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REZUMAT 
Când totul merge înainte de-a valma, e bine să facem un 
pas în spate şi să analizăm. 
Prezentul studiu își propune o analiză teoretică a 
modului și gradului în care utilizarea tehnologiilor 
muzicale în activitățile de educație muzicală în perioada 
pandemiei îmbunătățește (sau nu) acest proces și creează 
(sau nu) premisele atât pentru o schimbare de 
paradigmă, cât și de perspectivă, pentru o restructurare, 
o remodelare a educației muzicale. 
Lucrarea este structurată pe trei părți urmate de câteva 
considerații finale. Prima parte prezintă succint modelul 
de bază ai educației muzicale, a doua parte aduce în 
atenție elementele de noutate ca factori determinanți ai 
schimbării, iar a treia parte sintetizează provocările și 
întrebările generate de modelul facelift al educației 
muzicale.  

Cuvinte cheie 
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INTRODUCERE  
Lucrarea de față este un studiu teoretic, un sinopsis al 
ideilor vehiculate în actualele cercetări cu privire la 
modelul facelift de educaţie muzicală al anului 2020, fără 
a avea pretenția epuizării temei.  
De ce anul 2020? Pentru că acesta ne-a adus schimbări, 
unele radicale, care nu trebuie privite neapărat din punct 
de vedere negativ. Una dintre consecințele pozitive ale 
noii situaţii generate de pandemie este conştientizarea la 
scară largă a aspectului pe care Joiţa (2009, p. 131) îl 
scoate în evidență, anume că „are prea mare importanţă 
educaţia, pentru a mai fi rezolvată pe secvenţe, 
conducând la dezechilibru, la limitare sectorială, la 
pierderea sensului globalităţii ei, la nerelaţionarea corectă 
chiar cu diferitele determinări ale sale, la slaba eficienţă 
interpretativă, explicativă şi pragmatică.“ Una dintre 
provocările noilor situații date va fi transpunerea acestor 
idei în practica educaţiei muzicale.  
În esenţă, educaţia muzicală, ca produs şi ca proces, nu s-
a schimbat. A îmbrăcat însă o formă nouă, adecvată 
acestor vremuri. Educaţia muzicală, varianta facelift, a 
fost lansată la nivel global în 2020, în contextul 
pandemiei care a determinat schimbări majore la toate 
nivelurile existenţei umane. Noul model de educaţie 
muzicală se încadrează în aceeaşi matriţă din punctul de 
vedere al finalităţilor vizate, al conținuturilor, valorilor şi 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
When everything goes disorderly, it`s good to take a step 
back and analyze. 
This study aims at a theoretical analysis of the way and 
the degree to which the use of music technologies in 
music education activities during the pandemic improves 
(or not) this process and creates (or not) the premises for 
both a paradigm shift, and a change in perspective, a 
restructuring, a remodeling of music education. 
The paper is structured into three parts, followed by 
some final considerations. The first part briefly presents 
the basic model of music education, the second part 
brings to attention the elements of novelty as 
determinants of change, and the third part summarizes 
the challenges and questions generated by the facelift 
model of music education. 
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INTRODUCTION 
This paper is a theoretical study, a synopsis of the ideas 
conveyed in current research on the facelift model of 
music education of 2020, without claiming to exhaust the 
topic.  
Why 2020? Because it has brought us changes, some 
radical ones, which do not necessarily have to be viewed 
from a negative perspective. One of the positive 
consequences of the new situation generated by the 
pandemic is the widespread awareness of the aspect that 
Joiţa (2009, p. 131) highlights, namely that “education is 
too important to be solved in sequences, leading to an 
imbalance, to sectoral limitation, to the loss of the sense 
of its globality, even to a non-correct relationship to its 
various determinations, to the poor interpretive, 
explanatory and pragmatic efficiency.” One of the 
challenges of the new situations will be the transposition 
of these ideas into the practice of music education. 
In essence, music education, as a product and as a 
process, has not changed. However, it took on a new 
form, appropriate to these times. Music education, the 
facelift variant, was launched globally in 2020, in the 
context of the pandemic that caused major changes at all 
levels of human existence. The new model of music 
education fits into the same matrix in terms of goals, 
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atitudinilor pe care le transmite, dar se desfăşoară într-un 
stil mai agreabil, bazat pe modernism şi actualitate. 
Menirea unei astfel de operaţiuni este de a alinia educaţia 
muzicală la standardele actuale, determinate de 
competenţele pe care le avem în vedere prin procesul de 
predare-învăţare-evaluare. 
Conform Cambridge Dictionary facelift înseamnă „o 
îmbunătățire sau un set de îmbunătățiri aduse unui produs 
sau serviciu pentru a face mai mulți oameni doritori să îl 
cumpere sau să îl folosească.” Educaţia muzicală este un 
domeniu de care beneficiază fiecare persoană. Prin 
urmare, calitatea sa trebuie rafinată permanent, adaptând-
o la realitatea în care se desfășoară, dar fără a-i altera 
formula de bază, care s-a dovedit valoroasă.  
Deşi termenul facelift este utilizat în domenii precum 
industria auto, chirurgia plastică etc., tendinţele actuale 
de abordare inter şi transdisciplinară a oricărui concept 
creează un cadru potrivit pentru a considera, metaforic 
vorbind, că modelul actual de educaţie muzicală este un 
facelift. 

