 
virtuale de învăţare pentru stimularea educaţiei de-a 
lungul întregii vieţi şi pentru creşterea accesului la 
oportunităţi de formare. În plus, pentru realizarea acestei 
directive, acelaşi document stipula necesitatea asigurării 
unei formări iniţiale şi continue a cadrelor didactice 
pentru utilizarea pedagogică a noilor tehnologii. 
Practic, tehnologiile informaţiei şi comunicării schimbă 
perspectiva asupra procesului de educaţie. În acest 
context, pregătirea cadrelor didactice în ce priveşte 
utilizarea noilor tehnologii pentru predare, învăţare şi 
evaluare trebuie să constituie o prioritate în agenda 
factorilor de decizie din majoritatea ţărilor europene 
(Gorghiu et al., 2012). Plecând de la aceste premise, 
începând încă din 2002, Universitatea Valahia din 
Târgovişte a fost promotorul unui număr considerabil de 
proiecte de formare continuă a cadrelor didactice în 
cadrul cărora au fost organizate cursuri de utilizare a 
noilor tehnologii. Grupurile ţintă ale acestor programe de 
formare profesională au fost constituite din profesori din 
toate ariile curriculare. 

INTEGRAREA TIC ÎN EDUCAȚIA 
MUZICALĂ 
Ca pedagogi, trebuie să ştim că domeniul muzicii 
corespunde unei dorinţe profund umane, ca prezenţă 
excepţională. A ignora sfera dorinţelor poate fi o eroare 
în educaţie, problema noastră concretizându-se în 
necesitatea obţinerii unui răspuns la întrebarea ce obiect 
sau eveniment este artă (Cucoş, 2006). Acest răspuns este 
legat de receptarea artei în întâlnirea cu subiectul care 
vede, lecturează, audiază, totul marcând un eveniment 
excepţional pentru muzica ce există numai în această 
întâlnire. 
Discuţiile prezente în literatura de specialitate despre 
fundamentele educaţiei prin intermediul artelor avansează 
ideea înlocuirii educaţiei estetice cu educaţia artistică, în 
fapt o înlocuire a viziunii ce deschide arta ca loc al 
frumosului cu arena artei ca loc al creaţiei (Munteanu et 
al., 2014). Educaţia muzicală a specialistului este de 
ordinul sensului, al valorii dar şi al mijloacelor moderne 
prin care poate achiziţiona cunoştinţe, informaţii, lecturi, 
interpretări şi teoretizări noi prin intermediul TIC.  
Cultura muzicală, ca sistem de cunoştinţe prezente într-o 
comunitate sau instituţie, poate fi reprezentată prin 
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documents, mechanical instruments (metronome), audio 
digital devices, MIDI sequencers, phones/smart phones, 
computers, multimedia applications and Internet 
communications. 

THE INTRODUCTION OF ICT IN THE 
ROMANIAN EDUCATION SYSTEM 
Starting with 2001 and following the Resolution on e-
Learning process of the Council of the European Union 
(EU Council, 2001), all the EU Member States were 
encouraged to integrate new technologies into their 
educational systems. At that time, relating the existing 
situation in the Romanian education system to the 
dimensions recommended by EU related to the use of 
ICT in teaching and learning, the level recorded by 
Romania was satisfactory and promising, but there were 
plenty of directions of development to be targeted. 
Thus, one of the European directives on integrating new 
technologies in education involved the use of the 
potential of the Internet, the multimedia and the virtual 
learning environments, in order to stimulate lifelong 
learning and to increase the access to training 
opportunities. In addition, to achieve this directive, the 
same document stipulated the need to ensure a proper 
initial and on-going training of teachers, concerning the 
pedagogical use of new technologies. 
Basically, information and communication technologies 
change the perspective on education. In this context, 
training teachers concerning the use of new technology in 
the teaching, learning and assessment process must be a 
priority on the agenda of decision makers in most of the 
European countries (Gorghiu et al., 2012). Starting from 
those premises, since 2002, Valahia University of 
Targoviste has been the promoter of numerous projects 
connected to teachers’ lifelong learning projects, in 
which different CPD programmes were organized in 
order to train teachers on how to use new technologies. 
The target groups of these training programs consisted of 
teachers coming from all curricular areas. 

