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ABSTRACT 
Changes in the music curriculum at the pre-university
level in 2017 following globalisation and ICT 
developments have led to the need for research into the 
current status of the music technologies practice. In
addition, the positive impact of information and 
communication technologies in the pandemic period on 
education by ensuring its continuity confirms the 
importance of knowledge and efficient use of available 
technologies. 
This analysis describes the current use of ICT in music 
education in Romanian schools, making 
recommendations for further integration.  
More specifically, our study reports on implementing the 
three software mentioned in the school curricula of 
disciplines: Music Theory and Music Education, 
respectively, since 2017. 
This research is a descriptive, cross-cutting one in which 
we have used mixed methods, namely a questionnaire 
with closed questions analysed quantitatively as well as 
open questions analysed based on content. The results
underline the importance of reviewing ongoing teacher 
training to keep up-to-date with innovative technologies 
and equip with the skills and knowledge needed to use 
them in the classroom. It also stresses the need to 
introduce them as a matter of study into the training of 
all future music teachers. 
Further research is recommended to compare musical 
education practices on an intercultural level and to 
identify ways to maximise the benefits of technological 
innovation for music educators. 
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INTRODUCTION 
The use of ICT in education has impacted significant 
performance improvements. Among the effects of their 
service is the more active involvement of students in 
learning activities, a more positive attitude in the
classroom and an increased feeling of satisfaction (Becta, 
2016).  
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REZUMAT 
Schimbările survenite în curriculumul muzical la nivel 
preuniversitar în anul 2017, ca urmare a fenomenului
globalizarii și a evoluției TIC, au condus la necesitatea 
realizării unor cercetări privind nivelul curent de 
implementare a tehnologiilor de specialitate. Impactul 
pozitiv pe care tehnologiile informației și comunicațiilor 
l-au avut în perioada pandemică asupra învățământului 
prin asigurarea continuității acestuia, ne confirmă
importanța cunoașterii și folosirii eficiente a 
tehnologiilor disponibile.
Analiza de față se concentrează pe descrierea utilizării 
curente a TIC în educația muzicală din școlile românești, 
făcând recomandări pentru o integrare ulterioară. Mai 
precis, studiul nostru reliefează gradul de implementare 
a celor trei softuri menționate în programele școlare ale 
disciplinelor: Teorie – Solfegiu – Dicteu și, respectiv,
Educație Muzicală, ca urmare a ordinului ministrului 
educației numărul 3393/28.02.2017. 
Această cercetare este una descriptivă, transversală, în
care am folosit metode mixte, și anume un chestionar cu 
întrebări închise, analizate cantitativ, precum și întrebări 
deschise, analizate pe baza conținutului. Rezultatele 
subliniază importanța revizuirii formării continue a 
profesorilor deja consacrați pentru a-i menține la curent 
cu tehnologiile inovatoare și a-i echipa cu abilitățile și 
cunoștințele necesare utilizării acestora în sala de clasă. 
De asemenea, este subliniată necesitatea introducerii lor 
ca materie de studiu în formarea tuturor viitorilor 
profesori de muzică. 
Se recomandă cercetări ulterioare, care să compare
practicile de educație muzicală la nivel intercultural și să 
identifice modalități de maximizare a beneficiilor 
inovațiilor în tehnologie pentru educatorii muzicali. 

Cuvinte cheie 
Tehnologii muzicale, implementare, resurse, instruire, 
notație, creație 