EDUCAŢIA MUZICALĂ – MODEL DE 
BAZĂ 
Suntem de acord cu ideile enunţate de Juvonen, 
Ruismäki, & Lehtonen (2012, p. 198) care arată că 
„utilitatea educației muzicale a fost explorată în ultimele 
decenii și rezultatele au fost diferite, în funcție de punctul 
de vedere al cercetătorului. Speculația despre esența 
autentică a educației muzicale ne conduce, în orice caz, la 
cele mai profunde niveluri ale ființei umane: cunoașterea, 
simțirea, înțelegerea semnificațiilor și semnificațiile, 
gândirea, învățarea și predarea, acționarea și credința. 
Toate acestea au loc în educația muzicală de succes.“ 
În sistemul de învăţământ românesc actual, educaţia 
muzicală este una de succes dacă îşi atinge obiectivele de 
formare şi dezvoltare a competenţelor cuprinse în 
curriculum. După cum afirmă Luchian (2020), „în 
contextul educației centrate pe elev, al atingerii 
competențelor indicate în programe, se pune problema 
unui învățământ axat pe posibilitățile elevului, pe tratarea 
diferențiată a acestuia,“ iar „profesorul de educație 
muzicală beneficiază de o mare libertate în alegerea 
resurselor și gruparea conținuturilor în funcție de ethosul 
şcolii și cerințele educative ale fiecărui elev în parte.“ 
Modelul de dată recentă al educaţiei muzicale arată că 
„odată cu introducerea TIC în școli, atât ca parte a 
curriculum-ului, cât și ca folosire în procesul de predare-
învățare, educația în școli a cunoscut cu totul o nouă fază. 
De atunci, rolul învățării asistate de calculator a devenit 
eminent și, prin urmare, a devenit indispensabil pentru 
dobândirea educației în școli. S-a spus și observat că TIC 
joacă un rol fenomenal în procesul de predare-învățare.“ 
(Devi, Vashistha, & Mervin, 2018, p. 42) 
A alege din multitudinea de resurse pe care le oferă 
tehnologiile actuale nu mai reprezintă o opţiune pentru o 
educaţie muzicală eficientă şi de succes, ci un demers 
sine-qua-non. Ideea este susţinută şi de Sârb (2019, p. 
60), conform căreia, „în școli, atât în învățământul 
general cât și în cel muzical, universitar și preuniversitar, 
TIC a pătruns cu succes, fiind o categorie de instrumente 
care soluționează nevoile elevilor și ale profesorilor, dar 
și bucuria descoperirii noilor cunoștințe.“ 

 

content, values and attitudes that it conveys, but occurs in 
a more pleasant style, based on modernism and present. 
The purpose of such an operation is to align music 
education with current standards, determined by the skills 
we have in mind through the teaching-learning-
assessment process. 
According to the Cambridge Dictionary facelift means 
„an improvement or set of improvements made to a 
product or service in order to make more people want to 
buy or use it.” 
Music education is a domain that benefits every person. 
Therefore, its quality could be permanently refined, 
adapting it to the reality in which it occurs, but without 
altering its basic formula, which has proved valuable. 
Although the term facelift is used in fields such as the 
automotive industry, plastic surgery, etc., current trends 
in the inter and transdisciplinary approach of any concept 
create a suitable framework to consider, metaphorically 
speaking, that the current model of music education is a 
facelift.  

