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REZUMAT 
În contextul educației contemporane, studierea eficientă 
a domeniului vast al muzicii necesită implicarea a cât 
mai multe surse care furnizează informații, care să fie 
recepționate prin implicarea întregii personalități: 
intelect, acţiune și afect. Cei care realizează educația 
muzicală trebuie să cunoască îndeaproape beneficiile și 
modalitățile prin care noile tehnologii pot să faciliteze 
accesul spre cunoaștere, forma și conținutul pe care 
acestea le uzitează situându-se în sfera necesităților și a 
preocupărilor celor instruiți instituțional.  
Cuvinte cheie 

paradigme educaționale, inteligențe, site, suport media, 
educație muzicală  

PARADIGME CLASICE ȘI MODERNE  
Inserarea noilor tehnologii în educație a devenit un must 
în rândul cadrelor didactice, din dorința de eficientizare a 
demersului instructiv-educativ și de a fi mai aproape de 
preocupările elevilor, ca alternativă la contextele 
tradiționale de învăţare. Schimbarea paradigmelor 
învățării la nivel mondial se resimte și în contextul 
educațional românesc, accentul deplasându-se de pe 
profesor spre elev, fiind promovată gândirea și învățarea 
inovatoare, care presupune antrenarea acelor capacităţi şi 
abilităţi intelectuale care să permită alăturări inedite de 
achiziţii, restructurări continue ale cunoştinţelor pentru a 
obţine soluţii originale şi potrivite noilor contexte de 
utilizare. Astfel, elevul, prin intermediul noilor 
tehnologii,  reușește să acceadă pe calea cunoașterii prin 
diferite surse informaționale, iar datorită accentuării 
învățării inovatoare și a caracterului formativ al educației, 
acela de formare a unor deprinderi intelectuale care să 
permită și să faciliteze învățarea independentă, devine 
capabil să obţină informaţia mai ușor și din medii de 
lucru diversificate. Asistăm în acest fel la un transfer al 
competenţelor, de la modelul unidirecţional, exclusivist, 
potrivit paradigmei educaționale clasice, transmis în 
relaţia profesor-elev, la un arhietip modern, 
multidirecţional, de comunicare educaţională, într-o 
paradigmă actuală. 
Păstrând aria paradigmelor clasice și moderne, însă 
mutând accentul de la nivelul psihologiei învățării spre 
inteligența umană, este important de precizat faptul că 
dezvoltarea inteligențelor multiple în ultimele decenii 
este o direcție complementară care vine să contribuie la 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In the context of contemporary education, the efficient 
study of the vast field of music requires the involvement 
of as many sources of information as possible, sources 
that are accepted by one’s personality as a whole: 
intellect, action and affect. The ones teaching musical 
education must have a close perception of the assets and 
ways through which the new technology can facilitate the 
access to knowledge, the form and the content used, 
placing itself within the field of interest of those with 
institutional training 
Keywords 
educational paradigms, intelligences, site, media support, 
musical education  

CLASSIC AND MODERN PARADIGMS  
The spreading use of the new technology in education has 
become a must among teachers wishing to turn their job 
into something as efficient as possible and also for the 
sake of getting closer to the students’ field of interest, as 
an alternative to the traditional ways of learning. The 
changing of the learning paradigms worldwide is also felt 
within the Romanian teaching system, with the emphasis 
on the student rather than on the teacher, innovative 
thinking and learning being promoted – a way of thinking 
that requires the involvement of those intellectual 
capacities and abilities that would allow novel 
juxtapositions of acquisitions, continuous reorganization 
of knowledge in order to attain original and right 
solutions for the new contexts. This way, the student, 
with the help of the new technologies, is able to accede 
on the path of knowledge through different sources of 
information, and because of the growing use of 
innovative teaching and learning, and also because of 
education’s formative character — that of building the 
right set of intellectual habits that would allow and 
facilitate independent learning — becomes able to obtain 
the information more easily. We are witnessing a  
transfer of competences, from the exclusive design 
focused on one direction, fitting the  paradigm of 
traditional education perfectly, sent through the teacher-
student relationship, to a modern archetype, focused on 
more than one direction, favouring communication, in a 
present paradigm. 
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dezvoltarea învățării inovatoare. A fi inteligent se poate 
exprima prin numeroase manifestări datorită multiplelor 
abilități pe care oamenii le confirmă adesea și le 
utilizează în activitate. Coeficientul de inteligență (IQ) 
măsurat prin testele tradiționale de specialitate apelează, 
de cele mai multe ori, la dexterități intelectuale 
referitoare la cuvinte și numere, memorarea acestora și 
redarea unor modele, explorând mai puțin latura socială, 
arta, natura. Așadar, o persoană era considerată ca fiind 
inteligentă dacă deținea la un nivel ridicat competențe 
logico-matematice sau lingvistice.  
Dr. Howard Gardner, profesor la Universitatea Harvard, 
preocupat de modul în care învață adulții și copiii, 
demonstrează că noțiunea de inteligență bazată pe IQ este 
limitată și propune un model fundamentat pe opt tipuri 
diferite de inteligență care acoperă un areal mult mai larg 
al intelectului uman. Cele opt dimensiuni esențiale ale 
conceptului de inteligență multiplă sunt: lingvistică 
(verbală), logico-matematică, spațială, kinestezică, 
muzicală, intrapersonală, interpersonală și naturalistă. 
Inter-personalul și intra-personalul se pot contopi sub 
forma vehiculată azi, aceea de inteligență emoțională 
(EQ). 
Teoria inteligenței multiple alături de învățarea 
inovatoare lărgesc orizontul posibilităților de cunoaștere 
dincolo de metodele convenționale folosite în învățământ, 
creează  premisele unei abordări interdisciplinare a 
educației și sunt dimensiuni care facilitează și încurajează 
accesul la tehnologiile moderne de informație și 
comunicație. 