INTRODUCERE 
Aportul adus de TIC în domeniul educației a ridicat la un 
nivel superior performanța, pintre efectele utilizării lor 
menționându-se o implicare mai activă a elevilor în 
activitățiile de învățare, o atitudine mai pozitivă a 
acestora la clasă și totodată o sporire a sentimentului de 
satisfacție (Condie et al., 2006). 
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Multiple pieces of research in the field show that the 
evolution of specialised technologies has had a 
significant positive impact on music education in many 
parts of the world (Savage, 2007). After a study 
conducted in 1997 in 25 schools in the UK, Katie Innes 
mentioned the benefits of using music technologies: 
increasing the status of the subject in the eyes of students 
and automatically in the curriculum and increasing 
students’ motivation to study music (Innes, 1997).
Furthermore, the European Parliament resolution on 
education in the digital age, an era in which Jean-Claude
Junker, President of the European Union, said that 
Europe entered, stipulated in 2018, the need to transform 
education and training systems at all levels to make full 
use of the opportunities offered by information 
technologies (EU, 2018). 
The innovations developed in the Romanian curriculum 
in 2017 through the official introduction of specialised
ICT in school curricula have led to changes in teacher 
profile, role, and teaching methods (MEN, 2017; Wise, 
2011). 
Based on the great challenge and opportunity for the 
current generation of teachers to exploit new 
technological possibilities in the musical preparation of
young students and pupils, we considered it necessary to 
identify how teachers are currently relating to new music 
technologies, their awareness of the benefits that they can 
bring in the teaching-learning-evaluation process, and 
also realise the need to incorporate them into the 
educational act. The questionnaires that were made aimed 
explicitly at the level of use of the three types of software 
stipulated by the current school programs, namely: 
training software, notations software and creative 
software. All these types of programs bring music 
technologies to the support stand in the formative act, but 
especially in the creative one (Kirkman, 2009). 
METHODOLOGY 
To accomplish the research, we used the questionnaire as 
the primary method. Its content of open and closed
questions was analysed quantitatively and qualitatively
based on content. Therefore, this study is a descriptive, 
cross-cutting, observational study that analyses the data 
of a representative number of Romanian teachers at the 
end of 2021 and the beginning of 2022. 
Both open and closed questions provide a panoramic 
picture of the level of integration of music technology 
into current primary and secondary education. 
The first questions look at the availability of hardware 
and software resources, i.e. the existing infrastructure. 
Then, the reflection of teachers’ receptiveness to new 
technologies and the steps they did in order to use them. 
Quantitative data were collected through closed questions 
and statistically analysed based on the number of 
respondents who selected a specific option in response to 
each question. In contrast, qualitative data were collected 
as open questions and analysed verbatim based on 
content. 
The questionnaires were posted on the group of national 
art school inspectors and also on other groups on various 
communication networks created by specialist teachers to 
share valuable ideas, materials and information. 
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Multiple cercetări în domeniu arată că evoluția 
tehnologiilor de specialitate a avut un impact pozitiv 
major și în domeniul educației muzicale în multe părți ale 
lumii (Savage, 2007, 152). Katie Innes menționa, în urma
unui studiu realizat în anul 1997 în 25 de școli din Marea 
Britanie pintre beneficiile utilizării tehnologiilor
muzicale: creșterea statutului disciplinei în ochii elevilor 
și automat în curriculum și creșterea motivației elevilor 
pentru studiul muzicii (Innes, 1997). Rezoluția
Parlamentului European privind educația în era digitală –
eră în care președintele Uniunii Europene, Jean-Claude
Junker, afirma că a intrat Europa – stipula în anul 2018 
necesitatea transformării sistemelor educaționale și 
formării la toate nivelurile, pentru a utiliza pe deplin 
oportunitățile oferite de tehnologiile informației și
comunicației (European Parliament Resolution..., 2018). 
Inovațiile apărute în curiculumul românesc în anul 2017,
prin introducerea oficială a TIC (de specialitate) în
programele școlare, au condus spre schimbări în profilul 
și rolul profesorului şi în metodele de predare (Programa
școlară..., 2017; Wise, 2011, 119-120). 
Pornind de la considerentul că generației curente de 
dascăli îi revine marea provocare, dar și oportunitate, de a
valorifica noile posibilități tehnologice în pregătirea 
muzicală a tinerilor studenți și elevi, am considerat
necesară identificarea modului în care profesorii se 
raportează în prezent la noile tehnologii muzicale, 
conștientizează avantajele pe care acestea le pot aduce în 
procesul de predare – învățare – evaluare și, de asemenea,
realizează necesitatea încorporării lor în actul 
educațional. Chestionarele realizate au urmărit specific 
nivelul de utilizare a celor trei tipuri de softuri stipulate
de actualele programe școlare de specialitate, și anume:
softurile de instruire, de notație și de creație. Toate aceste 
tipuri de programe aduc tehnologiile muzicale în ipostaza 
de sprijin în actul formativ și mai ales, în cel creativ
(Kirkman, 2009). 

METODOLOGIE 
În realizarea cercetării, am folosit ca metodă centrală 
chestionarul, conținutul acestuia constând în întrebări 
deschise și întrebări închise, analizate cantitativ și pe 
bază de conținut. Studiul de față este unul descriptiv, 
transversal și observațional, care analizează datele dintr-o
populație reprezentivă de profesori, la finalul anului 2021 
și debutul anului 2022. 
Atât întrebările deschise, cât și cele închise oferă un 
tablou panoramic al nivelului de integrare a tehnologiei
muzicale în educația muzicală curentă de la nivel 
preuniversitar. 
Primele întrebări urmăresc disponibilitatea resurselor de 
tip hardware și software, adică infrastructura existentă.
Urmează, apoi, reflectarea deschiderii profesorilor spre 
noile tehnologii și măsurile concrete luate de aceștia 
pentru utilizarea lor. 
Datele cantitative au fost colectate prin întrebări închise 
și au fost analizate statistic pe baza numărului de
respondenți, care au selectat o anumită opțiune ca răspuns 
la fiecare întrebare, în timp ce datele calitative au fost 
colectate ca întrebări deschise și au fost analizate textual,
pe baza conținutului. 
Chestionarele au fost postate pe grupul inspectorilor
școlari de Arte la nivel național și, de asemenea, pe alte
grupuri de pe diferite rețele de comunicare, create de
profesorii de specialitate pentru a împărtăși idei, 
materiale și informații utile. 
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PARTICIPANTS 
As part of the study, 170 specialist teachers were 
interviewed. They all teach one of the two subjects with
the three types of software mentioned above as part of 
their school curriculum. 50% of teachers who completed 
the questionnaire teach in a music-specialised school, and
50% teach in schools with other profiles (technological, 
real, humanist, pedagogical, etc.). Most of the teachers 
who completed the questionnaire divided their activity 
between middle school 55,1% and secondary education
80,6%. However, 25,9% of participants also teach at 
primary schools. 
On the other hand, the questionnaire also surveyed how
students perceive and use music technologies, especially 
in a non-formal environment. As a result, the 
questionnaires were also completed by 272 pupils. In 
addition, 160 were trained in music specialist schools and 
112 in other primary, middle and secondary schools 
specialised in different curriculum areas.  
35,7% are high school students, 60,3% are secondary 
education, and 4% are primary education. 

