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REZUMAT 
Studiul de față dorește să aducă în atenția cadrelor 
didactice, și nu numai, rolul aplicațiilor online care 
sunt prezente prin utilizarea calculatorului și a 
internetului. Existența acestor mijloace reprezintă 
descoperirea principală a secolului al XX-lea, care 
la ora actuală este și un punct de pornire în 
activitățile zilnice desfășurate de către copii și 
adulți. Școala, prin cadrele didactice, necesită să 
urmărească „firul“ roșu al dezvoltării procesului 
tehnologiei informatice și a comunicațiilor pentru a 
putea să îl aplice în cadrul propriilor activități. Cu 
ajutorul tehnologiei moderne, profesorii pot 
transmite mai ușor mesaje pe care elevii le 
decodifică prin aplicații online sau alte mijloace 
necesare. Două dintre acestea vor fi prezentate 
drept exemple de bună practică la clasă, fiind 
evidențiat rolul și feedback-ul pe care elevii l-au 
avut după experimentarea lor. 
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INTRODUCERE 
Disciplina Educație Muzicală face parte din rândul 
materiilor îndrăgite de elevi, datorită deschiderii pe care 
aceasta o are spre dezvoltarea simțului artistic și cultural. 
Acest lucru iese în evidență prin aplicabilitatea 
caracteristică orei, realizată cu ajutorul cântului vocal și 
instrumental. Din cauza faptului că secolul al XX-lea este 
caracterizat de evoluția noilor medii de transmitere a 
informațiilor, activitățile didactice necesită o abordare 
interdisciplinară, iar o posibilitate, în acest sens, o 
reprezintă includerea unor mijloace didactice moderne în 
desfășurarea lecțiilor. 
Evoluția tuturor mijloacelor informaționale, începând cu 
anii 2000, a favorizat încorporarea aparaturii 
computerizate în activitatea didactică, datorită fascinației 
pe care toate device-urile o exercită asupra copiilor de 
orice vârstă, sporind interesul și captând atenția acestora.  
Un alt element care certifică aplicarea tehnologiei 
informatice și a comunicațiilor este reprezentat de 
existența unui curriculum centrat pe elev, ce abordează 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This paper attempts to bring to the attention of the 
teachers, and not only, the role of the online applications 
that are available through the use of the computer and 
the Internet. The existence of these resources represents 
the main discovery of the 20th century, which at the 
present time is also a starting point in the daily activities 
carried out by children and adults. The school, through 
the teachers, needs to follow the red „thread“ of the 
development process of the information and 
communications technology, in order to be able to apply 
it within its own activities. With the help of modern 
technology, teachers can easily transmit messages that 
students decode through online applications or other 
necessary means. Two of these will be presented as 
examples of good practice in the classroom, highlighting 
the role and feedback that the students had after their 
experimentation. 

Keywords 
Computer, Internet, applications, Chrome Music Lab, 
Music theory.net, activities, Music Education 

INTRODUCTION 
Music Education, as a school subject, is one of the 
students’ most loved disciplines, due to its openness to 
the development of the artistic and cultural taste. This is 
highlighted by the characteristic applicability of the class, 
achieved with the help of vocal singing and instrumental 
playing. Due to the fact that the 20th century is 
characterized by the evolution of the new media for 
information transmission, the didactic activities require 
an interdisciplinary approach, and one of the possibilities 
offered in this respect is the inclusion of modern didactic 
resources in teaching the lessons. 
The evolution of all the informational resources, since the 
2000s, has favoured the incorporation of computerized 
equipment in the didactic activity, due to the fascination 
that all devices exert on children of all ages, increasing 
their interest and catching their attention. 
Another aspect that certifies the application of 
information and communications technology is the 
existence of a student-centred curriculum that addresses 
broad topics, with a varied interdisciplinary area. Thus, in 
order for the student’s performance to be achieved, the 
teachers must develop their digital skills, which they will 
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subiecte vaste, cu o arie interdisciplinară variată. Astfel, 
pentru ca performanțele elevilor să fie atinse, profesorii 
trebuie să își dezvolte competențe digitale, pe care, 
ulterior, să le aplice în lecțiile lor, transformându-le în ore 
atractive, distractive, relaxante și ușor de urmărit. 
Profesorul își construiește strategia didactică pornind de 
la particularitățile clasei de elevi, apelând la acele metode 
și mijloace didactice care îi permit dezvoltarea 
competențelor și abilităților muzicale. În privința aceasta, 
calculatorul și internetul, împreună cu diverse aplicații, 
vin în ajutorul profesorului și îi permit să aducă un 
conținut muzical într-o altă formă decât cea tradițională. 
În prezent, o mulțime de informații pot fi accesate mult 
mai ușor cu ajutorul motoarelor de căutare computerizate, 
iar mai apoi, prin identificarea aplicațiilor potrivite, se 
pot realiza exerciții muzicale. 
În cele ce urmează vom aborda câteva dintre aplicațiile ce 
pot fi întâlnite la orele de Educație Muzicală și vom 
menționa care sunt beneficiile utilizării acestora la clasă. 

MEDIILE ELECTRONIC ȘI ONLINE 
UTILIZATE ÎN DIDACTICA MUZICALĂ 
MODERNĂ 
Conform Dicționarului de termeni pedagogici, mijloacele 
de învățământ sunt definite drept „ansamblul 
instrumentelor materiale, tehnice etc., selectate și 
adaptate pedagogic la nivelul metodelor și procedeelor de 
instruire pentru realizarea eficientă a sarcinilor proiectate 
la nivelul activității de predare-învățare-evaluare“ (S. 
Cristea, 1998). Resursele sunt componente ale strategiilor 
didactice ale procesului instructiv-educativ, în timp ce 
pentru procesul de predare-învățare ele reprezintă 
materiale auxiliare care contribuie la realizarea lecției. 
Toate acestea se adaptează, diversifică, restructurează și 
îmbogățesc conform schimbărilor care intervin în 
sistemul educațional și în noile achiziții de tehnică și 
tehnologie. (M. Ionescu și colab., 2001, p.171). 
În funcție de maniera în care sunt clasificate, distingem 
mijloace de învățământ care includ mesaj sau informație 
didactică – redau și reproduc anumite trăsături; și pe cele 
care facilitează transmiterea mesajelor sau a informațiilor 
didactice – transmit mesajele didactice (M. Marinescu, 
2009, p. 60). Așadar, mijloacele didactice sunt cele care 
facilitează elevilor înțelegerea și însușirea conținuturilor 
gândite de profesori, indiferent de disciplina școlară.  
Computerul, împreună cu telefonul, reprezintă device-
urile ce oferă acces rapid la informații, fiind la dispoziția 
tuturor oamenilor, de diferite vârste și cu medii de 
proveniență variată. Având o componentă software și una 
hardware, ele reprezintă, la ora actuală, un factor 
însemnat pentru îmbunătățirea calității vieții omenești, 
răsfrângându-și influența și asupra învățământului și 
educației. Apariția, în special a calculatorului, a condus la 
impunerea unei noi viziuni pedagogice – informatizarea 
învățământului. Drept urmare se solicită cadrelor 
didactice să își dezvolte abilități de tehnologie 
informatică pentru a putea să creeze sau să utilizeze 
aplicații utile elevilor. Aceștia au libertatea de a utiliza 
computerul, implicându-l în activități de căutare a 
informației pe diverse platforme sau de a-și încerca 
propriile abilități componistice, în cazul muzicii. 
În majoritatea școlilor, computerul împreună cu tabla 
interactivă sau cu alte componente electronice au devenit 
o resursă informațională utilă organizării activităților 
didactice la clasă, deși există multe cadre didactice care 