EDUCAŢIA MUZICALĂ 
Educaţia muzicală este un câmp interconectat organic cu 
tipurile de inteligențe, fiind evidențiată inteligența 
muzicală, cu învățarea inovatoare, datorită dezvoltării 
capacităților creative dezvoltate prin intermediul muzicii, 
și, nu în ultimul rând, favorizează legături cross-
curriculare cu mai multe discipline școlare. Toate acestea 
permit strânse conexiuni cu arealul device-urilor, iar 
introducerea aplicațiilor multimedia, a soft-urilor 
educaționale, a aparaturii de ultimă generație care 
facilitează transmiterea informațiilor se dovedește a fi 
mai mult decât oportună. Astfel, rolul profesorului este 
acela de a găsi noi mijloace didactice de actualizare a 
strategiilor de predare-învățare, pentru a se putea încadra 
contextelor educaționale contemporane. 
Tehnologiile informatice și de comunicație actuale oferă 
noi orizonturi de abordare metodică a conținuturilor 
prevăzute de programele școlare. Domeniul muzical este 
cu predilecție unul practic, cântăm vocal sau la un 
instrument (ceea ce presupune existența unor aptitudini 
speciale), însă necesită și cunoștințe teoretice (teoria 
muzicii, istoria muzicii, genuri muzicale) care pot fi 
abordate într-o manieră plăcută, mai ușor acceptată de 
către copii, cu ajutorul unor site-uri sau suporturi 
multimedia, potrivit profilului psihologic al fiecărei etape 
școlare. De asemenea, există numeroase programe, 
softuri ce contribuie la dezvoltarea aptitudinilor muzicale 
latente, atât muzica vocală cât mai ales cea instrumentală, 
care oferă posibilitatea fiecăruia de a-și crea propria 
muzică, de a se transforma într-un pseudo-artist, departe 
însă de a concura cu miile de ore care stau la baza 
studiului sistematic și profesionist al muzicii (vocale sau 
instrumentale). 

 

In keeping the classic and modern paradigm area, but 
moving the emphasis from the level of the psychology of 
learning to human intelligence, it is important to mention 
the fact that the evolution of multiple intelligences within 
the last decades is a complementary direction which 
comes to contribute to the development of innovative 
learning. Being intelligent can be expressed through 
various manifestations due to the multiple abilities people 
often confirm and use. The intelligence quotient (IQ) 
measured through traditional testing extensively uses 
intellectual expertise from the field of linguistics or 
mathematics, learning words and numbers by heart, less 
focused on the social field, on art or nature. Therefore, a 
person was considered intelligent if he or she owned a 
high level of mathematic or linguistic competences. 

Dr. Howard Gardner, professor at Harvard University, 
concerned with the way in which adults and children 
learn, demonstrates that the notion of intelligence based 
on IQ is limited and suggests a model based on eight 
different types of intelligences which covers an extensive 
field of the human intellect. The eight essential 
dimensions of the concept of multiple intelligence are: 
verbal-linguistic, logical-mathematical, visual-spatial, 
bodily-kinesthetic, musical-rhythmic, intrapersonal, 
interpersonal and naturalistic. The inter personal and 
intra-personal can become one, an intelligence that 
nowadays goes by the name of emotional intelligence 
(EQ). 

The multiple intelligences theory together with 
innovative learning widen the horizon of possibilities of 
knowledge beyond conventional methods used in schools 
and universities, create the circumstance of an 
interdisciplinary approach and are dimensions which 
facilitate and encourage access to modern technologies. 

MUSIC EDUCATION 
Music education is a field organically interconnected 
with the eight intelligence types, where musical  
intelligence is its main focus, with innovative learning, 
due to the development of creative abilities through 
music, and, last but not least, it favours cross-curricular 
connections with many school subjects. All these allow 
tight connections with the field of devices and 
multimedia applications, different educational software, 
latest technology which facilitates the transmission of 
information. Therefore, the teachers’ role is that of 
finding new pedagogical ways to refresh the teaching-
learning strategies, in order for them to be part of the 
contemporary educational context. 