MUSIC EDUCATION – BASIC MODEL 
We agree with the ideas stated by Juvonen, Ruismäki, & 
Lehtonen (2012, p. 198) who show that “the usefulness of 
music education has been explored during recent decades 
and the results have been different, depending on the 
perspective of the researcher. The speculation about the 
genuine essence of music education leads us, in any case, 
to the deepest levels of being human beings: knowing, 
feeling, understanding significances and meanings, 
thinking, learning and teaching, acting and believing. All 
this takes place in successful music education.”  
In the current Romanian education system, music 
education is a success if it achieves its objectives of 
training and development of skills included in the 
curriculum. According to Luchian (2020), “in the context 
of student-centered education, of achieving the 
competencies indicated in the programs, there is the 
problem of education focused on the student’s 
possibilities, on the student’s differentiated treatment,” 
and “the Music Education teacher enjoys great freedom 
in choosing the resources and grouping the contents 
according to the ethos of the school and the educational 
requirements of each student.” (approx. quote) 
The recent model of music education shows that „with 
the introduction of ICT in schools, both as a part of the 
curriculum and for use in the teaching-learning process, 
education in schools has seen a new phase altogether. 
Since then, the role of computer-aided learning has 
become eminent and has consequently become 
indispensable for acquiring education in schools. It has 
been said and observed that ICT plays a phenomenal role 
in the teaching-learning process.” (Devi, Vashistha, & 
Mervin, 2018, p. 42) 
Choosing from the multitude of resources offered by 
current technologies is no longer an option for efficient 
and successful music education, but a sine-qua-non 
approach. The idea is also supported by Sârb (2019, p. 
60), according to whom “in schools, both in general 
education and in music university and pre-university 
education, ICT has successfully entered, being a category 
of instruments that solve the needs of students and 
teachers but also offer the joy of discovering new 
knowledge.” 
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După cum afirmă Giráldez (2014, p. 79) „mijloacele TIC 
au potențialul de a transforma abordările tradiționale de 
predare și învățare, dar acest lucru se poate realiza doar 
dacă profesorii sunt capabili să reflecteze la modul în 
care folosesc tehnologia și să discute despre ce și cum 
predau în clasă.“ 

CE ADUCE NOUL FACELIFT? 
Puşi în situaţia de a căuta, experimenta, aplica şi evalua 
soluţiile prezentate în literatura de specialitate, de a testa 
oferta extrem de vastă de softuri muzicale pe care le pot 
utiliza eficient în activităţile online, profesorii sunt cei 
care creează noul model facelift de educaţie muzicală. 
Pentru a avea o imagine cât mai coerentă a acestui model 
de educaţie muzicală, propunem o sinteză a zece dintre 
mărturiile prezentate pe blogul Music in a Minuet, de pe 
site-ul NAfMe (National Association of Music 
Education). Opţiunea de a studia materialele publicate pe 
acest site este argumentată de faptul că ne propunem să 
identificăm măsura în care se creează sau nu un flux 
continuu şi real între zona de cercetare şi cea de aplicare. 
Dacă în prima parte a prezentului articol se conturează o 
imagine a educaţiei muzicale din perspectivă teoretică, în 
această parte a studiului considerăm potrivită o imersiune 
în practica didactică. Materialele analizate sunt scrise 
relaxat, într-un stil de conversație, dar punctează cu 
precizie provocările apărute în practica didactică şi 
formulează o serie de întrebări orientate spre viitor. 
Acestea au apărut începând cu cea de-a doua jumătate a 
anului 2020. (National Association for Music Education, 
2021) 
Temele abordate de autorii de conţinut sunt diverse şi 
acoperă o arie largă de preocupări referitoare la 
activităţile specifice de educaţie muzicală. În tabelul de 
mai jos enumerăm titlurile materialelor studiate. 

