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ABSTRACT 
This article makes a realistic approach to the impact held
by the pandemic regulations and curfews, and how these 
interfered with the process of learning in the practical 
aspects of the music, such as instrument playing or
engaging in ensemble playing. 
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INTRODUCTION 
The COVID-19 pandemic that has been clouding our
existence for over two years has established at an
international level an interesting and unique educational
process – the online lesson, which gains a special
character when we are talking about teaching an 
instrument, vocal singing or chamber music. Generally 
speaking, the process itself is not entirely new, it has
existed for a few decades now, on television or on the
radio – an example we could remember is the so-called
“TeleSchool”, a TV program broadcasted by the Main 
Television Broadcasting Service in Romania, the TVR –
where its main function was to complete the normal 
process of education. Before the pandemic, the online
instrument, vocal singing or chamber music lessons 
where not as popular as now, being used mainly on the 
American continents with a clear preference towards the
Skype platform – in these cases, the physical distance 
between the teacher and the student was the main reason 
for choosing this type of educational relationship.  
The pandemic explosion of the COVID-19 took the 
whole globe by surprise and determined governments to 
confine their populations, familiarizing us with the newly
coined term of “lockdown”, which lasted for months and 
was repeated in smaller doses later on. Thus, schools and 
universities were forced to switch the field in which their 
activities were carried out, moving from the physical
premises of the institutions to online spaces with the use 
of electronic devices such as computers, laptops, tablets 
or mobile telephones. Specific sets of programs or 
applications like Google founded Zoom or Teams were
pre-existent, but known only to dedicated users – all of a
sudden, they became indispensable tools to the 
educational process, in addition to Skype and WhatsApp. 
The lessons in the theoretical domains were easy to set 
up, and although it was not easy to adapt, the transition
was made within normal boundaries. However, in the 
case of instrumental or vocal lessons the situation became 
much more complicated, due especially to a main factor: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REZUMAT 
Acest articol este o abordare realistă a impactului pe 
care îl au reglementările pandemiei și restricțiile de 
circulație și modul în care acestea au interferat cu 
procesul de învățare în aspectele practice ale muzicii, 
cum ar fi studiul la instrument sau implicarea în muzica 
de cameră. 
Cuvinte cheie 
Pian, muzică de cameră, online, înregistrări, pandemia 

INTRODUCERE 
Pandemia care ne umbrește existența de aproape doi ani a 
împământenit la nivel mondial un act pedagogic – lecția
online – cu totul particular, în special când este vorba de 
lecția de instrument, canto sau muzică de cameră. În 
general, fenomenul nu este nou, există de zeci de ani, la 
televizor sau radio, un exemplu de care mulți dintre noi 
ne amintim fiind Teleșcoala, transmisă de Televiziunea 
Română în decursul timpului. Funcția principală era de 
completare a învățământului normal. Lecțiile online de 
instrument, canto sau muzică de cameră erau puțin 
răspândite înainte de pandemie, în special pe continentele
americane, platforma Skype fiind cea mai utilizată; în 
aceste cazuri, îndepărtarea fizică dintre elev și profesor 
era determinantă pentru alegerea acestei modalități de 
relație pedagogică. 
Explozia epidemică de Covid 19 – coronavirus – a
surprins lumea întreagă și i-a determinat pe guvernanți să 
izoleze populația în casă, obișnuindu-ne cu termenul 
lockdown, care a durat luni de zile și a fost repetat într-o
doză mai redusă câtva timp mai târziu. Astfel, școlile și 
universitățile au fost nevoite să își continue activitatea 
online, utilizând calculator, laptop, tabletă sau telefon 
mobil. Programe sau aplicații precum Zoom, Teams etc., 
existau înainte, însă puțini  le cunoșteau; deodată au 
devenit unelte indispensabile procesului de învățământ, 
pe lângă Skype și WhatsApp. În cazul materiilor 
teoretice, deși adaptarea nu a fost ușoară, lecțiile s-au
petrecut cu oarecare normalitate. În cazul practicii 
instrumentale sau vocale, situația a fost mult mai 
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the lack of quality in the live transmission of the musical 
sound.  
Yet another new element that emerged in these two years 
was the process of evaluating and grading students 
online, a process that took different shapes, some more 
adequate than others. In addition to the established exams 
(admissions, finals or dissertations), a multitude of online 
festivals and competitions, national or international,
emerged into existence.  
The present article presents the author’s experience 
within the Superior School of Music and Performing Arts 
of Porto, trying to give an answer to the question about
the utility of the online instrument lesson. 