The current computer studies offer new horizons of 
scholarly approaches to the curriculum. The field of 
music is mainly a practical one, we sing or play an 
instrument (which presumably involves the existence of 
some special abilities), but it also requires theoretical 
knowledge (the theory of music, history of music, music 
types) which can be approached in a pleasant manner, 
more easily accepted by the children, with the help of 
certain sites or multimedia support packages, according 
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Vorbind despre educația muzicală generală, profesorul 
modern are acces foarte ușor la numeroase viziuni asupra 
realizării instrucției muzicale, datorită erei digitale în care 
își desfășoară activitatea, acestea fiind reprezentate de 
mijloacele tehnologice moderne. 
Pentru lucrarea de față am selectat două direcții din 
rândul noilor tehnologii folosite în educația muzicală, și 
anume: un site și un suport multimedia, care acoperă o 
sferă largă de conținuturi muzicale, putând fi utilizate 
pentru numeroase activități muzicale, pe parcursul unui 
an școlar, potrivit actualei programe școlare românești de 
educație muzicală (2017). 

 

A. Enchanted learning  
Încercând o definiție generică a termenului site, acesta se 
poate concretiza într-un ansamblu de fişiere 
interconectate în mod particular într-o entitate distinctă, 
parte dintr-o reţea, numită internet. 
Site-urile educaționale destinate instrucției muzicale sunt 
de o mare varietate și prezintă într-un mod foarte atractiv 
informații referitoare la compozitori, instrumente și 
ansambluri instrumentale, teorie muzicală (note,  durate, 
agogică, dinamică muzicală), care pot fi utilizate cu 
succes în lecțiile de educație muzicală. Dintre acestea: 

- http://www.classicsforkids.com/ 
- http://www.gmajormusictheory.org/ 
- http://www.enchantedlearning.com/music/  

Enchanted learning (Copyright © 1996-2017 
EnchantedLearning.com) este un site multidisciplinar, 
care funcționează din 1996, extrem de generos, (peste 
35.000 Web Pages și peste 1.000.000 subscriptions) cu 
materiale din toate disciplinele de învățământ (preșcolare 
și școlare), printre care și domeniul muzical. Designul 
acestui site este bazat pe pagini statice, cu conţinut mereu 
fix, dar care sunt eficiente prin preluarea ideii de bază sau 
pentru a fi printate și folosite cu mare creativitate de către 
cadrele didactice, chiar în activități interdisciplinare. 
Potrivit structurii unui site, pe pagina principală sunt 
prezentate secțiunile principale și subsecțiuni ale 
acestora. Secțiunile principale sunt înfățișate pe capitole, 
astfel: Musical instruments, Music theory, Sheet music, 
Composers, Music calendar. 
Fiecare secțiune este apoi detaliată prin subsecțiuni, cu 
orientări foarte variate. Musical instruments prezintă 
numeroase subsecțiuni, dintre care: Mic Dicționar de 
Instrumente Muzicale (Tiny Picture Dictionary), Familii 
de instrumente (Muzical instruments-pages, activities), 
Desenează și compară instrumentele muzicale (Draw and 
Compare Musical Instruments), Scrie o poveste după 
imagine (Picture Prompt), Potrivește instrumentele 
muzicale-coloane cu instrumente în imagine și în cuvinte 
(Match Musical Instruments: Words and Pictures), 
Rebus muzical (Musical Instruments - Letter-Flow 
Printable Word Puzzle). În continuare sunt prezentate sub 
formă de imagini câteva din exemplele de activități 
corespunzătoare secțiunii instrumente muzicale. 

 

to the psychological profile of each school stage. Also, 
there are many types of software which contribute to the 
development of certain dormant musical abilities, through 
vocal music but especially through the instrumental one, 
which offers the possibility to each of us to create our 
own music, to become pseudo-artists, which nevertheless 
can not compete with the thousands of hours which lie at 
the basis of the systematic and professional study of 
music (vocal or instrumental). 

Speaking of general musical education, the modern 
teachers have very easy access to many visions of 
achieving musical instruction, due to the digital age in 
which they operate, which are represented by modern 
technological means. For this study we have selected two 
directions among new technologies in music education, 
namely: a website and a multimedia support, covering a 
wide range of musical content that can be used for many 
musical activities during the school year, according to the 
current Romanian music education curriculum (2017). 

 

A. Enchanted learning 
Trying a generic definition of the word site, it may result 
in a set of interconnected specific files in a separate 
entity, part of a network called the Internet. Educational 
web sites for music training purposes are various and 
very attractive regarding information on composers’ lives 
and work, instruments and instrumental ensembles, music 
theory (notes, durations, tempo, dynamics in music) that 
can be used successfully in musical education lessons. 
We mention only: 

- http://www.classicsforkids.com/ 
- http://www.gmajormusictheory.org/ 
- http://www.enchantedlearning.com/music/ 

Enchanted learning (Copyright © 1996-2017 
EnchantedLearning.com) is a multidisciplinary site, 
operating, since 1996, extremely generous (over 35,000 
Web Pages and over 1,000,000 subscriptions) materials 
in all disciplines (preschool and school) including in 
music. The design of this site is based on static pages 
where content is constant, but they are useful as their 
basic idea can be adopted and used with great creativity 
by teachers, even in interdisciplinary activities. 