RESULTS 
Availability of hardware in the formal 
context 
The studies that have been done highlighted first of all
the extent to which schools offer access to the hardware 
resources needed to use the types of software mentioned 
in school curricula. Out of the total number of 
interviewed teachers, only 45.9% confirmed the existence 
of computer laboratories in the institutions where they 
teach, laboratories that they can use during Theory-
Solfeggio-Dictation classes, respectively Music 
Education, on a well-established schedule at the 
beginning of the school year. 54,7% of teachers 
confirmed the existence of tablets distributed by the 
Ministry of National Education in the pandemic period, 
and 18,2% said they had no devices inside the school. 
22,4% of the trainers mentioned that in the institution 
where they work, teachers could access a device for the 
teaching-learning-evaluation process within the school. 

Figure 1. Hardware availability in Romanian schools 
Of the 270 students who participated in this survey, 
76.6% mentioned computer labs and only 42% the 
tablets. Following the answers received, we conclude that 
the availability of hardware resources differs from school 
to school. Over 80% of the schools in which the 
interviewed teachers work and 92% in which the 
interviewed students study encourage students to access 
an IT device, either computers or tablets. A reasonably
good background allows constant use of music

[ 

PARTICIPANȚI 
În cadrul studiului realizat au fost intervievate 170 de
cadre didactice de specialitate, care predau cele două 
discipline, în a căror programă școlară se regăsesc cele 
trei tipuri de softuri menționate anterior. Un procent de 
50% dintre dascălii care au completat chestionarul predau 
în cadrul unei instituții vocaționale cu specialitatea 
muzică, iar celălalt procent de 50% predau în școli sau
licee cu alte profiluri (tehnologic, real, umanist, 
pedagogic etc.). Cea mai mare parte dintre dascălii care 
au completat chestionarul își împart activitatea între
ciclul liceal (55,1%) și cel gimnazial (80,6%.) Un procent
de 25,9% dintre dascăli predau însă și la ciclul primar din 
școlile vocaționale. 
Chestionarul a sondat și modul în care elevii percep
tehnologiile muzicale și le utilizează, în mod special în
mediul non-formal. Ca urmare, chestionarele au fost 
completate și de 272 elevi, dintre care 160 
instutuționalizați într-o unitate de învățământ cu
specialitatea muzică, iar 112, în școli și licee de altă 
specialitate. 
Un procent de 35,7% dintre aceștia sunt elevi de liceu, 
60,3 % se încadrează în ciclul gimnazial, iar 4%, în ciclul
primar. 

REZULTATELE CHESTIONARELOR 
Disponibilitatea resurselor hardware în 
contextul formal 
Studiile realizate au reliefat în primul rând măsura în care 
școlile oferă posibilitatea accesării resurselor de tip 
hardware necesare utilizării tipurilor de softuri 
menționate în programele școlare. 
Din numărul total al profesorilor intervievați, doar un
procent de 45,9 % au confirmat existența laboratoarelor 
de informatică în instituțiile în care predau, laboratoare
care ar trebui să poată fi utilizate regulat în cadrul orelor 
de Teorie – Solfegiu – Dicteu, respectiv Educație 
Muzicală, pintr-un orar bine stabilit la începutul anului 
școlar. 
Un procent de 54,7 % dintre dascăli au confirmat
existența tabletelor distribuite de Ministerul Educației 
Naționale în perioada pandemică, iar 18,2 % au afirmat 
că nu dispun de nici un fel de device-uri în interiorul 
școlii. Un procent de 22,4 % dintre formatori au 
menționat faptul că în instituția în care predau, cadrele 
didactice au posibilitatea să acceseze un device pentru
procesul de predare – învățare – evaluare din incinta 
școlii.  

Figura 1. Disponibilitatea resurselor hardware în școli 
Dintre cei 270 de elevi care au fost intervievați 76,6% au
menționat existența laboratoarelor de informatică și doar 
42%, existența tabletelor. În urma răspunsurilor primite,
concluzionăm că disponibilitatea resurselor hardware este 
diferită de la școală la școală. Un procent de peste 80% 
dintre școlile în care profesorii intervievați activează,
respectiv 92% dintre școlile în care elevii intervievați
studiază, dau posibilitatea elevilor de a accesa un 
dispozitiv IT, fie calculatoare, fie tablete și, din
perspectiva resurselor hardware, există un fond destul de
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technologies from a hardware resource perspective. 
However, there are exceptions where teachers say they do 
not have any hardware category. This type of institution 
was mentioned by 18,2% of the 170 teachers interviewed
and 7,7% of the 270 students who completed the 
questionnaire. 