Tabel nr. 1, Teme studiate 
Nr. 
crt. 

Titlu lucrare Autor(i) 

1.  Trupa în timpul unei 
pandemii 

MJ Robinson 

2.  Construirea competenței SEL 
în clasele primare la orele de 
Educație muzicală  

Lindsey Jackson 

3.  Crearea unui curriculum 
general de muzică pentru 
gimnaziu folosind modelul 
Scratch 

Toni Garza 

4.  Nu distribuiți doar chestii! 
Întrebări de luat în 
considerare în această 
perioadă ciudată 

Doreen Fryling 

5.  Cum să faci muzică cu 
ansamblurile tale chiar și în 
timpul COVID-19 
#musicisnotcanceled 

Michael Parsons 

6.  Resurse pentru profesori de 
muzică pentru închiderea 
școlii (inclusiv idei online și 
fără tehnologie) 

Elizabeth Caldwell 

7.  Predarea și învățarea muzicii 
în timpul COVID-19 și nu 
numai 
Căutarea satisfacției 
profesionale și continuarea 
predării 

Mara E. Culpand 
Rachel Roberts 

 

As Giráldez states (2014, p. 79) “the ICTs have the 
potential to transform traditional teaching and learning 
approaches, but this can only be achieved if teachers are 
able to reflect on their use of technology and to question 
what and how they are teaching in the classroom”. 

WHAT DOES THE NEW FACELIFT 
BRING? 
Finding themselves in the situation to search, experiment, 
apply and evaluate the solutions presented in the 
literature, to test the extremely wide range of music 
software that they can use effectively in online activities, 
teachers are the ones who create the new facelift model of 
music education. 
To have a more coherent image of this model of music 
education, we propose a synthesis of ten of the 
testimonies presented on the Music in a Minuet blog, on 
the NAfMe (National Association of Music Education) 
website. The option to study the materials published on 
this site is supported by the fact that we identify the 
extent to which a continuous and real influx is created or 
not between the research area and the application area. 
Whereas in the first part of this article, an image of music 
education is outlined from a theoretical perspective, in 
this part of the study we consider an immersion into 
teaching practice as appropriate. The analyzed materials 
are written in a relaxed, conversational style, but they 
accurately highlight the challenges in teaching practice 
and ask a series of questions for the future. These have 
appeared since the second half of 2020. (National 
Association for Music Education, 2021) 
The topics addressed by the content authors are diverse 
and cover several concerns related to specific music 
education activities. In the table below, we list the titles 
of the materials under study. 

Table no.1, Topics studied 
No. 
  

Paper title Author 

1. Band in the Time of a 
Pandemic 

MJ Robinson 

       2. Building SEL Competency 
in the Elementary School 
Music Classroom 

Lindsey Jackson 

3.  Creating a Middle School 
General Music Curriculum 
from Scratch 

Toni Garza 

4.  Don’t Just Assign Stuff* 
Questions to Consider in 
This Bizarre Time 

Doreen Fryling 

5.  How to Make Music with 
Your Ensembles Even 
during COVID-19 
#musicisnotcanceled 

Michael Parsons 

6.  Music Teacher Resources 
for School Closures 
(Including Online and No 
Tech Ideas) 

Elizabeth 
Caldwell 

7.  Music Teaching and 
Learning during COVID-19 
and Beyond 
Seeking Professional 
Satisfaction and Continuing 
to Teach 

Mara E. Culp and 
Rachel Roberts 
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8.  Învățare online la ora de 
ansamblu?! 
Utilizați tehnologia și 
educația la distanță pentru a 
preda la distanță cursurile de 
ansamblu 