According to the structure of a site, the main sections and 
subsections are presented on the first page. The main 
sections are presented in chapters, such as: Musical 
instruments, Music theory, Sheet music, Composers, 
Music calendar. 
Each section is then amplified by sub-sections with very 
different guidelines. Musical instruments has numerous 
subsections, including: Tiny Picture Dictionary, Musical 
Instruments-pages, activities, Draw and compare musical 
instruments, Picture Prompt, Match musical instruments: 
words and pictures, Musical instruments - Flow Printable 
Letter Word Puzzle. 
The following are pictorial examples of some of the 
activities corresponding to the musical instruments 
section: 
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Figura 1. Instrumente muzicale-tipuri de activități 
 

 

 

 

 
Figure 1. Muzical instruments - activitesi 
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Traducerile din limba engleză sunt accesibile atât 
profesorului, cât și elevilor, iar dacă predarea se face în 
limba română atunci textul trebuie modificat, iar dacă 
nivelul competențelor lingvistice ale elevilor permite, 
unele modele de fișe se pot folosi în varianta originală. 
Denumirile instrumentelor vor trebui însușite în limba 
română, pentru acest tip de activitate se poate prelua de 
pe site ideea de bază, ulterior întocmindu-se fișele de 
lucru potrivite. 
Intrând în paginile de conținut ale secțiunilor sau 
subsecțiunilor, se deschide o serie de tipuri de activități 
dintre cele mai interesante. Capitolul Instrumente 
muzicale este unul foarte îndrăgit la orice vârstă, motiv 
pentru care varietatea activităților de învățare este mare. 
Cei responsabili de educația muzicală, la nivel macro și 
micro structural, trebuie să urmărească alocarea unui 
numărul rezonabil de ore pentru tematica timbrul 
muzical, fie el vocal sau instrumental, deoarece copiii de 
toate vârstele sunt încântați să descopere auditiv, vizual 
sau informativ numeroase taine ale lumii instrumentelor 
muzicale, mai ales în privința efectelor sonore, a 
construcției instrumentelor și a posibilităților de 
implicare a lor în diverse formații de cânt. Toate aceste 
aspecte contribuie la dezvoltarea și completarea educației 
lor muzicale, iar practicarea muzicii vocale sau a 
studiului instrumentelor (pentru instrumentele mai ușor 
accesibile) poate fi însoțită de participarea la concerte 
educative, prezentarea instrumentelor prin intermediul 
band-urilor existente în școli, copilul având astfel acces 
în lumea muzicii prin implicarea mai multor simțuri: 
aude, vede, atinge și explorează posibilitățile sonore ale 
instrumentelor.  
Având în vedere segmentul larg de vârstă pentru care este 
destinat site-ul, aceste activități pornesc de la simple 
prezentări până la analiza în profunzime a unor elemente 
componente. Sunt inovative și modalitățile de formulare 
a itemilor, solicitându-se răspunsuri scurte, răspunsuri în 
pereche, răspunsuri tip eseu, dar și conținuturile, analiza 
comparată a instrumentelor, dezvoltarea pronunției și a 
scrierii corecte a instrumentelor, așa cum se poate 
observa și în imaginile următoare: 

 

 

English translations are available to both the teacher and 
the students and if teaching is done in Romanian the text 
needs to be adjusted. If student’s language level allows it, 
some models can be used in their original version. The 
names of the instruments will be learned in Romanian, 
for these activities the teacher can use the basic idea from 
the site and then make appropriate work sheets.  

Getting inside pages of sections and subsections opens up 
various types of very interesting activities. Musical 
instruments is very popular at any age, which is the 
reason for the variety of learning activities. Those 
responsible for music education, at the macro- and micro-
structural level, should be focused on a reasonable 
number of hours for musical timbre, whether vocal or 
instrumental, because children of any age are pleased to 
discover auditory, visual or informative details about 
musical instruments, especially in terms of sound effects, 
construction tools and opportunities for their involvement 
in various music bands. All these aspects contribute to 
the development of their music education, and practicing 
vocal music or playing an instrument (of the easier ones) 
can be accompanied by attending educational concerts, 
presenting the instruments through existing bands in 
schools, giving the children access to the world of music 
by involving more senses: they hear, see, touch and 
explore the multitude of the instruments’ sounds.  
Considering the large range of ages interested in this site, 
the activities start from simple presentations to reach 
profound analyses of certain components of the 
instruments. There are also innovative ways of 
formulating items, asking for short answers, pairing 
answers, essay answers, but also content, comparative 
analysis of musical instruments, pronunciation and 
correct writing, as can be seen in the following pictures: 
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Figura 2. Transdisciplinaritate muzică-limba 
maternă/stăină 
Aceste modele pot fi folosite la gimnaziu mai mult pentru 
a introduce instrumente mai puțin familiare elevilor sau 
profesorul le poate adapta în funcție de necesități și 
nivelul de cunoaștere al clasei.  
Instrumentele muzicale sunt clasificate în patru familii 
(instrumente de suflat din lemn și din alamă, instrumente 
de percuție, instrumente cu coarde, alte instrumente-
claviaturi). Activitățile progresive ca nivel de dificultate 
ajung până la încadrarea instrumentelor în fișe de lucru 
de sinteză ale familiei respective, așa cum se poate 
observa în continuare: 