THE GLOBAL SETTING OF THE 
ONLINE PIANO LESSONS 
The first important element to hold an influence on the 
online teaching was the difference in quality regarding 
the students’ personal pianos: the most privileged held 
concert pianos in their homes (some better, some worse),
others had upright pianos, and some digital pianos. The 
second element that was determinative for the quality of 
the lessons was the technological dimension of the 
process: the use of computers, laptops, tablets or even
mobile phones, the quality of the internet connection over 
WI-FI, and the predilection of the above mentioned
programs and applications towards the transmission of 
the spoken word rather than of singing, and least of all of
instrumental sounds. 
Thus, the sound suffered alterations in all its properties: 
- the pitch suffered modifications through distortion from 
time to time;
- the length of the sound was often altered, mainly
shortened, the result being the apparition of pauses 
instead of the continuation of the sound within its written 
value;
- the natural, physical dynamics of the sound was 
subjected to the programs and applications’ automatic 
processes of capping the loud dynamics and the 
potentiation of the soft ones – the automatic equalization 
took place especially because of the substantial volume
of sounds produced by the piano;
- regarding the timbre, although the specific instrument 
playing was cognoscible, because the piano has a timbre 
given by default in its construction as supported by Tetzel 
in his famous Seven Theses, the changing of the
acoustical colours that were subjected to the micro-
differences of dynamics could not be controlled and 
worked upon online, as opposed to a classic face-to-face
lesson.
All these elements have created large conditional gaps 
between the various students we have worked with in this
amount of time, gaps that were reflected in their success 
and evolution.

THE METHODOLOGY OF THE 
LESSONS 
Having no relevant experience in the field of online 
lessons, we all needed some time to come up with a 
reasonably sound solution to facilitate, both for the
students and for us, the teachers, the idea of a work with 
notable results.  
Martienssen claimed that “the sense of hearing is 
subjective, and we hear als ob (as if), transferring the 
problem into the domain of imagination” (Ionescu-Vovu,
2020, 135). In this particular matter of ours, the perceived 
sound, modified and distorted as stated before, forced all 
of us to strongly sharpen the way we imagine sound, with
the sole purpose of guessing the real sound existing in the
student’s room – in this process, another contributing

complicată, datorită, în special, lipsei de calitate a 
transmisiei în direct a sunetului muzical. 
Un element nou a fost realizarea evaluării și notării 
studenților online, fapt care s-a concretizat în diverse 
forme, unele mai adecvate decât altele. Pe lângă 
examenele normale de admitere, sfârșit de an sau de 
ciclu, au apărut și o sumedenie de concursuri sau
festivaluri online, naționale sau internaționale. 
Textul de față prezintă experiența autorului din cadrul 
Școlii Superioare de Muzică și Artele Spectacolului de la 
Porto, încercând să răspundă la întrebarea: care este 
utilitatea lecției online de instrument? 