The percentage of computer usage in the formal 
framework 
The teachers were also asked to specify the extent to 
which they use the computer, in general, in classroom 
activities. Out of the total number of interviewed 
teachers, 72.4% mentioned utilising the computer in the 
teaching-learning-assessment process during the
Solfeggio Theory Dictation or Music Education classes. 

Figure 2. Occasional computer usage in music lessons. 
The relatively high percentage of positive responses to 
this question points to a particular interest of teachers in 
exploring the new opportunities available by 
technologies. On the other hand, 26,6% of teachers who 
report that they have not used a computer in their class 
activities so far confirm the existence of the logistical 
barriers mentioned above. At the same time, it is 
suggested that many of the current teachers do not yet 
understand how technology can be used in the teaching-
learning assessment process. In conclusion, the necessity 
to clarify the possibilities for teachers through computers 
and new music technologies is evident. Furthermore, 
awareness of the support that music technologies can
bring in modelling the general and specific skills that
school programs expect will certainly lead teachers to use 
them in the educational process of students. 

Use of notations software in the formal and 
informal education 
As far as notation programs are concerned, 53,5% of 
teachers who completed the questionnaires mentioned 
that they had never used this kind of program in their 
class. More than 28,8% of teachers had used it 
occasionally (yearly, half-yearly, even monthly or only 
during the online teaching period). Surprisingly, 10,6% 
of teachers say they use them every week. 

[ 

bun, care permite utilizarea constantă a tehnologiilor 
muzicale. Există, însă, și excepții, instituții în care 
dascălii menționează că nu dispun de dispozitive 
hardware de nici un fel. Acest tip de instituții au fost 
menționate de un procent de 18,2 % dintre profesori și un 
procent de 7,7% dintre cei 270 de elevi care au completat 
chestionarul. 

Procentul de utilizarea a calculatoarelor / 
tabletelor în cadrul formal 
Cadrele didactice chestionate au fost solicitate să
specifice în ce măsură folosesc calculatorul, la modul
general, în cadrul activităților de la clasă. Din numărul 
total de dascăli intervievați, un procent de 72,4% au
menționat că utilizează calculatorul într-un fel sau altul în
procesul de predare – învățare – evaluare de la clasă
pentru orele de Teorie – Solfegiu – Dicteu sau Educație 
Muzicală.  

Figura 2. Utilizarea calculatoarelor în școli 
Procentul destul de mare al răspunsurilor pozitive la 
această întrebare semnalează un interes deosebit al 
dascălilor pentru explorarea noilor posibilități pe care
tehnologiile le pun la dispoziție. Procentul de 26,6% 
dintre dascăli, care semnalează faptul că nu au utilizat 
calculatorul în activitățiile de la clasă până în momentul
de față, ne confirmă existența piedicilor de natură 
logistică menționate anterior. În același timp,
răspunsurile sugerează faptul că o bună parte dintre 
actualii dascăli nu înţeleg încă felul în care tehnologia 
poate fi folosită în procesul de predare – învățare –
evaluare de specialitate. 
În concluzie, necesitatea clarificării oportunităților pe
care cadrele didactice le-ar putea avea folosind
calculatoarele și noile tehnologii muzicale este vădită. 
Conștientizarea aportului pe care tehnologiile muzicale îl
pot aduce în formarea competențelor generale și specifice 
scontate de programele școlare va conduce cu siguranță 
cadrele didactice spre utilizarea lor în procesul formativ 
al elevilor. 

Utilizarea softurilor de notație în cadrul 
formal și non-formal 
În ce privește programele de notație, un procent de 53,5% 
dintre dascălii care au completat chestionarele 
menționează faptul că nu a folosit niciodată la clasă acest 
gen de programe și mai mult de 28,8% dintre dascăli 
le-au folosit doar ocazional. Unii dascăli le-au folosit
anual, semestrial, alții lunar sau doar în perioada de 
predare online. Surprinzător, un procent de 10,6% dintre 
dascăli menționează faptul că le folosesc săptămânal. 
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A small percentage, 34%, of teachers chose to specify the
name of the notations software used, although some well-
known notations software was mentioned as an example. 
However, training programs (teoria.com) and 
applications created as music games that test language 
and speciality acquisition (quizalize.com, wordwall.net) 
were also mentioned in this section. These responses 
confirm a need for precise classification of the exiting 
types of specialist programs with specific examples and 
addresses at which teachers can find them. 

Figure 3. Notation software usage in music lessons. 
With regard to their use in the non-formal setting, 40% of 
teachers mention their use outside the school, and about
13% of students confirm their use by specifying precisely
the software they use: Finale, Overture, Crescendo, 
Sibelius and Musescore. 
The significant percentage of teachers who use this type 
of program either in the formal or non-formal framework 
attests to the desire for self-improvement of many 
teachers in operating with software that allows music 
notation. 
Among students, about 13% mentioned using notation
software in a non-formal setting. 