 

 

 
Figure 1. Transdisciplinary music - native/foreign language 

These models can be used in secondary education to 
introduce some instruments less familiar to students or 
the teacher can adapt them according to the needs and 
level of knowledge for each class. 

Musical instruments are grouped into four families (wood 
and brass wind instruments, percussion instruments, 
string instruments, other instruments-keyboard). The 
activities are progressive regarding difficulty level, up to 
the synthesis worksheet of each family, as can be seen 
below: 
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Figura 3. Familii de instrumente 

 
Profesorul, potrivit nivelului personal creativ, pornind de 
la aceste idei, poate realiza și alte materiale, cum ar fi 
inserarea unui instrument care aparține altei familii, 
crearea unor spații pentru completarea cu alte instrumente 
din familia respectivă, toate solicitând gândirea și 
învățarea inovativă, rezolvarea originală a unei situații 
problematice, dezvoltarea unor competențe și abilități 
pentru întreaga viață, ceea ce reprezintă bazele pentru 
construcții culturale ulterioare, în sălile de concert. 
În funcție de particularitățile de vârstă ale colectivelor cu 
care se lucrează, se pot utiliza diferite fișe de lucru care 
merg până la detalieri amănunțite ale unor instrumente 
mai puțin cunoscute de către elevi. În partea de jos apar 
cadrane care deschid alte direcții de a lucra cu elevii, 
dintre care prezentarea textului  unor cântece din 
folclorul copiilor în limba engleză (atractiv, cu imagini în 
locul unor cuvinte) precum și fișe de colorat cu 
instrumente, care pot fi folosite pentru copiii mici sau în 
clasele mari pentru a putea fi decupate și încadrate într-un 
proiect muzical (ex. Orchestra în Clasicismul muzical). 
O idee atractivă, care implică și partea motrică (ce vine în 
întâmpinarea varietății în privința modalităților de lucru), 

 

 

 
 

 
Figura 3. Familii de instrumente 
The teacher, based on these creative ideas, can also create 
other materials such as inserting an instrument belonging 
to another family or creating spaces to complete with 
other instruments from that family, all requiring 
innovative thinking and learning, solving a problematic 
situation in an original way, developing skills and 
abilities for the whole life, which are the basis for future 
cultural constructions in the concert halls. 
Depending on the age particularities of the team involved 
in such activities, the teacher can use different 
worksheets starting from simple recognition of 
instruments to deep analyses of the instrument 
components. At the bottom of the page, there are frames 
that open other directions to work with students, 
including the presentation of texts of children’s folklore 
songs in English (attractive, with pictures instead of 
words) as well as instrument colouring sheets that can be 
used for smaller or older children who can cut and use 
them for musical projects (ex. Orchestra in Classicism). 
An attractive idea, which also involves movement (as 
variety in terms of working methods), are the practical 
activities of making the instruments, by models provided 
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sunt activitățile cu caracter practic de confecționare a  
instrumentelor, oferindu-se modele în imagini, acestea 
fiind însoțite de etapele de lucru, cu explicațiile 
corespunzătoare. 
Fiind un site multidisciplinar, destinat și copiilor 
preșcolari, la nivelul educației muzicale se urmărește 
educația de masă în domeniul muzical, fără accente 
puternice pe teoria muzicii. Astfel, în secțiunea Music 
theory tipurile de activități nu sunt la fel de variate, 
predominând fișele de lucru bazate pe ritmul muzical, 
după cum se poate observa: 

  

 
Figura 4. Ritmul muzical 

 
În privința melodiei sunt prezentate diferite scări 
muzicale (game, scări pentatonice), care pot reprezenta 
un punct de pornire, pe baza lor fiind construite 
conținuturile urmărite de profesor. De un real folos este 
așezarea claviaturii, pe întindere de o octavă, sub gama 
do major, deoarece semitonurile, terț, arpegiul, noțiunea 
de interval muzical sunt percepute mai ușor, iar 
vizualizarea conduce la o învățare mai eficientă, trainică, 
prin implicarea mai multor simțuri (auditiv, vizual, 
tactil).  

 

 

in the pictures with the steps to follow and the 
corresponding and complete explanations. 