 

then apply in their lessons, making them attractive, fun, 
relaxing and easy to follow. 
The teacher builds the didactic strategy starting from the 
particularities of class, using those teaching methods and 
means that allow them to develop musical skills and 
abilities. In this regard, the computer and the Internet, 
together with various applications, come to the teachers’ 
aid and allow them to provide musical content in a 
different form than the traditional one. Currently, a lot of 
information can be accessed much more easily with the 
help of computer search engines, and then, by identifying 
the right applications, music exercises can be performed. 
In the following we will discuss some of the applications 
that can be found in the Music Education lessons and will 
mention the benefits of using them in class. 

ELECTRONIC AND ONLINE 
RESOURCES USED IN MODERN MUSIC 
TEACHING 
According to the Dictionary of pedagogical terms, the 
educational means are defined as “the whole of the 
material, technical tools, etc., selected and adapted 
pedagogically to the level of the training methods and 
procedures for the efficient accomplishment of the 
projected tasks at the level of the teaching-learning-
evaluation activity” (S. Cristea, 1998). The resources are 
components of the didactic strategies of the instructional-
educational process, while for the teaching-learning 
process they represent auxiliary materials that contribute 
to the accomplishment of the lesson. All these are 
adapted, diversified, restructured and enriched according 
to the changes that occur in the educational system and in 
the new developments in technique and technology. (M. 
Ionescu et al., 2001, p.171). 
Depending on the manner in which they are classified, 
we distinguish educational means that include didactic 
messages or information - they reflect and reproduce 
certain features; and those that facilitate the transmission 
of didactic messages or information – they transmit 
didactic messages (M. Marinescu, 2009, p. 60). 
Therefore, the teaching instruments are the ones that 
enable the students to understand and learn the contents 
devised by the teachers, regardless of the subject. 
The computer and the telephone are the devices that offer 
quick access to information, being available to all people, 
of different ages and backgrounds. Having a software 
component and a hardware component, they are, at 
present, a significant factor in improving the quality of 
human life, at the same time influencing learning and 
education. The emergence, especially of the computer, 
has led to the imposition of a new pedagogical vision – 
the computerization of education. As a result, teachers 
are required to develop computer technology skills in 
order to create or use applications convenient for 
students. They have the freedom to use the computer, 
involving it in information search activities on various 
platforms or to try their own compositional skills, in the 
case of music. 
In most schools, the computer together with the 
interactive board or other electronic components have 
become a useful information resource for organizing 
classroom activities, although there are many teachers 
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preferă ca lecția să decurgă în modul tradițional, fără a 
implica device-uri sau componenta online. În mod cert, 
profesorii pot să permită folosirea telefonului mobil 
pentru realizarea unor exerciții, impunând anumite reguli 
de conduită în momentul utilizării acestuia. Pentru fiecare 
din aparatele/mijloacele electronice, există aplicații, 
componente software, care reușesc să facă materialul 
didactic mai ușor de înțeles. Printre cele mai des întâlnite 
aplicații sunt cele care îi învață pe elevi cum să cânte la 
un instrument sau să își facă propria formație/orchestră, 
respectiv cele care necesită o cunoaștere mai aprofundată 
a informațiilor teoretice muzicale și deprinderi de 
recunoaștere auditivă și vizuală a sunetelor, ritmului și a 
altor noțiuni muzicale. Aceste aplicații ajută la formarea 
deprinderilor muzicale prin exersare, dar permit și 
dezvoltarea creativității elevilor, care pot să își dea frâu 
liber imaginației și să își compună propria linie melodică, 
doar prin apăsarea unor taste la calculator sau a ecranului 
tactil. Rezultatul sonor poate fi ascultat imediat, ceea ce 
aduce satisfacție elevului și îl motivează să continue 
instruirea muzicală. 
Cu toate acestea, device-urile nu ar putea să ne ofere toate 
aceste aplicații dacă nu ar exista internetul. La nivel 
mondial, este evidențiat faptul că educația trebuie să fie 
în pas cu evoluția noilor tehnologii, conturând astfel de 
fiecare dată schimbări asupra modalităților de lucru, la 
clasă, cu elevii. Trăind în secolul al XXI-lea, utilizarea 
internetului reprezintă un element central în organizarea 
activităților zilnice. Fiind un mijloc de educație 
nonformală, internetul aduce următoarele avantaje, pe 
care trebuie să le avem în vedere: accesul liber și rapid la 
informație, stimularea elevilor de a-și căuta singuri 
informația, formarea unui cadru de cercetare a unui 
subiect. De la aplicații ușor de experimentat, până la cele 
care necesită o înțelegere detaliată asupra modului în care 
trebuie utilizate, toate acestea stau la îndemâna nu doar a 
cadrelor didactice, ci și a elevilor, pentru a dezvolta atât 
aptitudini muzicale, cât și interdisciplinare (ex. TIC – 
Muzică). 
Funcționalitățile pe care le are un computer stau la baza 
utilizării acestuia din punct de vedere didactic. În 
domeniul muzical, computerul este o mașină destinată 
scrisului, compunerii și păstrării datelor. Funcțiile pe care 
acesta le îndeplinește cu ajutorul programelor sale sunt 
următoarele: elaborarea datelor (suita Microsoft Office), 
memorarea și conservarea datelor (salvarea acestora pe 
diferite device-uri ușor de transportat), transmiterea și 
primirea datelor (conexiunea la internet). Pe lângă toate 
acestea, o altă funcționalitate este cea de socializare. Cu 
ajutorul internetului, oamenii intră în contact unii cu 
ceilalți, deși sunt la o distanță considerabilă, ajungând să 
contribuie la realizarea unor materiale didactice comune, 
împărtășirea de idei și transmiterea exemplelor de bune 
practici (Amedeo Gaggiolo, 2003, p. 7). 
În prezent, calculatorul poate fi considerat de către 
cadrele didactice drept un mediator între acestea și elevi. 
În acest caz, intervine o schimbare a „firului“ de 
transmitere a informației de la profesor la elev, emițător – 
mijloc – receptor. Fiecare dintre personajele implicate 
deține un rol bine delimitat în vederea punerii în aplicare 
a mesajului propriu-zis. Aceste roluri pot fi următoarele: 
educatorul își pregătește conținutul informațional pe care 
dorește să îl transmită cu ajutorul mijlocului de învățare; 
acest mijloc este calculatorul sau alte device-uri care au 