INTEGRATING ICT IN MUSIC 
EDUCATION 
As teachers, it is important to know that the music area 
corresponds to a deep human desire, as an extraordinary 
presence. Ignoring the realm of desires may be an error in 
education, our problem being materialized in the need to 
obtain an answer to the question related to what object or 
event belongs to art (Cucos, 2006). The response is 
related to the reception of art at the meeting point with a 
subject who sees, reads, hears, while everything marks an 
exceptional event for the music that exists only within 
this encounter. 
The discussions occurring in literature about the 
fundamentals of education through arts advance the idea 
of replacing aesthetic education with arts education 
(Munteanu et al., 2014). This is in fact a change of vision 
that opens art as a place of beauty with the arena of art as 
a place of creation. Music education in the view of the 
specialist is not only related to the order of meaning and 
value, but also to the modern means by which he/she can 
acquire knowledge, information, interpretations and new 
theories through ICT tools. 
The musical culture, as a system of knowledge present in 
a community/institution, can be represented by language, 
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limbaj, literatură, muzică, emoţii publice şi evenimente 
culturale. Toate aceste componente generează modalităţi 
de simbolizare, de percepere şi de gândire, dar şi 
concepţii privind valoarea, relaţii cauză-efect prin 
interacţionările dintre oameni.  
Folosirea calculatorului în activitățile educaționale duce 
la îmbunătăţirea felului în care se face muzică și la 
dezvoltarea inteligenței muzicale. Tema dominantă a 
profesorului de muzică este aceea de a înțelege 
calculatorul ca pe un instrument muzical pe care să-l 
folosească în predarea muzicii, integrat ca orice alt 
instrument muzical. Accepția utilitaristă a calculatorului 
este completată de faptul că acesta poate fi un mediu 
pentru investigaţie, a cărui influență nu constă numai în 
procurarea datelor, ci dezvoltă şi inteligența muzicală. 
Prin această perspectivă tipurile de activități muzicale și 
experiențele generate sunt caracterizate condițional de 
diferitele tipuri de interacțiune care  induc învățarea, dar 
și variate aspecte ale sensurilor muzicale identificate de 
elevi ca delectare și motivație (Brown, 2007). 
Panoplia instrumentelor informatice puse in slujba 
educaţiei artistice furnizează informaţii dense despre 
stratificările părţii nevăzute a icebergului culturii 
(Rocher, 1992): moduri de gândire relevate de norme, 
roluri, ideologii, credinţe, valori, simboluri, tehnici 
artistice. Întregul proces de predare-învăţare eficient ce 
integrează TIC are câteva caracteristici : 
 Se adresează tuturor elevilor; 
 Cuprinde cunoştinţe şi intermediază înţelegerea 

fenomenelor artistice/culturale; 
 Formează capacităţi, abilităţi, atitudini şi valori; 
 Provine din realitatea prezentului şi este integrată în 

toate obiectele de studiu din şcoală; 
 Valorifică resursele de timp alocat educaţiei artistice 

şi abilităţilor interculturale; 
 Face învăţarea mai plăcută şi mai relevantă pentru 

viaţa cotidiană a copiilor şi oferă posibilitatea de a 
împărtăşi grupului/comunităţii informaţii referitoare 
la propria interioritate; 

 Dezvoltă abilităţi de  comunicare cu ceilalţi (chiar şi 
in grupuri neomogene) şi încurajează respectul şi 
cooperarea în cadrul proiectelor comune, sprijinind 
coeziunea socială; 

 Asigură şanse egale de participare a tuturor elevilor 
la procesul educaţional. 