Being a multidisciplinary site designed for school and 
preschool children, the music education part is dedicated 
largely to mass education in music, without much focus 
on music theory. Thus, in the Music theory section, the 
types of activities are not as varied as in the musical 
instruments chapter and worksheets based on musical 
rhythm predominate, as can be seen below: 

  

 
Figure 4. Ritmul musical 
Regarding melody issues, various musical scales (major 
and pentatonic scales) are presented which can be a 
starting point for the teacher to build the content next. It 
is very useful to place the keyboard (representing a whole 
octave) under the C major scale, because the semitones, 
thirds, musical intervals and arpeggios are easier to 
perceive and visualization leads to more efficient 
learning, more senses being involved (hearing, seeing, 
even touch). 
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Figura 5. Scări muzicale 
Secțiunea Composers aduce în față doar două 
personalități marcante din lumea muzicală, Bach și 
Mozart, dar ele pot fi adaptate figurilor de compozitori pe 
care le dorim. Doar pentru membrii înscriși mai sunt 
câteva ferestre disponibile (costurile anuale nefiind prea 
mari) la nivelul tuturor secțiunilor.  
Calendars oferă o posibilitate de a prezenta elevilor 
organizarea lunară a evenimentelor, temele de studiu de 
la clasă, datele de naștere ale compozitorilor, serbările 
școlare, iar secțiunea Sheet Music este destinată scrierii 
în partitură, prin oportunitatea de a lista portative simple 
sau organizate în sistem, care permit notarea unor 
partituri sau alte însemnări muzicale (alături sau în afara 
caietului). 
Acest site este unul complex, existând numeroase 
posibilități de regrupare a informațiilor și a tipurilor de 
activități, în funcție de perspectiva dorită, de exemplu: în 
ordine alfabetică, pe evenimente sociale, pe teme, pe arii 
curriculare, oferind posibilități nenumărate de abordare a 
unor conținuturi, în funcție de creativitatea și imaginația 
profesorului, încurajându-se astfel abordarea 
interdisciplinară, care contribuie la dezvoltarea unor 
competențe transdisciplinare și la eficiența învățării. 

B. MUSICAL INSTRUMENTS 
Un suport (CD/DVD) multimedia reprezintă o tehnologie 
utilizată în educație, care însoțește studiul unei discipline 
şcolare, alături de alte materiale didactice. Profesorul 
modern, care caută a se perfecţiona în permanență în 
privința abilităților de operare pe calculator, dar și a 
utilizării unor surse informaționale adaptate zilelor 
noastre și preocupărilor colectivelor de elevi, poate uzita 
aceste suporturi şi ca o formă atractivă și eficientă de 
predare-învăţare-evaluare-autoevaluare, care vin în 
sprijinul învăţământului.  
Exemple plăcute, dar și eficace de astfel de materiale, pe 
care le-am utilizat personal în activitățile desfășurate cu 
copiii, sunt The magic school bus, Musical instruments, 
care prezintă într-o manieră ludică, dar bine documentată, 
lumea minunată a muzicii.   
Un material extrem de complex, o fascinantă călătorie în 
lumea instrumentelor muzicale, este zugrăvit sub forma 
unui suport multimedia (DVD), intitulat sugestiv Musical 
instruments, care prezintă următoarele patru capitole 
mari: Familii de instrumente, Ansambluri muzicale, 
Instrumentele în jurul lumii, Instrumentele de la A la Z, 

 

 

 
Figure 5. Musical scales 
The Composers section presents only two outstanding 
personalities of the musical world, Bach and Mozart, but 
this type of work can be adapted to other composers as 
well. Only for registered members there are some extra 
windows available for all sections (annual registration 
costs are not very high). 
The Calendars section gives the teacher the opportunity 
to present students with a vision about monthly event 
organization, classroom themes, composer’s birthdays, 
school festivities, and the Sheet Music section is for 
writing music, with some samples of simple scores or 
scores organized in systems, which allow the graphic 
notation of scores or other musical notation (in or outside 
the notebook). 
This site is complex, with many possibilities for 
regrouping the information and types of activities, 
depending on the desired perspective, for example: in 
alphabetical order, according to social events, to themes, 
to curricular areas, offering many possibilities to 
approach contents, depending on the teacher’s creativity 
and imagination, thus encouraging an interdisciplinary 
approach that contributes to the development of 
transdisciplinary competences and to the efficiency of 
learning. 

B. MUSICAL INSTRUMENTS 
A multimedia carrier (CD/DVD) is a type of technology 
used in education which accompanies the study of a 
school subject, along with other didactic materials. 
Modern teachers, who are continuously trying to improve 
their computer skills and to use information sources 
adapted to our times and to the children of today, can also 
use these carriers as an attractive and efficient form of 
teaching-learning-assessment-self-assessment, which 
support education. 
Some pleasant and effective examples of such materials 
that I have used in my activities with children are The 
magic school bus, Musical instruments, which present the 
wonderful world of music in a playful manner 
appropriate for kids, but nevertheless very well 
documented. 
An extremely complex material, a fascinating journey 
into the world of musical instruments, is presented in the 
form of a multimedia support (DVD), suggestively 
named Musical Instruments, that includes the following 
four major chapters: Families of musical instruments, 
Musical ensembles, Instruments around the world, 
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fiecare reprezentând o sinteză referitoare la noțiunile din 
titlu.  