 

who prefer the lesson to run in the traditional way, 
without involving devices or the online component. Of 
course, teachers can allow the use of the mobile phone 
for exercises, imposing some rules of conduct when the 
students are working with them. For each of the 
electronic devices, there are applications, software 
components, which manage to make the teaching 
material easier to understand. Among the most common 
applications are those that teach students how to play an 
instrument or make their own band/orchestra, or those 
that require a deeper knowledge of musical theoretical 
information and skills of auditory and visual recognition 
of sounds, rhythm and other musical notions. These 
applications help to shape the musical skills by 
practicing, but they also allow the creativity of the 
students to develop, which can release their imagination 
and let them compose their own melodic lines, just by 
pressing keys on the computer or the touch screen. The 
result can be heard immediately, which brings 
satisfaction to the students and motivates them to 
continue their musical training. 
However, the devices could not offer us all these 
applications if there was no Internet. At the global level, 
experts emphasize that education must evolve at the same 
time as the new technologies, thus reflecting all the 
changes that appear in the working methods with the 
students, in the classroom. Living in the 21st century, the 
use of the Internet is a central point in the organization of 
daily activities. As a resource of non-formal education, 
the Internet brings the following advantages, which we 
must consider: free and quick access to information, 
stimulating students to seek their own information, 
forming a research framework for a topic. From easily 
experienced applications to those that require a detailed 
understanding of how they should be used, all of these 
are within the reach of not only teachers, but also 
students, to develop both musical and interdisciplinary 
skills (e.g. ICT - Music). 
The functionalities that a computer has underpin its use 
from a didactic point of view. In the field of music, the 
computer is a machine for writing, composing and storing 
data. The functions it performs with its programs are: 
data processing (the Microsoft Office suite), storing and 
memorizing data (saving it on various easy-to-carry 
devices), transmitting and receiving data (Internet 
connection). In addition to this, another feature is 
socialization. With the help of the Internet, people come 
into contact with each other, even though they are at a 
considerable distance, contributing to common teaching 
materials, sharing ideas and passing on examples of good 
practice. (Amedeo Gaggiolo, 2003, p. 7) 
Currently, the computer can be considered by teachers as 
a mediator between them and the students. In this case, 
there is a change in the “thread” of information 
transmission from teacher to student, transmitter - 
medium - receiver. Each of the characters involved plays 
a well-defined role in the implementation of the message 
itself. These roles can be the following: the educator 
prepares the informational content that he or she wants to 
transmit with the help of the educational medium; this 
medium is the computer or other devices that incorporate 
the applications that the teacher uses; it is the student 
who selects the information transmitted by the receiver 
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în componență și aplicațiile pe care cadrul didactic le 
folosește; elevul este cel care selectează informația 
transmisă de către receptor și oferă feedback modului în 
care mesajul a fost primit, prin oferirea unui răspuns. 
Primind feedback-ul de la elevi, cadrul didactic poate 
evalua calitativ dacă mesajul inițial transmis către aceștia 
a fost pe deplin decodat în momentul în care l-au primit 
prin intermediul calculatorului. 
Cu toate acestea, profesorii pot ajunge la concluzia că, 
prin apariția tuturor acestor mijloace moderne de 
organizare a lecției, rolul lor va fi diminuat. 
Considerentele pe care le au în vedere sunt false, 
deoarece posibilitatea integrării calculatorului în lecții le 
oferă un dinamism aparte și dezvoltarea unor idei 
creative și ingenioase în maniera redării unui anumit 
conținut tematic. De asemenea, profesorul rămâne și 
persoana care îl pune pe elev să își formeze priceperea de 
a căuta informația conform unor cerințe precise. Astfel 
sunt sporite gândirea și precizia expresiei, însușirea 
conceptelor generale, a termenilor utilizați în programare 
și se începe procesul de conștientizare a informațiilor 
care se doresc a fi căutate (W. Feuerzeig și colab., 1981). 
De asemenea, pentru a obține rezultate cât mai bune, 
referitoare la înțelegerea subiectelor muzicale, este 
necesar ca în sistemul de învățământ să fie introduse 
mijloace tehnice utilizate în mediile non-formale și 
informale ale elevilor. Nu doar elevii sunt cei care sunt 
antrenați muzical prin diverse aplicații, ci și cadrele 
didactice pot să își păstreze ideile în format electronic, 
reușind totodată să dețină toate documentele din 
portofoliul didactic personal sub o formă economică. Din 
acest motiv, ambele personaje implicate activ în procesul 
de predare-învățare-evaluare beneficiază de anumite 
avantaje în privința utilizării elementelor tehnice 
informaționale și de comunicare. 
În funcție de modul de utilizare, putem deosebi două 
ipostaze ale prezenței calculatorului în clasă. Prima face 
referire la faptul că elevii sunt pregătiți și instruiți în 
vederea utilizării calculatorului, în timp ce a doua este 
reprezentată de rolul pe care acesta îl deține în activitatea 
de predare a profesorului și cea de învățare a elevilor. În 
prezent, mijloacele informaționale întâlnite într-o formă 
fizică -  precum fișe de lucru, manuale, CD-uri - apar sub 
aspect electronic, pe platforme și site-uri WEB dedicate. 
Lecția poate primi o formă prietenoasă și atractivă, în 
privința aspectului vizual, prin organizarea acesteia cu 
ajutorul unor programe precum Power-point sau Prezi. 
Toate aceste programe au o bază fizică prin computer, iar 
pentru a fi accesate se apelează la diferite platforme 
online. 
Având obiectul fizic (calculatorul) este necesar să avem 
și un mijloc rapid și accesibil de obținere a informației. 
Acest lucru este posibil prin utilizarea rețelei de succes 
World Wide Web (www) ce reprezintă o sursă imensă de 
stocare și poate fi accesată de către oricine, oriunde și 
oricând (Oprea C., 2009, p. 179). Internetul reușește să ne 
pună la dispoziție o mulțime de subiecte, doar printr-o 
căutare simplă, astfel că putem să avem informația pe 
care ne-o dorim în cel mai scurt timp posibil. 
La ora actuală, în învățământul românesc se dorește 
aplicarea e-learning-ului. Obiectivele folosirii acestei 
tehnologii multimedia sunt: ameliorarea calității învățării, 
facilitarea accesului la resurse și servicii, colaborări la 