Use of composition software in the formal 
and informal education 
Regarding the music-making programs, 79.4% of the
teachers who completed the questionnaires mention that 
they have never used this type of program in the 
classroom. A percentage of 15.3% of the interviewees 
have used it at least once, in an occasional way. 
Approximately 4% of teachers mention that they use
them regularly in class. 

Figure 4. DAW usage in music lessons. 
The situation is slightly different in the non-formal
context. 27,1% of teachers say they have used DAW 
software such as Audacity, Garageband, Cube, 
Soundtrap, FL Studio, Adobe Audition and Studio one. 

[ 

Un procent mai mic de 34% dintre dascăli au răspuns 
provocării de a specifica exact numele softului de notație 
utilizat. Au fost dascăli, care, însă, la această secțiune au
amintit și programe de instruire (teoria.com) și aplicații 
construite ca jocuri muzicale care testează achiziția 
limbajului și a elementelor de specialitate (quizalize.com, 
wordwall.net). Aceste răspunsuri ne confirmă faptul că 
este necesară o clasificare clară a tipurilor de programe 
de specialitate existente, cu exemple și adrese exacte la 
care pot fi găsite și, binențeles, o instruire a cadrelor 
didactice în vederea utilizării lor. 

Figura 3. Utilizarea softurilor de notație în școli 
În ce privește utilizarea acestora în cadrul non-formal, un 
procent de 40% dintre profesori menționează utilizarea 
lor în afara școlii și un procent de aproximativ 13% dintre 
elevi confirmă utilizarea lor în cadrul non-formal,
specificând exact softul pe care îl folosesc: Finale,
Overture, Crescendo, Sibelius și MuseScore. 
Procentul semnificativ de cadre didactice care folosesc 
acest tip de programe, fie în cadrul formal, fie în cel non-
formal, atestă dorința de autoperfecționare a multor 
profesori în operarea cu softurile care permit notarea 
muzicii. 

Utilizare softurilor de creație în cadrul 
formal și non-formal 
În ce privește programele de creație, un procent de 79,4% 
dintre dascălii care au completat chestionarele
menționează faptul că nu au folosit niciodată la clasă 
acest gen de programe, iar un procent de 15,3% dintre 
dascălii intervievați le-au utilizat cel puțin o dată, într-un
mod ocazional. Un procent de aproximativ 4% dintre 
dascăli au menționat însă că le folosesc în mod regulat la 
clasă. 

Figura 4. Utilizarea softurilor de creație în școli 
Situația este puțin diferită în cadrul non-formal, 27,1%
dintre dascăli menționează că au utilizat cel puțin o dată
DAW precum Audacity, Garageband, Cubase, Soundtrap, 
FL Studio, Adobe Audition și Studio One. 
Răspunsurile dascălilor denotă faptul că aproximativ 
3 din 10 dascăli au un interes vădit pentru utilizarea 
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Teachers’ responses show that around 3 in 10 tutors are 
interested in using DAW software and aligning educators 
with the requirements of current school curricula. Among
students, 16,5% mention their use in the non-formal
framework. This answer confirms that a relatively small 
percentage of students have come into contact with the 
avant-garde of this modernist creative world. 

Use of training software in the formal 
education 
Training programs such as teoria.com, musicator, solfy 
and wordwall.net are used in a proportion of 21,2% 
occasionally by the interviewed teachers. Approximately 
4% mention their constant use. However, a very high 
percentage, 74.1%, of teachers, have never used training 
software to support their class activities. 

Figure 5. Training software in music lessons. 
The study results reflect that the three types of software 
required in school curricula are rare or occasionally used. 

Figure 6. Use of software mentioned 
in school curricula. 

Considering the statistics results, the research was moved 
towards teachers’ opinions about the software’s existing
barriers. 

Obstacles to using music software in the 
formal framework 
57% of teachers consider that the main barrier to using 
specialised software in the classroom is tutors’ lack of
training courses. The second position with a 48% 
percentage is the lack of technical software resources in 
the Romanian language. The lack of hardware resources 
and examples of good practice takes third place, with 
44,1% of teachers mentioning this impediment. Finally,
36% report the absence of its support in schools as one of 
the obstacles to be taken into account, and 24,1% of 
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softurilor DAW și o dorință evidentă de autoperfecționare 
în vederea acordării la cerințele actualelor programe
școlare. Din rândurile elevilor, un procent de 16,5% au
menționat utilizarea lor în cadru non-formal. Acest
răspuns ne confirmă faptul că un procent destul de mic 
dintre elevi au luat contact cu „avangarda” acestei lumi
creative contemporane. 

Utilizarea softurilor de instruire în cadrul 
formal  
Programe de instruire ca: teoria.com, musicator, solfy și 
wordwall.net sunt folosite în procent de 21,2% în mod 
ocazional de către dascălii intervievați. Un procent de 
aproximativ 4% menționează utilizarea lor constantă.
Însă un procent foarte mare de dascăli, și anume 74,1%,
semnalează faptul că nu au utilizat niciodată softuri de 
instruire ca suport al activităților de la clasă. 