 
Figura 6. Cuprins 
Accesul în fiecare cadran deschide o nouă descriere, 
specifică respectivului capitol.  

1. Familii de instrumente 
Instrumentele muzicale sunt organizate în cinci familii, 
astfel: instrumente cu coarde, instrumente de suflat din 
alamă, instrumente de suflat din lemn, instrumente de 
percuție, instrumente cu claviatură. 

 
Figura 7. Familii de instrumente 
În funcție de nivelul colectivului cu care lucrează, 
profesorul poate selecta câmpurile care se potrivesc  
particularităților de vârstă, potențialului cognitiv al 
copiilor și experienței lor muzicale. 

 

 
Figura 8. Instrumente cu coarde 

 

Instruments from A to Z, each representing a synthesis of 
the title notions. 

 
Figure 6. Content 
Access in each frame opens a new description, specific to 
that chapter. 

1. Families of musical instruments 
Musical instruments are organized into five families: 
string instruments, brass instruments, woodwind 
instruments, percussion instruments, keyboard 
instruments. 

 
Figura 7. Families of musical  instruments 
Depending on the level of the students in the classroom, 
the teacher can select the level of the activities according 
to the cognitive potential of the children and their musical 
experience. 

 

 
Figure 8. String instruments 
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Fiecare instrument este prezentat complex, pornind de la 
un scurt istoric al instrumentului respectiv, descrierea 
generală și detalii ale elementelor componente, cu 
imagini sugestive, prezentarea ambitusului cu timbrul 
specific instrumentului, exemple de audiții muzicale, 
până la descrierea efectelor caracteristice fiecăruia și 
ansambluri în care poate fi întâlnit (orchestra simfonică, 
muzică de cameră, jazz, alte genuri muzicale), însoțite de 
pasaje audio din lucrări semnificative. 

 

 
Figura 9. Instrumente cu coarde-istoric și efecte 

 

2. Ansambluri muzicale 
Capitolul referitor la ansamblurile care pot fi formate cu 
ajutorul instrumentelor este generos în prezentare, oferind 
o gamă largă de șapte tipuri de formații muzicale, astfel: 
orchestra, muzica de cameră, fanfara, formații de jazz, de 
rock, gamelans, steel bands.  

 
Figura 10. Ansambluri muzicale 

 

Each instrument is fully presented, starting with a brief 
history, a general description and details of its elements, 
with suggestive images, a presentation of the 
instrument’s range, examples of specific musical 
auditions, a description of its characteristic effects and 
ensembles that can include it (symphonic orchestra, 
chamber music, jazz and other genres), accompanied by 
audio passages from significant works. 

 

 
Figure 9. String instruments - history and technical 
possibilities  
 

2.  Musical ensembles 
The chapter relating to ensembles that can be formed 
with different types of instruments is very generous in its 
presentation, offering a wide range of seven types of 
music groups, as follows: chamber music, orchestra, 
brass band, jazz bands, rock bands, gamelans, steel bands 

 
Figure 10. Musical ensembles 
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Fiecare este prezentată cu un scurt istoric, alte clasificări, 
cu exemple edificatoare din literatura de specialitate, 
fiind posibilă și o scurtă audiere a fragmentelor 
prevăzute. De exemplu, orchestra este înfățișată evolutiv, 
de la orchestra din Baroc, mergând apoi la Clasicism, 
Romantism, secolul al XX-lea, fiind vizibilă creșterea 
numărului de instrumente de la o epocă stilistică la alta, 
ceea ce poate constitui o direcție de abordare a muzicii, 
referitoare la instrumentele muzicale, cu explicații asupra 
dezvoltării și progresului în privința construcției 
instrumentelor, prin tehnici specifice apărute. Copiii, 
introduși în această manieră în universul muzicii, reușesc 
să își formeze o imagine de ansamblu asupra evoluției 
muzicii, asupra necesității muzicii instrumentale alături 
de cea vocală, asupra posibilităților de explorare a 
tehnicii instrumentale cu fiecare perioadă parcursă. 

 
Figura 11. Orchestre mari și mici 

3. Instrumentele în jurul lumii 
Acest capitol este o minienciclopedie referitoare la 
repartizarea pe mapamond a  instrumentelor muzicale 
tradiționale, ele fiind tratate pe continente. Fiecărei zone 
geografice îi este destinat un anumit instrument 
reprezentativ, acestea fiind marcate grafic pe șablonul 
continentului. Este foarte eficientă și binevenită 
posibilitatea de ascultare a fiecărui timbru, iar dacă se 
dorește o prezentare detaliată a unui instrument anume, 
acesta poate fi selectat din următorul capitol și analizat 
corespunzător. 