 

and provides feedback on the manner in which the 
message was received, by providing a response. 
Receiving the students’ feedback, the teacher can assess 
qualitatively whether the initial message transmitted to 
the students was fully decoded by them, with the help of 
the computer. 
However, teachers can conclude that by the appearance 
of all these modern means of organizing the lesson, their 
role will be diminished. Such considerations are false, 
because the possibility of integrating the computer in 
lessons endows them with a special dynamism and 
develops creative and ingenious ideas in working with a 
specific content. Also, the teacher remains the person 
who asks the students to train their ability to look for 
information according to precise requirements. Thus, 
thinking and precision of expression, the acquisition of 
general concepts, of terms used in programming are 
increased and a process begins that enables the students 
to become aware of the information they should seek (W. 
Feuerzeig et al., 1981). 
Also, in order to obtain the best results, regarding the 
understanding of musical subjects, it is necessary to 
introduce in the education system technical means used 
in the non-formal and informal environments of the 
students. It is not only the students who receive musical 
training through various applications - but also the 
teachers can store their ideas on electronic data carriers, 
which provide an economic form for the storage of one’s 
own didactic portfolio. For this reason, both sides 
actively involved in the teaching-learning-evaluation 
process benefit from certain advantages regarding the use 
of technical elements of information and 
communications. 
Depending on the mode of use, we can distinguish two 
instances of the presence of computers in the classroom. 
The first refers to the fact that the students are prepared 
and trained to use computers, while the second is 
represented by the role they play in the teacher’s activity 
and in the students’ learning. Currently, the information 
resources encountered in a physical form - such as 
worksheets, manuals, CDs - appear electronically, on 
dedicated platforms and websites. The lesson can receive 
a friendly and attractive form, regarding the visual aspect, 
by organizing it with the help of such programs as 
Power-point or Prezi. All these programs rely on a 
physical basis (the computer), and on different online 
platforms used to access them. 
Once the physical object (the computer) is available, it is 
necessary to have a fast and accessible means of 
obtaining information. This is possible through the use of 
the successful World Wide Web (www) which is a huge 
source of storage and can be accessed by anyone, 
anywhere and anytime (Oprea C., 2009, p. 179). The 
Internet manages to provide us with a lot of topics, by 
means of a mere search, so that we can have the 
information we want in the shortest amount of time 
possible. 
At present, the Romanian education system seeks 
solutions to apply e-learning. The goals of this 
multimedia technology are: improving the quality of 
learning, facilitating access to resources and services, 
long-distance collaborations (AFEC - Info, 2004). 
However, it is the participant who has to work alone, 
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distanță (AFEC – Info, 2004). Cu toate acestea, 
participantul este cel care trebuie să lucreze singur, având 
întâlniri secvențiale cu mentorul său. Conform 
profesorului Constantin Cucoș, trăsăturile unei structuri 
e-learning de calitate sunt: interactivitatea prin feedback-
ul prompt și la obiect al participanților, atmosfera 
relaxantă din sala de curs, descrierea clară și exactă a 
derulării cursului, obligativitatea respectării ritmului 
individual de învățare și motivarea constantă a cursanților 
prin oferirea unor metode și strategii specifice (Cucoș, 
2006, p. 142). Prin astfel de platforme se deschid noi 
orizonturi de organizare a resurselor educaționale și a 
modului în care se pot desfășura cursurile, oferind astfel 
posibilitatea participantului să asimileze informația în 
propriul ritm de învățare. 
Mediile electronic și online au adus schimbări și în 
privința manualului școlar, căci pentru formatul fizic al 
manualului se realizează și varianta electronică, redată 
într-un mod mai interactiv și atractiv pentru elevi. Prin 
platforma pe care se întâlnesc toate manualele 
disciplinelor pe care elevii le studiază la școală, pentru 
disciplina Educație Muzicală putem să accesăm mai 
repede cântece pe care manualele electronice le pun sub 
forma online la dispoziția cadrului didactic și a elevilor. 
Astfel, de la cântece întâlnite aici sau căutate doar cu 
ajutorul unui cuvânt cheie direct pe YouTube (bază de 
date actualizată constant cu cântece din toate genurile 
muzicale), până la utilizarea de instrumente online sau 
chiar fișe de lucru, manualul în variantă electronică ne 
pune la dispoziție o varietate de mijloace potrivite 
diversificării lecțiilor. Maniera în care elevii reacționează 
în privința utilizării acestor mijloace implică o participare 
mult mai activă a tuturor acestora la oră. Calculatorul, 
împreună cu toate componentele sale software, oferă un 
sprijin profesorului, și permite activarea tuturor elevilor, 
chiar și a celor care, în cele mai multe cazuri, preferă să 
nu se implice datorită faptului că nu pot cânta vocal. 
În cele ce urmează, vom continua să expunem câteva 
aplicații experimentate de mai multe ori în cadrul orelor 
de Educație Muzicală și care au avut în realizarea lor, 
drept parte componentă, utilizarea calculatorului cu 
aplicațiile găsite pe internet.  

ACTIVITĂȚI DIDACTICE ONLINE 
ORGANIZATE LA ORELE DE 
EDUCAȚIE MUZICALĂ 
În cadrul orelor de Educație Muzicală de la clasele a V-a 
și a VI-a au fost gândite și planificate activități didactice 
muzicale care implică utilizarea aparaturii electronice și a 
internetului. Acestea au fost gândite cu preponderență 
pentru secvența de fixare a cunoștințelor din cadrul 
etapelor de lucru ale lecției, reprezentând modalitatea 
prin care elevii erau nevoiți să își consolideze și 
valorifice propriile cunoștințe și idei creatoare. Chiar 
dacă sunt prezentate doar două subiecte de lecții pentru 
două clase de ciclu gimnazial, precizăm că aplicarea 
acestor medii online de lucru poate fi făcută și la clase 
mai mari, în funcție de subiectul abordat. 