Peter J. Perry 

9.  Viitorul educației muzicale  
Cum va arăta? 

Meghan Cabral 

10.  Coruri virtuale  
Gânduri studențești privind 
realizarea spectacolului 
online 

Bobby Olson and 
Scott N. Edgar 

 
Analiza conţinuturilor presupune o abordare de 
ansamblu, bazată pe identificarea termenilor / cuvintelor 
cheie care se regăsesc în toate materialele studiate. 
Dincolo de diversitatea activităţilor muzicale la care se 
referă textele parcurse, ne propunem să identificăm 
provocările şi întrebările cu care se confruntă autorii în 
munca lor. Drept urmare, am grupat cuvintele cheie 
extrase din texte în următoarele categorii: 

 Termeni referitori la provocări de natură 
muzicală și/sau didactică și/sau intelectuală; 

 Termeni referitori la provocări de natură 
emoţională; 

 Termeni referitori la întrebări de natură 
muzicală și/sau didactică și/sau intelectuală; 

 Termeni referitori la întrebări de natură 
emoţională. 
În cele ce urmează, în locul unei statistici, 

ilustrăm cuvintele cheie, precum şi ponderea acestora în 
textele parcurse printr-un wordcloud. 
 

 
Figura nr. 1, Wordcloud - cuvinte cheie 

 
Analizând în profunzime conținuturile, se poate observa 
că, în preocupările autorilor, cea mai mare pondere o 
deţin provocările de natură muzicală, didactică şi 
intelectuală generate de situaţia de pandemie. Conform 
spuselor lor, acestea necesită soluţii rapide, inovatoare şi 
creative. În acest scop valorifică toate resursele 
tehnologice prin care predarea la distanţă se poate realiza. 
Desigur, nici unul dintre autori nu pierde din vedere 

 

8.  Online Learning in the 
Ensemble Class?! 
Use Technology and 
Distance Education to 
Teach Ensemble Classes 
Remotely 

Peter J. Perry 

9.  The Future of Music 
Education 
What’s It Going to Look 
Like? 

Meghan Cabral 

10.  Virtual Choirs 
Student Thoughts on 
Taking Performance Online 

Bobby Olson and 
Scott N. Edgar 

The analysis of the contents presupposes an overall 
approach, based on the identification of the 
terms/keywords that are found in all materials being 
studied. Beyond the diversity of musical activities 
referred to in the texts, we wish to identify the challenges 
and questions faced by the authors in their work. As a 
result, we grouped the keywords extracted from the texts 
into the following categories: 

 Terms related to musical and/or didactic and/or 
intellectual challenges; 

 Terms related to emotional challenges; 
 Terms related to questions of a musical and/or 

didactic and/or intellectual nature; 
 Terms related to emotional questions. 

 In the following, instead of a statistic, we 
illustrate the keywords, as well as their frequency in the 
studied texts by means of a word cloud. 
 

 
 

Figure no. 1, Word cloud Keywords 
 
Analyzing in depth the contents, it can be seen that, in the 
authors’ concerns, the largest share is held by the 
musical, didactic and intellectual challenges generated by 
the pandemic situation. According to them, these 
challenges require fast, innovative and creative solutions. 
To this end, they capitalize on all technological resources 
through which distance teaching can be achieved. Of 
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faptul că niciuna dintre aceste strategii tehnologice nu va 
suplini vreodată interacțiunea umană importantă, de la 
persoană la persoană, conexiunea și creația colectivă pe 
care o oferă un grup de ansamblu. (Peter J. Perry) 