Instruirea de tip vizual, de tip verbal și de tip dramatic au 
menirea de a impulsiona procesul de învăţare. Important 
este faptul că instruirea de tip vizual şi dramatic are un 
impact mai mare decât cea de tip verbal în ceea ce 
privește procentajul de informaţii amintite de elevi la un 
an după încheierea activităţii didactice. Instruirea vizuală 
înlesneşte elevilor generarea unor imagini mentale pentru 
informaţia predată (Nuthall & Alton-Lee,1995). Astfel, 
mai multe tipuri de media pot fi integrate cu succes în 
educaţia artistică prin produse de tipul: postere, 
prezentări PowerPoint, hypertext, diagrame, filme 
(Ciascai & Marchiş, 2008). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Pentru a veni în sprijinul profesorilor în ceea ce priveşte 
integrarea noilor tehnologii în actul educaţional, 
Universitatea Valahia din Târgovişte a organizat - în 
cadrul proiectului EDUTIC - la nivelul a 9 judeţe din 
regiunea de sud a României (Dâmboviţa, Prahova, 
Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Argeş, 
Olt) un program de formare profesională ce a cuprins 
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literature, music, public emotions and cultural events. All 
those components generate ways of symbolizing, 
perceiving and thinking, but also new conceptions on 
value and cause-effect relationships through interaction 
between people. 
Using computers in educational activities improves the 
way of proper music teaching and learning, and develops 
musical intelligence as well. Actually, the main theme for 
a music teacher is to understand the computer as a 
musical instrument, which he/she will use like any other 
integrated musical instrument in the teaching process. 
The utilitarian acceptation of the computer is 
complemented by the fact that it can be a medium for 
investigation, whose influence is not only related to data 
acquisition alone, but also develops musical intelligence. 
With this perspective, types of various musical activities 
and experiences are characterized - conditionally - by 
different types of interaction that induce learning, and 
various aspects of musical meaning identified by students 
as enjoyment and motivation (Brown, 2007). 
The collection of ICT tools in the service of artistic 
education provides dense information related to the 
stratifications of the invisible part of the culture iceberg   
(Rocher, 1992): various ways of thinking highlighted by 
rules, roles, ideologies, beliefs, values, symbols, artistic 
techniques. In this respect, an efficient teaching-learning 
process that integrating ICT has several features: 
 is open to all students; 
 includes knowledge and facilitates the understanding 

of artistic/cultural phenomena; 
 creates capacities, skills, attitudes, and values; 
 comes from the current reality and is integrated into 

all subject matters in school; 
 uses the resources of time spent on artistic education 

and intercultural skills; 
 makes learning more enjoyable and relevant to the 

daily lives of children and offers the possibility to 
share to the group / community information on their 
interiority; 

 develops communication skills (even in 
heterogeneous groups) and encourages respect and 
cooperation in joint projects, by supporting social 
cohesion; 

 ensures equal participation of all students in the 
educational process. 

Training of the visual, verbal and dramatic type are 
designed to boost the learning process. The most 
important fact is related to the visual and dramatic types 
of training that have a higher impact than the verbal type 
of the same process, in terms of percentage of 
information remembered by the students, measured one 
year after finishing the didactic approach. Visual training 
enables students to generate mental images for delivered 
information (Nuthall & Alton-Lee, 1995). Thus, several 
types of media can be successfully integrated in Arts 
education through ICT products such as digital posters, 
PowerPoint presentations, web pages, charts, audio-files, 
videoclips, movies, etc. (Ciascai & Marchiş, 2008). 