Chrome Music Lab – Laboratorul muzical 
Chrome Music Lab este un website prin care se învață 
muzica prin joacă și experimentarea manuală a diverselor 
aplicații. Apariția acestui site a condus la 
interdisciplinaritate și conectarea muzicii cu cât mai 
multe științe. Utilizarea unor stiluri de muzică modernă și 
a instrumentelor live le oferă posibilitatea copiilor de a se 
bucura direct de un feedback, doar prin apăsarea unui 

 

having sequential meetings with the mentor. According 
to Professor Constantin Cucoș, the features of a quality e-
learning structure are: interactivity through prompt and 
objective feedback from participants, a relaxing 
atmosphere in the classroom, a clear and accurate 
description of the course, compulsory observance of the 
individual learning rhythm and constant motivation of the 
learners by offering specific methods and strategies 
(Cucoș, 2006, p. 142). Through such platforms, new 
horizons for the organization of educational resources 
and the way in which the courses can be conducted are 
opened, thus allowing the participant to assimilate the 
information in their own learning rhythm. 
The electronic and online media have also brought about 
changes in the school textbooks, because for the physical 
format of the textbook, an electronic version is also 
produced, devised in a way that is more interactive and 
attractive for students. On the same platform where all 
the textbooks for all the subjects that the students study in 
school can be found, we can easily access, for the 
Musical Education classes, songs available online for 
teachers and students. Thus, from songs found here or 
searched directly, with the help of a mere keyword, on 
YouTube (a database constantly updated with songs of all 
genres) to the use of online tools or even worksheets, the 
electronic version of the textbook offers us a variety of 
means available for the diversification of the lessons. The 
way in which students react to the use of these means 
implies a much more active participation of all of them in 
class. The computer, along with all its software 
components, provides support to the teacher, and allows 
the participation of all students, even of those who, in 
most cases, prefer not to get involved because they 
cannot sing. 
In the following, we will continue to present some 
applications experimented several times during the Music 
Education classes, which involved the use of computers 
with the applications found on the Internet. 

ONLINE DIDACTIC ACTIVITIES 
ORGANIZED IN MUSIC EDUCATION 
CLASSES 
Within the Music Education classes of the 5th and 6th 
grades, we planned and scheduled musical didactic 
activities involving the use of electronic equipment and 
the Internet. They were designed mainly for the part of 
the lessons reserved for exercises during the working 
stages, and illustrate the way in which the students were 
required to consolidate and capitalize on their own 
creative knowledge and ideas. Although only two lesson 
topics are presented for two classes of a lower secondary 
school, we recommend the application of these online 
working environments in classes of older students as 
well, depending on the subject addressed. 

Chrome Music Lab - the Musical 
Laboratory 
Chrome Music Lab is a website that teaches music 
through play and manual experimentation of various 
applications. The emergence of this site has led to 
multifaceted connections of music with other sciences. 
The use of modern music styles and of live instruments 
gives children the opportunity to receive direct feedback, 
by simply clicking on a small window or button. The 
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chenar sau bulină. De asemenea, elevii pot să își salveze 
propriile idei muzicale, iar ulterior să revină la ele pentru 
a le îmbunătăți. Conține mai multe aplicații printre care: 
Song Maker, Rhythm, Spectrogram, Sound Waves etc. 
Pentru clasa a V-a, în cadrul lecției cu subiectul Notele 
muzicale din octava centrală, am utilizat în cadrul 
activității de fixare a cunoștințelor aplicația Song Maker. 
Aceasta are în alcătuire mai multe secțiuni care conduc 
elevul la crearea propriei linii melodice, implicând și 
activarea simțului ritmic. Printre obiectivele lecției se 
numără compunerea unei linii melodice și utilizarea site-
ului Chrome Music Lab. 
După momentul de predare-învățare referitor la sunetele 
din octava centrală, am introdus partea creativă și 
relaxantă a lecției, dorind să le ofer elevilor posibilitatea 
de a crea muzică printr-o joacă. Utilizarea aparaturii 
electronice, precum calculatorul sau telefonul, a 
reprezentat modalitatea prin care elevii au reușit să 
compună propria muzică. De asemenea, o altă condiție 
era aceea ca în sala de clasă să existe posibilitatea 
conectării la internet, astfel încât site-ul să poată fi 
deschis de către toți participanții. Am prezentat mai întâi 
aplicația și tot ceea ce conține aceasta, fiind oferit un 
exemplu. Maniera de utilizare a aplicației se face cu 
ajutorul intrării pe internet prin Google Chrome. Pentru a 
fi compus un cântec, elevul adaugă notele doar prin 
apăsarea căsuțelor pe care le dorește. Song Maker conține 
atât o parte muzicală – notele muzicale, cât și o parte 
ritmică, respectiv aspecte timbrale și de tempo. Notele 
muzicale sunt corespunzătoare unei căsuțe care din punct 
de vedere vizual apar cu o culoare diferită de fiecare dată. 
Totodată, se pot organiza două elemente ritmice diferite. 
De asemenea, aspectul timbral este împărțit în două, atât 
pentru diversificarea interpretării liniei melodice, cât și 
pentru cea ritmică. Astfel, instrumentele care pot să cânte 
melodia sunt marimbafonul, pianul, instrumentele cu 
coarde, instrumentele de suflat din lemn și sintetizatorul, 
în timp ce pentru partea ritmică există posibilitatea de a 
utiliza instrumente electronice, woodblocks, set de tobe 
sau conga. Tempoul poate fi variat de la foarte lent la 
foarte rapid. Un aspect de reținut este acela că elevii se 
pot înregistra în timp ce cântă cu vocea, existând un 
buton dedicat microfonului.  
Pentru desfășurarea activității, elevii au lucrat într-un 
timp dat, de 10 minute, necesitând să se încadreze pentru 
a asculta mai apoi ceea ce au compus. Expirarea timpului 
de lucru a condus la verificarea melodiilor compuse și la 
primirea feedback-ului din partea elevilor și a cadrului 
didactic. Avantajul pentru această aplicație este 
reprezentat de faptul că elevii pot direct să asculte ceea ce 
creează, în timp real, doar apăsând butonul de Play. 
Pentru a putea observa modul în care elevii au lucrat sunt 
prezentate două figuri cu imagini diferite. Figura 1 
reprezintă un desen realizat pe loc, care își propune să 
transmită un mesaj, din care să fie deduse anumite litere, 
precum A sau E. 