Figura 5. Utilizarea softurilor de instruire în școli 

Privire generală asupra utilizării softurilor de 
instruire, de notație și de creație în cadrul 
formal 
Rezultatele colectate reflectă utilizarea scăzută și, în cele
mai multe cazuri, ocazională a celor trei tipuri de softuri 
menționate în programele școlare.  

Figura 6. Utilizarea softurilor 
stipulate de programele școlare 

Rezultate chestionarelor ne-au direcționat spre 
investigarea opiniei dascălilor privitoare la piedicile
existente în utilizarea softurilor menționate de 
programele școlare. 

Piedici în utilizarea softurilor muzicale în 
cadrul formal 
Un procent de 57% dintre dascăli consideră că principala 
piedică în utilizarea softurilor de specialitate la clasă o 
reprezintă lipsa unor cursuri de instruire în rândul 
formatorilor. Pe a doua poziție, cu un procent de 48%, se
află lipsa accesului la resursele software de specialitate în 
limba română. Lipsa resurselor de tip hardware și a unor 
exemple de bune practici ocupă cea de-a treia poziție,
44,1% dintre dascăli menționând această piedică. Un 
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teachers mention an evident lack of understanding of how 
technology is used in teaching and learning assessment. 
The last two hurdles could certainly be combated by 
initiating courses for the use of specialised TM. 24.1%
mention the lack of internet connection as a possible 
obstacle. 

Figure 7. Teacher opinion regarding the obstacles in 
music technologies usage. 

The outcome of using musical technologies in 
class 
The questionnaires also aimed at recording data 
regarding the effects of ICT on pupils in Music Theory
and Music education lessons. Teachers were asked to 
specify behavioural changes observed among pupils due 
to specialised ICT in the classroom. The answers to this 
question should be understood in factual circumstances,
considering that the three types of software sought 
during this questionnaire are not used in class by more 
than 50% of teachers. This makes the answers given
less relevant and proved. 
However, more than 60,9% of teachers who took part in 
the questionnaire identified an increase in students’
motivation by involving technology in the education 
act, and 45,9% confirmed a different positive attitude in 
the class. Furthermore, 26,5% observed more fantastic 
teamwork, and 25% specified better, accessible 
communication with students. In addition, 18,2% of 
teachers noticed a focused concentration of students, 
20,6% confirmed an improvement in their abilities to 
meet requirements, and 17,1% of teachers remarked 
higher educational outcomes. However, we believe 
these responses cannot be highly equitable because of 
the low percentage of teachers who regularly use music 
technologies in class. 

Figure 8. Teacher opinion regarding the effect of using 
musical technologies in classroom. 
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procent de 36% semnalează lipsa unui suport IT în școli,
ca fiind una dintre piedicile de luat în seamă, iar 24,1%
dintre dascăli menționează neînțelegerea clară a felului în 
care tehnologia poate fi folosită în procesului de predare
– învățare – evaluare. Ultimele două piedici ar putea fi cu
siguranță combătute prin inițierea unor cursuri în vederea 
utilizării tehnologiilor de specialitate.
Lipsa conectivității este de asemenea menționată de 
24,1% ca fiind una dintre piedici. 

Figura 7. Opinia profesorilor referitoare la 
piedicile existente în utilizarea  

tehnologiilor de specialitate în școli 

Efectele utilizării tehnologiilor muzicale în 
școli 
Chestionarele au vizat și captarea datelor privitoare la 
efectele TIC asupra elevilor în cadrul orelor de Teorie –
Solfegiu – Dicteu și Educație Muzicală. Profesorii au fost 
rugați să specifice modificările comportamentale 
observate în rândul elevilor ca rezultat al utilizării TIC 
de specialitate la clasă. Răspunsurile primite la acestă 
întrebare trebuie înțelese în contextul real, luând în 
considerare faptul că cele trei tipuri de softuri urmărite 
pe parcursul acestui chestionar nu sunt utilizate la clasă 
de un procent de peste 50% dintre dascăli. Acest lucru 
face ca datele adunate să fie mai puțin fondate. 
Totuși, dintre dascălii care au completat chestionarul,
un procent de peste 60,9% au sesizat creșterea 
motivației elevilor prin implicarea tehnologiei în actul 
educațional, iar un procent de 45,9% au observat o 
atitudine mai pozitivă a elevilor la clasă. Un procent de 
26,5% au remarcat că se lucrează mai bine în echipă, iar
25% au observat o comunicare mai bună, mai deschisă 
cu elevii. Un procent de 18,2% dintre dascăli au sesizat 
o mai bună concentrare a elevilor, 20,6% au observat o 
îmbunătățire a capacităților de rezolvare a problemelor,
iar 17,1% dintre dascăli au remarcat o îmbunătățire a
rezultatelor școlare.