  

 

 

Each is presented together with a short history, other 
classifications, instructive examples from the literature, 
also offering a short audition of the fragments given. For 
example, the orchestra is presented in an evolutional 
manner, from the Baroque orchestra all the way to 
Classicism, Romanticism, the 20th century, with an 
increasing number of musical instruments from one 
stylistic era to another — which can lead to a changing 
approach to music, one concerned with musical 
instruments, with explanations on the development and 
progress of their construction, through specific new 
techniques. The children, having met the musical 
universe in such a manner, are able to form a bird’s-eye 
view on the evolution of music, on the importance of 
having instrumental and vocal music together, on the 
possibilities of exploring various instrumental techniques. 

 
Figure 11. Large and small orchestras 
3. Musical instruments around the world 
This chapter is a small encyclopaedia regarding the 
distribution of traditional musical instruments worldwide, 
referring to one continent at a time. Each geographic area 
is assigned a certain instrument, as shown on the 
continent’s chart. The possibility of hearing each timbre 
is very efficient and welcome, and if a detailed 
presentation of a certain instrument is required, this can 
be selected from the next chapter and analyzed 
accordingly. 
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Figura 12. Instrumente în jurul lumii 

4. Instrumentele de la A la Z 
În acest capitol este vizată mai ales lumea instrumentelor 
tradiționale, care apar alături de cele din orchestră. Copiii 
sunt foarte curioși și receptivi în privința identificării 
instrumentelor specifice unui popor, mai ales datorită 
particularităților acestora, atât în privința construcției, cât 
și a sonorităților și chiar a pronunției numelui. 
Pentru arealul geografic al țării noastre, instrumentul 
tradițional identificat este țambalul. Acesta este prezentat 
amănunțit, cu detalii de construcție și funcții 
caracteristice. Nu lipsesc exemplele audio pentru ca 
imaginea generală asupra unei culturi să se contureze mai 
clar. Edificatoare pentru toate acestea sunt imaginile 
următoare: 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 12. Musical instruments around the world  

4. Musical instruments from A to Z 
This chapter mainly focuses on traditional instruments, 
which appear together with the ones from the orchestra. 
Children are very curious and receptive when it comes to 
the identification of instruments specific to a nation, 
especially because of their distinctiveness - be it in regard 
to their construction, sounds or name. 
For the geographic area of our country, the traditional 
instrument identified is the cimbalom. This instrument is 
thoroughly presented, with details of its construction and 
characteristic functions. Audio examples are present in 
order for the general view on the respective culture to 
become clearer. 
The following images are instructive for this case: 
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Figura 13. Țambalul 
Suportul media prezentat, care poate fi subintitulat 
Enciclopedie despre instrumentele muzicale, oferă o 
gamă largă de activități de predare-învățare aferente 
temelor prezentate, fiind inspiraționale pentru profesori 
atât în predarea conținuturilor prevăzute de programa 
școlară de educație muzicală, cât și pentru planificarea 
evaluării (orală, practică, scrisă), respectiv întocmirea 
itemilor specifici fișelor de evaluare.  
Cu ajutorul altor mijloace tehnologice moderne, 
videoproiectorul (care asigură o vizibilitate bună pentru 
întreaga clasă) sau tabla smart, conținuturile vehiculate 
prin intermediul celor două surse informaționale pot fi 
completate într-o formă creativă, adaptate nevoilor 
claselor de elevi sau anumitor cerințe ale școlii. Se pot 
realiza numeroase proiecte muzicale ample,  pe termen 
mai lung, care să implice copii de toate vârstele, 
contribuția fiecăruia respectând particularitățile de 
dezvoltare cognitivă și experiență muzicală. 
Utilizarea noilor tehnologii în educația muzicală sporește 
eficiența învățării și contribuie la formarea unei viziuni 
de ansamblu a ceea ce reprezintă pentru fiecare dintre noi 
universul magic al muzicii.  
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Figure 13. The cimbalom 
The media device presented, which could be subtitled 
Encyclopaedia of Musical Instruments, offers a wide 
range of teaching-learning activities pertaining to the 
presented themes, as they are inspirational for music 
teachers in teaching the contents of the school curriculum 
and in planning the evaluation (be it oral, practical or 
written), as well as in preparing the items from the 
evaluation sheets. 
With the help of modern technology, the video projector 
(which assures a clear image for the whole class) or the 
smart board, the content spread through these two 
informational sources can be complemented in a creative 
form, adapted to the needs of the class or of the school. 
Numerous musical projects can be put into practice, in 
the long term, to involve children of all ages, while each 
of them may contribute according to his or her own 
cognitive development and musical experience. 
The use of the new technologies during music classes 
enhances the efficiency of the learning process and 
contributes to the development of a big picture when it 
comes to explaining what the magical universe of music 
represents for each of us. 