 
Figura 1: Song Maker - Message 

 

students can also save their own musical ideas, and then 
return to them for improvement. It contains several 
applications including: Song Maker, Rhythm, 
Spectrogram, Sound Waves, etc. 
For the 5th grade, in the lesson with the topic The 
musical notes in the central octave, we used the Song 
Maker application in the practice part of the lesson. It 
consists of several sections that lead the students to create 
their own melodic line, involving the activation of the 
sense of rhythm. The goals of the lesson include 
composing a melodic line and using the Chrome Music 
Lab site. 
After the teaching-learning part regarding the sounds of 
the central octave, I introduced the creative and relaxing 
part of the lesson, wanting to offer the students the 
opportunity to create music through a game. The use of 
electronic equipment, such as the computer or the 
telephone, was the way in which the students managed to 
compose their own music. Also, another condition was 
that the classroom could be connected to the Internet, so 
that the site could be accessed by all participants. I first 
presented the application and all that it contains, giving 
an example. The application can be accessed with the 
help of Google Chrome. To compose a song, the students 
add the notes by clicking only on the boxes they want. 
Song Maker contains both a musical part - the musical 
notes - as well as a rhythmic part – the instrumental and 
tempo elements, respectively. The music notes 
correspond to a box that takes a different colour each 
time. At the same time, two different rhythmic elements 
can be organized. Also, the timbral aspect is divided in 
two, for the diversification of the melodic line 
performance, as well as for the rhythmic line. Thus the 
instruments that can play the song are the marimba, the 
piano, the string instruments, the woodwind instruments 
and the synthesizer, while for the rhythmic part one can 
resort to electronic instruments, woodblocks, drum sets or 
congas. The tempo can be varied from very slow to very 
fast. One aspect to remember is that the students can 
record themselves while singing, as there is a button 
dedicated to the microphone. 
In order to carry out the activity, the students worked 
within a given time of 10 minutes, which could not be 
exceeded, and then listened to what they had composed. 
At the end of the 10 minutes we proceeded to the 
verification of the composed songs and to receiving 
feedbacks from their peers and the teacher. The 
advantage of this application is that students can directly 
listen to what they created, in real time, by simply 
pressing the Play button. 
In order to see how the students worked, two figures with 
different images are presented. Figure 1 represents a 
drawing made on the spot, which aims to convey a 
message, from which certain letters, such as A or E, can 
be inferred. 

 
Figure 1: Song Maker – Message 
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Acesta este unul foarte colorat deoarece utilizează 
aproape toate sunetele muzicale, fiind evidențiate cu 
ajutorul culorilor, iar la nivel timbral elevul utilizează 
marimbafonul și percuția electronică. 
Figura 2 reprezintă în schimb modalitatea prin care un 
elev poate să scrie un cântec cunoscut după auz, 
încercând să facă un dicteu melodic. 

 
Figura 2: Oda Bucuriei 

În cadrul acestei variante de exercițiu, eleva a scris Oda 
Bucuriei, începând de pe sunetul mi1, culoarea galben, 
adăugând un ritm diferit față de cel inițial. A utilizat 
marimbafonul pentru linia melodică, în timp ce pentru 
ritm a folosit setul de tobe. 
Elevii au fost entuziasmați de faptul că aveau 
posibilitatea de a-și utiliza telefonul mobil în cadrul unei 
ore, iar plăcerea de care au dat dovadă a condus la lucrări 
diverse și interesante. Un alt fapt ce merită menționat a 
fost rapiditatea de care aceștia au dat dovadă în 
compunerea muzicii. Dacă unii dintre elevi au desenat pe 
ecran un obiect sau un peisaj și au dat drumul la muzică, 
alții au gândit mult mai atent fiecare sunet și ritm alocat 
fiecărei note muzicale, fiind interesant de remarcat 
răbdarea de care au dat dovadă. De asemenea, mulți 
dintre ei au continuat, ulterior, să își dea frâu liber 
imaginației și acasă, compunând numeroase linii 
melodice, mici piese muzicale ce au fost transmise pentru 
a primi un feedback. 
Așadar, chiar dacă am utilizat doar Song Maker, toate 
părțile integrante ale aplicației împreună cu alte 
componente ale site-ului Chrome Music Lab contribuie la 
dezvoltarea imaginației și creativității elevilor, respectiv 
converg la stimularea abilităților muzicale de a gândi 
simultan două elemente distincte, uneori chiar mai multe, 
note muzicale și ritm etc. 

Music theory.net  
Față de Chrome Music Lab, care orientează elevul spre 
creativitatea proprie, site-ul Music theory.net, reprezintă 
un ajutor primordial pentru cadrele didactice de Educație 
Muzicală. Și anume, cu ajutorul acestuia pot fi realizate 
numeroase lecții cu exerciții interactive, ce prezintă un 
format vizual simplu, cu un design neîncărcat și clar. În 
funcție de subiectul abordat la oră, pot fi găsite cu 
ușurință exercițiile de care ai nevoie la clasă, aceste 
modalități de lucru implicând atenția tuturor elevilor. 
Aceștia pot primi diverse întrebări la care trebuie să 
răspundă oral, respectiv să urmărească maniera de 
realizare corectă a exercițiului pentru a putea să își 
îmbunătățească cunoștințele de teorie muzicală.  
Platforma este accesibilă și cadrelor didactice și 
folositoare, deoarece prezintă toate modalitățile de scriere 
a notelor muzicale, de la expunerea cu litere (alfabetul 
englez), până la notarea acestora cu do, re, mi, fa, sol, la, 
si și do2. Platforma îți deschide orizontul unor exerciții 
variate, cu diverse ranguri de dificultate. De asemenea, 
trebuie menționat și faptul că acest tip de site permite 
profesorului să își formuleze exercițiile în funcție de ceea 
ce știe clasa la care lucrează, fiind posibilă personalizarea 
acestora, prin adăugarea unor elemente dificile, sau 
înlesnirea acestora. 

 

This is a very colourful one because it uses almost all the 
musical notes, which are highlighted with the help of the 
colours and as instruments, the student uses the marimba 
for the melodic line and electronic percussion for the 
rhythm. 
Figure 2 provides, on the other hand, a method through 
which a student can transpose a known song into musical 
notation, trying to create a melodic dictation. 