RESULTS AND DISCUSSIONS 
In order to help teachers in terms of integrating new 
technologies into their educational approaches,  Valahia 
University of Targoviste organized - in the frame of the 
EDUTIC project - in nine counties from the southern part 
of Romania (Dambovita, Prahova, Ialomita, Buzau, 
Calarasi Giurgiu, Teleorman, Arges, Olt) a Continuous 
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următoarele trei module de formare, a câte 89 ore fiecare, 
acreditate de către CNFP cu câte 25 credite transferabile: 
Modulul 1 - Fundamente pedagogice ale utilizării TIC în 
educaţie, Tehnologii e-learning şi platforme 
educaţionale, Instrumente TIC destinate elaborării 
materialelor didactice; Modulul 2 - Comunicare vizuală 
şi tehnologii multimedia în educaţie, Proceduri de 
integrare a aplicaţiilor multimedia în educaţie; Modulul 
3 - Metodologii de predare şi strategii pedagogice bazate 
pe utilizarea instrumentaţiei virtuale, Specificul 
proiectării activităţilor de învăţare care includ aplicaţii 
de instrumentaţie virtuală (Gorghiu et al., 2012). 
Programul de formare a cuprins participarea obligatorie a 
tuturor cadrelor didactice la modulul 1 şi participarea 
obligatorie la unul din modulele 2 sau 3, în funcţie de 
specificul ariei de predare. Astfel, în cadrul grupului ţintă 
(500 de cadre didactice) al programului de formare au 
fost incluse şi 40 de cadre didactice din aria curriculară 
Arte care au urmat modulele 1 şi 2. Programul de formare 
a fost primul de acest fel organizat în format blended-
learning (2/3 din activităţi fiind organizate în regim faţă-
în-faţă, iar 1/3 din activităţi fiind organizate în regim on-
line). Pentru realizarea acestui format, în cadrul 
proiectului a fost instalată, configurată şi utilizată 
platforma e-learning EDUTIC, împreună cu aplicaţiile 
specifice de management al conţinuturilor / resurselor, 
forumuri, chestionare de evaluare, baze de date care 
includ temele cursanţilor. Au fost elaborate 7 materiale 
de curs pentru formarea faţă în faţă, 7 tutoriale pentru 
activităţile aplicative şi un ghid e-learning pentru 
cursanţi. 
La finalul programului de formare, a fost aplicat un 
chestionar de evaluare tuturor cadrelor didactice 
implicate. Pe baza rezultatelor obţinute în urma aplicării 
acestui chestionar au putut fi extrase o serie de aprecieri 
referitoare la conţinutul programului de formare şi au 
putut fi identificate eventualele direcţii de îmbunătăţire a 
acestuia, pentru a veni în sprijinul cât mai multor 
profesori din învăţământul preuniversitar. 
În continuare, Figura 1 prezintă evoluţia întregului grup 
ţintă în urma derulării Modulelor EDUTIC, în timp ce în 
Figura 2 poate fi observată evoluţia grupului de cadre 
didactice din aria curriculară Arte în acelaşi context. 

 
Figura 1. Evoluţia grupului ţintă în urma derulării 
modulelor EDUTIC. 

 
Figura 2. Evoluţia grupului de cadre didactice din aria 
curriculară Arte în urma derulării modulelor 
EDUTIC. 
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Professional Development (CPD) Programme that 
included three training modules. Each module had a total 
duration of 89 hours each, and had been accredited by the 
National Centre for Staff Training in Pre-University level  
with 25 transferable credits. The program consisted of 
three modules: 1) Fundamentals on pedagogical use of 
ICT in education, e-learning technologies and learning 
platforms. ICT tools for drawing teaching materials; 2) 
Visual communication and multimedia technology in 
education. Procedures for integrating multimedia 
applications in education; 3) Teaching methodologies 
and pedagogical strategies based on the use of virtual 
instrumentation. Designing learning activities which 
include the use of virtual experiments in education 
(Gorghiu et al., 2012). The training program included the 
mandatory participation of all teachers in Module 1 and 
mandatory participation in one of the Modules 2 or 3, 
depending on their specific area of teaching. Thus, the 
target group involved in Module 1 (500 teachers) of the 
training program also included 40 teachers from the Arts 
curriculum area, who attended the modules 1 and 2. The 
training program was the first of its kind organized in a 
blended-learning format (2/3 of the activities taking place 
as face-to-face meetings and 1/3 of the activities taking 
place on-line). In order to develop the CPD programme 
in this format, the EDUTIC e-learning platform was 
installed, configured and used, with specific content 
management applications / resources, forums, 
questionnaires, evaluation databases that include 
participants’ tasks. In addition, seven course materials for 
face-to-face activities and seven tutorials for applicative 
activities were developed for the participants. 
At the end of the CPD programme, an evaluation 
questionnaire was applied to all the participant teachers. 
Based on the obtained data, a number of considerations 
relating to the content of the training could be identified 
and possible directions for improvement could be 
extracted, in order to support more teachers involved in 
secondary education. 
Thus, Figure 1 shows the evolution of the whole target 
group after the completion of the EDUTIC Modules, 
while Figure 2 shows the evolution of the teachers from 
the Arts curriculum area, in the same context. 

 
Figure 1. Evolution of the whole target group after the 
completion of  the EDUTIC Modules. 