Figura 8. Rezultate avute 
în urma utilizării tehnologiilor muzicale la clasă 
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One of the teachers’ responses stated that they could not 
make an accurate statement if they did not constantly 
use them to observe specific positive or negative 
behavioural changes. But what has been found in the 
few uses is that the little ones are becoming eager, 
curious, and willing to discover new concepts. The 
older ones, being familiar with technology, perhaps 
even more than we teachers are, as the educator 
mentioned, especially those passionate about the studio 
composition, could present the avant-garde of this side 
to the teachers. In this department, the teacher was 
concluding, is the deficiency and we are even lagging. 
Of course, as teachers, we have the responsibility and 
opportunity to map the pupils’ musical journey. Still, in 
this position of remaining behind the current musical 
technologies, teachers are aware that they cannot make 
the journey correctly. Therefore, the need for 
specialisation in this respect is evident. 
The questionnaires for students show that there is
among them a relatively small percentage of children 
passionate about creation, about studio music who have 
been self-operating in the use of composition programs. 
Unfortunately, most of the responses of the 270 students
surveyed reflect a lack of awareness among current 
generations of this specialised software that can support 
them in creative and training activities as they support
students in other parts of the world. 

CONCLUSION 
There is no doubt that current music education must 
reflect the practice of contemporary music to ensure its 
relevance, actively involve students and help increase the
status of the discipline in school curricula. 
We conclude that the greatest obstacle to using 
specialised hardware and software resources and their 
current service in music lessons is the teachers’ lack of
training in this direction. We have to admit that it is not 
easy to improve learning in schools without enhancing 
teachers’ knowledge. This improvement includes 
understanding existing technologies and operating with 
them (Lawrence, 1980; Becta, 2007). 
A continuously improved teaching force is the key to up-
to-date education relevant to current generations. 
(Nedelcut and Pop, 2019). 
Almost thirty years have passed since the widespread
introduction of computers and ICT in schools in Western 
educational systems (DES, 1992). However, access, cost, 
training, and quality problems remain ongoing. Most 
schools would probably say that they do not have enough 
computers, that more training is needed to use them 
efficiently, and that some students have more information 
and expertise in technology than many teachers (Fidnney,
2007). 
The current generation of teachers should embrace 
innovation in technology and be open to a continuous 
exchange of experience between teachers and between 
pupils and teachers on innovation to exploit new 
resources and maximise their positive impact on 
education. We welcome social networking groups among 
specialists who emerged in the pandemic period to share 
ideas, methods, strategies and other helpful information. 
Peter John cites several conditions which, according to 
Eraut (2000), are considered fundamental in creating an 
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De remarcat unul dintre răspunsurile dascălilor, care
afirma că nu se poate pronunța, în vederea modificărilor
comportamentale pozitive sau negative dacă nu le 
folosește constant. Însă ce a constatat, în puținele 
utilizări, este faptul că cei mici devin nerăbdători, 
curioși, dornici să descopere lucruri noi. Cei mari, fiind 
familiarizați poate chiar mai mult decât dascălii –
menționează cadrul didactic –, în special cei pasionați 
de studio, compoziție, ar putea probabil arăta dascălilor
latura inovatoare a tehnologiilor muzicale. La acest
capitol semnala dumnealui că suntem deficitari, chiar 
rămași în urmă. 
Desigur, ca dascăli avem responsabilitatea și 
oportunitatea de a trasa călătoria muzicală a elevilor;
însă în poziția de „rămași în urmă” vizavi de
posibilitățile actuale date de tehnologiile muzicale, 
dascălii sunt conștienți că nu pot realiza corect acest 
traseu. Nevoia de specializare în acest sens este clară. 
Chestionarele realizate în rândul elevilor atestă faptul că 
sunt printre aceștia, este adevărat, un procent destul de 
mic, copii pasionați de creație, de muzica de studio, care
s-au autoperfecționat în utilizarea unor programe de 
compoziție. Din păcate, majoritatea răspunsurilor celor 
270 de elevi chestionați reflectă o lipsă de informare a
actualelor generații privitoare la existența softurilor de
specialitate, care-i pot susține în activitățile creative și 
formative, softuri atât de folosite în alte părți ale lumii.