 
Figure 2: Ode to Joy 

In this exercise, the student wrote Ode to Joy starting 
from E1, the yellow colour, adding a different rhythm 
instead of the original one. She used the marimba for the 
melodic line, and the drum set for the rhythm. 
The students were thrilled that they were able to use their 
mobile phones in class, and the pleasure they showed led 
to various and interesting works. Another fact worth 
mentioning is the speed with which they composed their 
music. While some of the students drew an object or 
landscape on the screen and let the music play, others 
thought more carefully about each sound and rhythm 
assigned to each musical note, and it was very interesting 
to witness how patiently they worked. Also, many of 
them continued, later on, at home, to let their imagination 
run free, composing numerous melodic lines, small 
pieces of music which they shared with the teacher for 
feedback. 
So, even if we used only Song Maker, all the parts of the 
application together with other components of Chrome 
Music Lab contribute to the development of the students’ 
imagination and creativity, in that they converge to 
stimulate their musical ability of  simultaneously thinking 
about two or sometimes even more distinct elements, 
musical notes and rhythm, etc. 

Music theory.net 
Compared to Chrome Music Lab, which guides the 
students to increase their own creativity, Music theory.net 
is a major help for music education teachers. Namely, 
with its help teachers can organize numerous lessons with 
interactive exercises, which display a simple visual 
format, with a light and clear design. Depending on the 
topic addressed, one can easily find the exercises needed 
in class, while these working methods capture the 
attention of all the students. They can receive various 
questions to be answered orally, respectively to follow 
the correct way of solving the exercise in order to be able 
to improve their theoretical knowledge of music. 
The platform is also accessible to teachers and very 
useful, as it presents all the ways of writing musical 
notes, from the notation with letters (the English 
alphabet), to their notation with do, re, mi, fa, sol, la, si 
and do2. The platform opens various and new types of 
exercises, with different ranges of difficulty. It should 
also be mentioned that this type of site allows the teacher 
to formulate the exercises according to the knowledge 
possessed by the class, to personalize them, by adding 
difficult elements or easier ones. 
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Pentru clasa a VI-a, la lecția de recapitulare a 
Intervalelor muzicale, a fost utilizat acest site, fiind 
realizate mai multe tipuri de exerciții. Primul a fost acela 
de a recunoaște intervalul în funcție de sunetele care erau 
date. Mai precis, pe un portativ erau notate două sunete, 
ex. Do1 – Fa1, iar elevii trebuiau să recunoască intervalul 
(cvartă perfectă). După ce fiecare dintre elevi reușea să 
ghicească un interval, se trecea la un alt tip de exercițiu. 
Ceea ce vedeau elevii în cazul primului exercițiu era un 
portativ ce conținea sunetele intervalului, iar sub interval 
erau puse diverse variante, dintre care elevii puteau să 
decidă care este răspunsul corect. În momentul în care se 
apasă butonul variantei alese, exercițiul îți oferă imediat 
un feedback prin culori diferite pentru eroare sau răspuns 
corect.  
Cel de al doilea tip de exercițiu a reprezentat construirea 
unui interval dat de pe o notă muzicală de bază. Elevii 
numărau sunetele, încercau să le cânte și găseau 
intervalul dat, reușind să pună, în unele cazuri, și semne 
de alterație. În acest caz, elevii aveau pe portativ doar 
sunetul de pe care se construia intervalul, iar deasupra 
denumirea intervalului pe care trebuia să îl construiască. 
Sub portativ, exact ca în cazul primului exercițiu, apar 
variantele dintre care poate fi ales răspunsul corect. Din 
nou, calculatorul este cel care oferă direct feedback-ul 
referitor la corectitudinea rezolvării exercițiului.  
Chiar dacă aceste două tipuri de exerciții din cadrul 
acestui site nu stimulează creativitatea, precum Song 
Maker, ele sunt concepute pentru a putea verifica și 
consolida anumite cunoștințe pe care elevii le dețin până 
în acel moment.  
Ultimul tip de exerciții abordat constă în validarea 
denumirii intervalului cu sunetele muzicale propriu-zise. 
Elevii aveau pe ecran un portativ ce indica două note 
muzicale. Deasupra acestora era menționat intervalul care 
trebuia să fie scris sub o formă corectă pe portativ (vezi 
figura 3).  

 
Figura 3: Imagine de început a exercițiului 

Elevii aveau posibilitatea să aleagă dacă răspunsul este 
adevărat sau fals. În cazul în care notele muzicale nu 
formau intervalul scris, elevii modificau sunetele prin 
utilizarea semnelor de alterație sau chiar punerea altor 
sunete, astfel încât să fie adevărată afirmația (figura 4). 

 
Figura 4: Soluția corectă a exercițiului 

Ca în cazul precedent, utilizarea telefonului mobil la oră 
a reprezentat o bucurie pentru elevi. Deși nu pot să 
rămână ancorați în rețelele de socializare, simplul fapt că 
țin în mână acest device le oferă posibilitatea de a vedea 
ora cu alți ochi și de a fi mai implicați și atenți în 
participarea la oră. Feedback-ul a fost pozitiv, 

 

For the 6th grade, we used this site in the lesson that 
recapitulated the Musical intervals and we carried out 
several types of exercises. The first was to recognize the 
intervals according to the sounds that were given. 
Specifically, two sounds were notated on a stave, e.g. C1 
- F1, and the students had to recognize the interval 
(perfect fourth). After each of the students succeeded in 
figuring out the name of an interval, they went on to 
another type of exercise. What the students saw in the 
case of the first exercise was a musical stave containing 
the sounds of the interval, and from the various answers 
placed under the interval, the students could choose the 
correct one. When the selected option button is pressed, 
the exercise immediately gives feedback in different 
colours for error or correct answer. 
The second type of exercise required the construction of a 
given interval from a basic musical note. The pupils 
counted the sounds, tried to sing them and found the 
given interval, and in some cases even managed to notate 
alterations. In this case, the students had on the stave only 
the sound from which the interval had to start and above 
it the name of the interval they had to build. Under the 
stave, just like in the case of the first exercise, were the 
answers from which the children could choose the correct 
one. Again, it is the computer that directly provides 
feedback on the correctness of the solution provided. 
Even though these two types of exercises on this site do 
not stimulate creativity, like Song Maker, they are 
designed so as to offer possibilities to verify and enhance 
certain knowledge that the students already have.  
The last type of exercise approached consisted in 
validating the name of the interval with the actual 
musical sounds. The students had on the screen a stave 
indicating two musical notes. Above them was mentioned 
the interval that had to be written in the correct form on 
the stave (see Figure 3).  

 
Figure 3: Beginning of the exercise 

Once again the students were given an opportunity to 
choose whether the answer was true or false. If the 
musical notes did not form the written interval, the 
students modified the sounds by using alterations or even 
other sounds, so that the statement would be true (see 
figure 4). 