ÎNTREBĂRI ŞI PROVOCĂRI 
În urmă cu aproape un deceniu, învăţarea prin simulare 
cu ajutorul TIC era descrisă ca „un proces de explorare a 
aceluiaşi fenomen (în cazul de faţă cel muzical) prin 
plasarea lui în două spaţii distincte – real şi virtual, 
primul fiind spaţiul în care se conturează ipotezele, iar al 
doilea cel în care se experimentează. Pendularea între real 
şi virtual este continuă, realizându-se astfel şi un transfer 
de date rapid, complex şi intens.“ (Muntean, 2013, p. 26) 
În practica muzicală şi în educaţia muzicală a anului 2020 
spaţiul real şi cel virtual fuzionează. „Universul din 
şcoală, din clasă poate fi interconectat cu lumea 
exterioară, iar tehnologiile informaţionale şi de 
comunicaţie reprezintă nu doar puntea dintre acestea, ci 
mai ales elementul cheie în adaptarea procesului educativ 
la posibilităţile şi nevoile particulare ale fiecărui elev.“ 
(Muntean, 2013, p. 35) Observăm în ideea enunţată, cum 
rolul atribuit TIC nu mai este cel de element de legătură 
între lumea obiectivă a sunetelor (reale) şi actul de 
educaţie muzicală, ci o cheie care accesibilizează acest 
demers. 
Suntem de acord cu afirmaţia lui Catalano (2019, p. 28) 
care susţine că „în era digitală, cultura sa specifică este 
foarte dinamică, flexibilă și permite inovarea socială și 
schimbarea.“  
Situaţia de pandemie din 2020 cere ca experimentele şi 
intenţiile sporadice de includere a TIC în structura 
educaţiei muzicale să fie înlocuite efectiv cu activităţi 
online, construite aproape exclusiv pe utilizarea TIC. 
Doreen Fryling, autoarea studiului Don’t Just Assign 
Stuff*; Questions to Consider in This Bizarre Time, trage 
un semnal de alarmă în legătură cu sarcinile de lucru care 
pot deveni copleşitoare în contextul studiului online. 
Aceasta recomandă ca, înainte de a alege modalitatea de 
lucru cu elevii / studenţii, profesorii să răspundă la 
următoarele întrebări: 

 „Ce nevoi neobișnuite am pentru această situație 
didactică? 

 Această sarcină îmi va ajuta elevii să învețe 
ceva? 

 Este necesar ca toate tipurile de învățare să arate 
la fel pentru fiecare elev? 

 Trebuie standardizate sarcinile mele? 
 Calificativele mele includ feedback productiv 

sau doar atribuire numerică? 
 Ce este acel ceva despre care spun mereu că 

mi-aș dori să am timp să fac cu elevii mei? 
 Creez o sarcină care ar putea fi făcută de un 

singur elev, dar rezolvată de o întreagă clasă? 
 De ce încredințez această temă? 
 Le ofer elevilor oportunități și sprijin pentru a-și 

direcționa propria învățare? 
 Asigur instruire doar printr-o singură modalitate 

sau există mai multe căi de a aborda feluritele 
preferințe de învățare? 

 Cum pot încadra o sarcină pentru a sprijini elevii 
să își asume riscuri și, prin urmare, să creeze 
oportunități de învățare? 

 

course, none of the authors lose sight of the fact that none 
of these technology strategies will ever supplant the 
important, person-to-person human interaction, 
connection, and collective creation that an ensemble class 
provides. (Peter J. Perry) 

QUESTIONS AND CHALLENGES 
Almost a decade ago, learning through simulation using 
ICT was described as “a process of exploring the same 
phenomenon (in this case the musical one) by placing it 
in two distinct spaces – real and virtual, the first being the 
space in which the hypotheses are outlined, and the 
second the one in which they are experimented. The 
oscillation between real and virtual is continuous, thus 
achieving a fast, complex and intense data transfer.” 
(Muntean, 2013, p. 26) (approx. quote) 
In the music practice and music education of 2020, the 
real and the virtual space merge. “The universe in school 
and in the classroom can be interconnected with the 
outside world, and information and communication 
technologies are not only the bridge between them, but 
especially the key element in adapting the educational 
process to the particular possibilities and needs of each 
student.” (Muntean, 2013, p. 35) (approx. quote) We 
observe in the stated idea how the role assigned to ICT is 
no longer that of a connecting element between the 
objective world of (real) sounds and the act of music 
education, but a key that makes this approach accessible. 
We agree with Catalano’s (2019, p. 28) statement that “in 
the digital age, its specific culture is dynamic, flexible 
and allows for social innovation and change.”  
The 2020 pandemic situation requires that experiments 
and sporadic intentions to include ICT in the structure of 
music education be effectively replaced by online 
activities, built almost exclusively on the use of ICT. 
Doreen Fryling, author of Don’t Just Assign Stuff*; 
Questions to Consider in This Bizarre Time, raises the 
alarm about workloads that can become overwhelming in 
the context of online study. She recommends that, before 
choosing how to work with students, teachers answer the 
following questions: 

 “What unique needs do I have for this teaching 
situation? 