CONCLUZII 
Fără îndoială, educația muzicală curentă trebuie să 
reflecte practica muzicii contemporane pentru a-i asigura
relevanța, a-i implica activ pe elevi și studenți și pentru a
susține creșterea statutului disciplinei în programa 
școlară. 
În urma explorării disponibilității resurselor hardware și 
software de specialitate și a utilizării lor curente în cadrul
orele de muzică, concluzionăm că cea mai mare piedică 
în utilizarea tehnologiilor de specialitate o reprezintă de 
fapt, lipsa formării formatorilor în această direcție. 
Trebuie să recunoaștem că este dificil să îmbunătățim 
învățarea în școli fără a îmbunătăți cunoștințele 
profesorilor, iar această îmbunătățire include în 
momentul de față cunoașterea tehnologiilor existente și a 
modalitățiilor de operare cu acestea (Stenhouse, 1980;
Condie et al., 2007). 
O forță didactică perfecționată continuu este cheia unei 
educații actualizate, relevante pentru generațiile curente 
(Nedelcuț și Pop, 2019). 
Au trecut aproape treizeci de ani de la introducerea pe 
scară largă a computerelor și TIC în şcolile din sistemele 
educaţionale occidentale, cu toate acestea, problemele 
legate de acces, cost, formare și calitate rămân în curs de 
desfășurare. Majoritatea școlilor ar spune, probabil, că nu
au suficiente computere, că este necesară mai multă 
pregătire pentru a le folosi eficient și că unii studenți au 
mai multe informații și o expertiză mai bogată în 
tehnologie decât mulți profesori (Fidnney, 2007, 9). 
Generația curentă de dascăli ar trebui să îmbrățișeze 
inovațiile în tehnologie și să fie deschiși la un schimb 
continuu de experiență între cadre didactice și, de
asemenea, între elevi și profesori pe tema acestor 
inovații, ca să exploateze noile resurse și să maximizeze
efectele pozitive ale acestora asupra educației. De
apreciat este apariția unor grupuri de socializare între 
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optimal context for achieving an organisational
microclimate suitable for the introduction of technologies 
into music practice, namely: 
An uncultivated experience sublimation, 
Learning from experiences – positive and negative – both
at group / team and individual level; 
Trying to make full use of the various resources and 
knowledge held by group members; 
Encourage discussion about learning; 
The location and use of relevant knowledge outside the 
group; 
Improving and expanding group and individual 
understandings and capacity. (Eraut, 2001; John,2005). 
The interfering of technologies that somebody can use in
pedagogical practice should begin with assumptions and 
questions and the openness to adapt these technologies to 
the needs and possibilities of pupils rather than with final 
predictions. By criticising and learning from our 
premises, actions and pedagogies today in a constructive 
way, we will ensure progress in integrating technologies 
into tomorrow’s lessons. Teachers’ minds must be open 
to the exploitation of existing hardware solutions and the 
use of free software resources, in no way blocked on
missing resources. 
This study also confirmed the existence of infrastructure 
problems, namely the lack of technological facilities 
suitable for the constant use of technologies during music 
classes. However, the labs and tablets that most 
educational establishments have, notations, registration-
editing-exposition and free training software provide a 
sufficient framework for a good start in the constant use 
of music technologies. 
Undoubtedly, the positive effect of technology on music 
education will increase as technologies develop and are 
used responsibly and maturely. However, it is crucial to 
ensure that both teachers and pupils receive the necessary 
training for the efficient use of ICT. 
How current teachers are training to integrate ICT into 
the classroom will guide future curriculum updates and 
provide ongoing training for innovative technologies in 
the future. 
Books. 
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profesorii de specialitate apărute în perioada pandemică 
cu scopul de a împărtăși idei, metode, strategii și alte 
informații utile. 
Peter John citează câteva condiții care, potrivit cu Eraut 
(2000), sunt considerate fundamentale în crearea unui 
context optim pentru realizarea unui microclimat 
organizațional adecvat introducerii tehnologiilor în 
practica muzicală, și anume: 
- o cultură eliberată de blamare,
- învățarea din experiențe – pozitive și negative –, atât la
nivel de grup / echipă, cât și individual;
- încercarea de a utiliza din plin diversele resurse și 
cunoștințe deținute de membri grupului;
- încurajarea discuțiilor despre învățare;
- localizarea și utilizarea cunoștințelor relevante din afara
grupului;
- îmbunătățirea și extinderea înțelegerii și capacității la
nivel de grup și individual (Eraut, 2001; John, 2005),
- integrarea tehnologiilor care pot fi utilizate în practica 
pedagogică va trebui să înceapă, mai degrabă, cu 
presupuneri și întrebări și cu deschiderea de a adapta 
aceste tehnologii la nevoile și posibilitățiile elevilor, mai
degrabă decât cu predicții definitive. Criticând într-un
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pedagogiile noastre de astăzi și învățând din ele, vom 
asigura progresul în integrarea tehnologiilor în lecțiile de 
mâine. Mintea dascălilor trebuie să fie deschisă pentru 
exploatarea soluțiilor hardware existente și utilizarea 
resurselor software oferite în mod gratuit, sub nici o 
formă blocată pe resursele absente.
Studiul de față a confirmat, desigur, și existența unor
probleme care țin de infrastructură, și anume lipsa
facilitățiilor tehnologice adecvate pentru utilizarea
constantă a tehnologiilor în cadrul orelor de muzică. 
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oferite în mod gratuit oferă, însă, un cadru suficient
pentru un bun start în utilizarea constantă a tehnologiilor 
muzicale de către orice dascăl dornic să actualizeze 
procesul de predare – învățare – evaluare la posibilitățile
actuale. 
Fără îndoială, efectul pozitiv al tehnologiei asupra 
educației muzicale va crește pe măsură ce tehnologiile se 
dezvoltă și se utilizează responsabil și matur. Este 
important, însă, să se asigure că atât profesorii, cât și
elevii primesc pregătirea necesară pentru utilizare TIC de
specialitate în mod eficient. 
Felul în care profesorii actuali sunt instruiți să integreze 
TIC în sala de clasă va direcționa actualizările viitoare ale 
curriculumului și va asigura o formare continuă pentru
tehnologii inovatoare în viitor. 
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