 
Figure 4: Correct answer after solving the exercise 

As in the previous case, the use of the mobile phone in 
class represented a moment of joy and happiness for the 
students. Although they cannot remain anchored in the 
social networks, the mere fact of having this device in 
their hands offers them the opportunity to see the class 
with different eyes and to be more involved and attentive 
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simțindu-se în final și sentimentul de competitivitate 
referitor la modul și momentul în care răspunsul era 
acordat. Chiar dacă site-ul nu are un design de prezentare 
prea atractiv, fiind mai sobru, elevilor li s-a părut a fi 
ceva nou și interesant. De asemenea, prin diversitatea 
exercițiilor folosite, elevii au conștientizat faptul că 
muzica este mai ușoară decât credeau, respectiv că 
noțiunile de teorie muzicală pot fi abordate și cu mijloace 
didactice moderne.  

CONCLUZII 
Racordarea educației la tehnologie, într-un secol în care 
internetul și aparatele electronice reprezintă totul pentru 
elevi, conduce la necesitatea de a diversifica și a 
introduce în școli astfel de mijloace de învățământ. Din 
păcate, la ora actuală, nu toate școlile pot beneficia de 
astfel de aparaturi, datorită lipsei de fonduri și de spații, 
însă digitalizarea orelor va trebui să fie acceptată de către 
toți participanții la procesul de predare-învățare, atât din 
mediul preuniversitar, cât și din cel universitar. 
Oportunitățile care apar prin folosirea acestora contribuie 
la facilitarea experienței proprii a elevilor și cadrelor 
didactice, deoarece toți trebuie să învețe cum să utilizeze 
astfel de instrumente. Perioada de acomodare poate fi 
lungă și dificilă, datorită faptului că pot exista unele 
neînțelegeri de terminologie sau de învățare a modului de 
operare a unui device. Acest timp este cel în care cadrele 
didactice trebuie să își formeze și să își dezvolte 
deprinderi computerizate.  
În cazul elevilor, datorită faptului că trăim cu o generație 
născută și crescută cu internet și aparatură electronică, ei 
pot să o utilizeze cu mai mare ușurință și să fie mult mai 
receptivi decât persoanele adulte, care întâmpină uneori 
greutăți când trebuie să învețe ceva nou. De asemenea, 
aceste momente pot uneori să fie mai lungi decât în mod 
obișnuit, iar acest fapt să conducă la scăderea interesului 
(din partea profesorului) pentru noutatea pe care o 
propune acest domeniu. Noi, în calitate de cadre 
didactice, avem responsabilitatea de a fi deschiși tuturor 
noutăților pe care tehnica le impune, respectiv metodele 
și mijloacele care ne sunt oferite. Organizarea lecțiilor, 
nu numai pentru disciplina Educație Muzicală, este mult 
mai ușoară dacă ne dorim să abordăm subiectele pe care 
le avem de predat și cu ajutorul altor metode și mijloace 
decât cele tradiționale.  
Interdisciplinaritatea de care dă dovadă utilizarea 
calculatorului și implicarea diverselor baze de date și 
platforme ne sugerează posibilitatea de a îi conduce pe 
elevi să își formeze capacitatea de a căuta singuri 
informații, în zone care sunt de interes și care prezintă 
elemente concludente și adevărate despre diferite 
subiecte. În special, în domeniul muzical este necesar ca 
informația despre istoria muzicii, teoria muzicii, forme 
muzicale, folclor etc. să fie relevantă și cât mai precisă. 
Sursele care stau drept mărturie la finalul bibliografiei ne 
prezintă dacă site-ul este bun ori este mai degrabă inutil, 
unele informații pe care le oferă fiind de valoare 
îndoielnică. 
Vor exista o mulțime de schimbări la care noi, în calitate 
de profesori, va fi necesar să ne adaptăm cerințele pe care 
le avem față de elevi, împreună cu modalitățile de lucru 
pentru a reuși să avem rezultatele scontate. Câteva dintre 
calitățile primordiale pentru activitatea unui cadru 
didactic sunt redate de flexibilitatea, creativitatea și 
originalitatea de care acesta dă dovadă în momentul 
realizării activităților sale. 

 

when participating in the lesson. The feedback from the 
students was a good one, and at the same time they felt a 
little competitive when it came to answering. Even 
though the site does not have a very attractive 
presentation design, being rather sober, the students 
found it to be something new and interesting. Also, 
through the diversity of the exercises used, the students 
realized that music is easier than they thought, 
respectively that the notions of musical theory can be 
approached with modern teaching methods. 

CONCLUSIONS 
Connecting education to technology, in a century in 
which the Internet and the electronic devices represent 
everything to students, leads to the necessity of 
diversifying and introducing such resources into schools. 
Unfortunately, at present, not all schools can benefit from 
such devices due to the lack of funds and space, but the 
digitization of education will have to be accepted by all 
participants in the teaching-learning process, both in the 
pre-university and the university environment. The 
opportunities that arise from using them contribute to the 
facilitation of the experiences of both students and 
teachers, because everyone must learn how to use such 
tools. The period of accommodation can be long and 
difficult due to the fact that there may be some 
misunderstandings related to the terminology or to 
learning how to operate a device. This is the time when 
teachers need to train and develop their computer 
literacy. 
In the case of students, due to the fact that we are living 
with a generation born and raised with the internet and 
electronic equipment, they can use it more easily and be 
much more receptive than adults, who sometimes face 
difficulties when they have to learn something new. Also, 
these moments can sometimes be longer than usual, and 
this can lead to a decreased interest of the teacher in the 
novelty that this area proposes. We, as teachers, have the 
responsibility to be open to all the novelties that 
technique imposes, namely the methods and the means 
that are offered to us. The organization of lessons, not 
only for the discipline Music Education, is much easier if 
we want to approach the topics we have to teach with the 
help of methods and means other than the traditional 
ones. 
The interdisciplinarity brought by the use of computers 
and the involvement of various databases and platforms 
suggest the possibility of leading the students towards 
developing their ability of searching for information 
independently, in areas of interest evincing conclusive 
and true elements about various topics. In the field of 
music it is particularly necessary that the information on 
the history of music, the theory of music, musical forms, 
folklore, etc. be relevant and as precise as possible. The 
sources cited in the references show us whether the site is 
good or rather useless, whether some of the information it 
offers is of questionable value. 
There will be a lot of changes to which we, as teachers, 
will need to adapt our expectations of students, along 
with working methods appropriate in order to achieve the 
expected results. Some of the primary qualities for the 
activity of teachers are the flexibility, creativity, and 
originality that they demonstrate when carrying out their 
activities. 
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