 
Figure 2. Evolution of the target group of Arts 
teachers after the completion of the EDUTIC 
Modules. 
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Se observă faptul că faţă de media scorurilor obţinute 
pentru profesorii din toate ariile curriculare, scorurile 
medii obţinute în cazul grupului de cadre didactice din 
aria curriculară Arte sunt ceva mai mici. Acest lucru se 
explică prin participarea acestora pentru prima dată la un 
curs de acest tip, lucru identificat în urma completării 
unor chestionare iniţiale, aplicate înaintea derulării 
programului de formare. Nivelul acestor scoruri ne-a 
condus la ideea că profesorii din aria Arte au nevoie de 
mai multe ore de pregătire în acest domeniu pentru a 
obţine încrederea în forţele proprii care să îi conducă la 
utilizarea noilor tehnologii ca practică curentă în procesul 
de predare-învăţare. 
Analizând comparativ scorurile privind utilizarea unor 
elemente legate de noile tehnologii în lecţiile de zi cu zi, 
am observat din nou câteva diferenţe între întregul grup 
ţintă al cadrelor didactice participante în programul 
EDUTIC (Figura 3) şi grupul cadrelor didactice din aria 
curriculară Arte (Figura 4). Astfel, chiar dacă scorurile 
medii obţinute pentru profesorii de Arte indică din nou un 
nivel mai mic de încredere în forţele proprii decât cel al 
cadrelor didactice din celelalte arii curriculare, totuşi cei 
mai mulţi dintre profesorii de Muzică/Arte consideră că 
pot realiza în mare măsură un scenariu didactic în care să 
includă implementarea unor elemente ale noilor 
tehnologii, pot identifica cu uşurinţă o serie de elemente 
specifice TIC disponibile pe Internet şi consideră că le 
pot implementa fără probleme în lecţiile de zi cu zi. În 
ceea ce priveşte crearea de elemente specifice TIC 
proprii, pe care să le implementeze ulterior în clasă, 
scorul obţinut de 2.7 demonstrează faptul că profesorii au 
nevoie de mai multe ore de aplicaţii practice în care să 
înveţe să creeze diferite instrumente TIC (cum ar fi 
postere, prezentări PowerPoint, hypertext, diagrame, 
videoclipuri) care pot fi integrate cu succes în educaţia 
artistică. 

 
Figura 3. Scorurile privind utilizarea unor elemente 
TIC în lecţiile de zi cu zi obţinute de întregul grup de 
cadre didactice. 

 

 
Figura 4. Scorurile privind utilizarea unor elemente 
TIC în lecţiile de zi cu zi obţinute de  cadrele didactice 
din aria curriculară Arte. 
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We can see that with respect to the average scores 
obtained for all target groups of teachers involved in all 
curricular areas, the average scores obtained for the group 
of Arts teachers are somewhat lower, being explained by 
their participation in this kind of courses for the first 
time. This thing was identified based on the data obtained 
from the initial questionnaires applied prior to running 
the CPD programme. The level of these scores led us to 
the idea that the Arts teachers need more training hours 
concerning the pedagogical use of ICT in order to get 
self-confidence that would lead to the use of new 
technologies as standard practice in the teaching and 
learning process. 
Comparing the scores related to the use of ICT tools in   
daily lessons, we can also notice some differences 
between the whole target group of teachers participating 
in the CPD programme (Figure 3) and the group of Arts 
teachers involved in the same programme (Figure 4). 
Thus, even if the average scores obtained for the Arts 
teachers again indicate a lower level of self-confidence 
than for the teachers from other subject areas, most of the 
Music /Arts teachers consider they can design, to a great 
extent, a teaching scenario in which ICT tools can be 
implemented. At the same time, they can easily identify a 
number of specific ready-made materials/ICT tools 
(audio, mp3 files, video-clips, presentations, etc.) 
available on the Internet, and believe they can easily 
implement those ready-made materials into their daily 
lessons. Regarding the design of their own ICT materials 
and their implementation in every day classes, the score 
of 2.7 emphasizes that Music/Arts teachers need more 
hours of practice in order to learn to create different ICT 
tools (such as digital posters, PowerPoint presentations, 
webpages, diagrams, videos) that can be successfully 
integrated in the artistic education. 

 
Figure 3. The average scores obtained by the whole 
target group of teachers involved in the CPD 
programme concerning the use of ICT in daily 
lessons. 