 Will this assignment actually help my students 
learn anything? 

 Does all learning need to look the same for each 
student? 

 Do my assignments need to be standardized? 
 Does my grading include productive feedback or 

just numerical assignment? 
 What are some things I always say I wish I had 

time to do with my students?  
 Am I creating an assignment that might be done 

by one student, but handed in by an entire class? 
 Why am I assigning this? 
 Am I giving students opportunities and support 

to direct their own learning? 
 Am I only providing instruction through one 

avenue or are there ways to address different 
learning preferences? 

 How can I frame an assignment to support 
students to take risks and therefore create 
learning opportunities? 
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 Care sunt obligațiile mele contractuale și cum le 
pot îndeplini? 

 Am echilibrat calitatea sarcinii cu realitatea 
sarcinilor de lucru / responsabilităților de 
feedback?” (National Association for Music 
Education, 2021) 

CONSIDERAŢII FINALE 
Situaţia de pandemie din anul 2020 forţează limitele celor 
implicați în educaţia muzicală (şi nu numai), 
determinându-i să reflecteze mai mult asupra 
provocărilor şi soluţiilor posibile decât asupra temerilor şi 
întrebărilor de tip sabotor. Se deschid astfel noi 
perspective şi se conturează noi paradigme ale educaţiei 
muzicale, care includ cu discernământ şi pe baza 
argumentelor ştiinţifice întreaga ofertă de resurse 
tehnologice disponibile în prezent. 
În contextul activităţilor online, profesorii de educație 
muzicală sunt constrânși să găsească soluţii eficiente, 
flexibile, dinamice, inovatoare şi creative pentru a-şi 
putea desfăşura munca şi a-şi putea îndeplini obiectivele. 
De aceea, aceștia trebuie să iasă din zona lor de confort şi 
să studieze literatura de specialitate, care le pune la 
dispoziţie informaţiile necesare. Se produce astfel un flux 
continuu între zona de cercetare şi cea de aplicare în 
domeniul educaţiei muzicale. 
Fără pretenţia de a epuiza subiectul tratat, prezenta 
lucrare sintetizează ideile referitoare la soluţiile de studiu 
online a muzicii, care reprezintă elementele caracteristice 
ale educaţiei muzicale, modelul facelift 2020. Acestea 
indică faptul că ne aflăm într-o etapă de cristalizare a 
activităţii de predare-învăţare-evaluare utilizând resurse 
tehnologice. Predilecţia pentru a testa un volum mare de 
resurse TIC este acum înlocuită cu orientarea spre 
calitate, ceea ce conferă educaţiei muzicale un plus de 
eficienţă şi rafinament. 
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 What are my contractual obligations and how 
can I fulfill them? 

 Have I balanced the quality of the assignment 
with the reality of workload/feedback 
responsibilities?” (National Association for 
Music Education, 2021) 

FINAL CONSIDERATIONS 
The pandemic situation in 2020 pushes the boundaries of 
those involved in music education (and not only), causing 
them to reflect more on possible challenges and solutions 
than on sabotage fears and questions. This opens new 
perspectives and outlines new paradigms of music 
education, which include with discernment and based on 
scientific arguments, the entire range of technological 
resources currently available. 
In the context of online activities, music education 
teachers are forced to find efficient, flexible, dynamic, 
innovative and creative solutions to carry out their work 
and achieve their goals. Therefore, they must step out of 
their comfort zone and study the literature, which 
provides them with the necessary information. There is 
thus a continuous flow between the research area and the 
application area in the field of music education. 
Without claiming to exhaust the subject, this paper 
summarizes some ideas regarding online music study 
solutions, which are the characteristic elements of music 
education, the facelift model 2020. These indicate that we 
are in a stage of crystallization of the teaching-learning-
assessment activity using technological resources. The 
predilection to test a large volume of ICT resources is 
now being replaced by quality orientation, which gives 
music education more efficiency and refinement. 