 

 
Figure 4. The scores obtained by the Arts group of 
teachers involved in the CPD programme concerning 
the use of ICT in daily lessons. 
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O serie de itemi din cadrul chestionarului au urmărit 
identificarea percepţiei participanţilor asupra efectelor 
utilizării noilor tehnologii şi a conţinutului parcurs în 
cadrul modulelor EDUTIC asupra unor aspecte legate de 
procesul de predare-învăţare. Figura 5 ilustrează 
rezultatele obţinute, referitoare la percepţia profesorilor 
din aria curriculară Arte asupra îmbunătăţirii gradului de 
înţelegere a conţinutului ştiinţific de către elevi, 
îmbunătăţirii metodelor de predare, atragerii elevilor 
către studiu şi cunoaştere şi asupra îmbunătăţirii gradului 
de motivare a elevilor de a învăţa. 

 
Fig. 5. Beneficiile aşteptate în urma folosirii noilor 

tehnologii în procesul educaţional. 
Rezultatele obţinute evidenţiază faptul că profesorii din 
aria curriculară Arte au identificat potenţialul major pe 
care îl oferă implementarea noilor tehnologii în 
îmbunătăţirea nu numai a actului educaţional în general, 
ci şi a actului artistic. Acest lucru ne poate conduce la 
ideea că ei vor fi mai deschişi la nou şi vor implementa în 
viitor aceste noi tehnologii în demersurile educaţionale 
proprii. 
CONCLUZII 
Rezultatele obţinute în urma studiului realizat au putut 
evidenţia faptul că programul de formare organizat în 
cadrul proiectului EDUTIC a condus la stimularea 
creativităţii cadrelor didactice în procesul de învăţământ 
prin identificarea unor resurse existente şi crearea unor 
resurse proprii ce implică integrarea noilor tehnologii în 
predarea Artelor, precum şi la construcţia de către 
profesori a unor experienţe de predare care să integreze şi 
să stimuleze învăţarea şi trăirea emoţională. Acestea ar 
trebui să conducă în continuare la construcţia şi trăirea 
emoţională a unor experienţe de învăţare prin 
sensibilizarea reactivităţii şi empatiei elevilor, dar şi la 
dezvoltarea şi consolidarea procesului de autoevaluare a 
activităţii, conştientizarea potenţialului personal şi 
creşterea încrederii cadrelor didactice în forţele proprii. 
În plus, avantajele folosirii TIC implică elevii în activităţi 
şi situaţii de învăţare care sunt în opoziţie cu ideile şi 
concepţiile lor anterioare, promovează învăţarea 
experienţială, stimulează energic spiritul interogativ al 
elevilor şi îmbină munca independentă cu cea de grup, 
cultivând creativitatea şi metacogniţia. 

[ 

Some of the questionnaire items aimed to identify the 
participants’ perceptions on the effects of using new 
technologies and the content covered by the EDUTIC 
modules on issues related to improving teaching and 
learning by using ICT. Figure 5 illustrates the results 
obtained in the case of Arts teachers’ perception on 
improving the understanding of scientific content by 
students, improving the teaching process, attracting 
pupils to study and knowledge and improving the level of 
students’ motivation to learn. 

Figure 5. Expected benefits from the use of new 
technologies in education. 
The obtained results show that the Arts teachers 
identified the major potential of new technologies 
implementation, in order to improve not only the general 
education, but also the artistic act. This can lead us to the 
idea that they will be more open to learn new things in 
the future and make efforts to use the new technologies 
more often in their future educational approaches. 
CONCLUSIONS 
The results of the conducted study were able to highlight 
the fact that the CPD programme - organized within the 
EDUTIC project - succeeded in stimulating the teachers’ 
creativity in the educational process, through the 
identification of existing resources and creation of 
personal ones, involving the integration of new 
technologies in Arts teaching, and in building new 
teachers’ experiences that integrate and stimulate 
learning and emotional experiences. Such results should 
continue to lead not only to the construction and the 
emotional perception of learning experiences, by raising 
students’ responsiveness and empathy, but also to the 
development and consolidation of self-evaluation 
processes, of personal awareness and growth of the 
teachers’ confidence in their own resources. 
In addition, the advantages of using ICT involve students 
in activities and learning opportunities, which are in 
opposition to their earlier ideas and concepts, promoting 
experiential learning, energetically stimulating the 
students’ questioning spirit, combining individual activity 
with group working, cultivating creativity and meta-
cognition. 
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