CIRCUMSTANȚELE ORELOR DE PIAN 
Primul element, care a influențat predarea la distanță, a
fost calitatea diferită a instrumentelor existente în casele 
studenților: cei mai privilegiați aveau piane cu coadă 
(unele mai bune, altele mai puțin), alții pianine, iar unii 
chiar și piane digitale. Apoi, partea informatică a 
determinat calitatea orelor, din diverse motive: utilizarea
calculatorului, a tabletei sau a telefonului mobil, calitatea
internetului și a wi-fi-ului, caracteristica programelor sau
a aplicațiilor menționate anterior de a transmite în direct 
vorba și nu cântul, cu atât mai puțin sunetul instrumental. 
Astfel sunetul a fost alterat în toate proprietățile sale: 
- înălțimea suferea modificări prin distorsiune cu oarecare 
frecvență;
- durata era deseori alterată, în special scurtată, rezultatul
fiind apariția unor pauze în loc de continuarea sunetului 
în cadrul valorii sale;
- intensitatea simțea rezultatul scăderii automatice a 
nuanțelor tari și creșterea celor mici; egalizarea se
producea în special datorită volumului substanțial de 
sunet produs de către pian;
- în ceea ce privește timbrul, deși se putea percepe la ce 
instrument se cânta, deoarece pianul are un timbru dat 
prin construcție, așa cum susținea Tetzel în faimoasele
sale Șapte Teze, nu puteau fi simțite schimbările de 
culoare datorate diferențelor minimale de intensitate, pe
care le urmărim într-o lecție obișnuită.
Toate aceste elemente au creat diferențe mari de condiții 
între diverșii studenți cu care noi am lucrat în acest timp,
diferențe care s-au reflectat în succesul și evoluția lor. 

METODOLOGIA LECȚIILOR  
Neavând nicio experiență în astfel de ore, am avut nevoie
de ceva timp ca să găsim o soluție cât de cât rezonabilă, 
care să ne creeze, atât studentului cât și nouă, ideea unei
munci cu folos. 
Martienssen susținea că „auzul este subiectiv și auzim
als ob (ca și când), transferând problema în domeniul 
imaginației” (Ionescu-Vovu, 2020, 135). În acest caz, 
sunetul recepționat, atât de modificat în felul explicat
înainte, ne obliga la acutizarea imaginației sonore, cu 
scopul de a intui sonoritatea reală existentă în sala
studentului; pentru acest lucru, a contribuit și urmărirea 
cu atenție a mișcărilor pianistului, a relației sale cu 
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element was the visual one, the watching and following 
of the pianist’s hand movements, their relation with the 
keyboard, or their touch of the keys. Even so, with our 
imagination starring in the main part, the final result was 
frustrating on both sides. 
Thus, we asked the students to record the material they 
wanted to work on in class, even fragments of it, at
slower speed, with specific parts or separate hands – it
was not the case of a recording of a final product with a 
high performance quality so much as a recording of a 
specific work moment which corresponds to a normal
face-to-face lesson. We would get the recordings in the 
eve of the lesson, and during the lesson, we would listen 
together to the recording which we analysed and
reviewed, as a whole and by fragments, as if we had been
together in the same room.  
In the beginning it was not easy, because the idea of a 
recording was frightful to all due to lack of experience in
this domain. However, step by step, all students 
succeeded in entering a weekly rhythm of longer or
shorter, more or less qualitative recordings, which still
reflected their evolution in quite a faithful manner. 
The recordings as well held qualitative differences that 
were subjected to the aforementioned settings, but the 
overall quality of the sound was much improved, and the
evaluation process of the students’ work was far more 
accurate. 
During the lessons, we would often ask the students to 
execute a part or a fragment at the piano, to check their 
level of understanding and applying the given advice and 
the found solutions in order to solve random technical or
performance problems. This fact however had a rather 
psychological value for the student, because we, the
teachers, had to use yet again our contextual auditory
imagination to draw any kind of conclusion. 
The results of this teaching method were quite different 
from case to case, because some students had a 
adaptation capacity that surpassed others’. The students
who were superior in their work quality even before the 
pandemic were the first to achieve higher results in the 
online lessons, leading us to the conclusion that those 
with superior intellectual and musical capacities had a 
better adaptation rate and achieved notable progress. 
Regarding the chamber music lessons, in addition to the 
aforementioned hampering settings, there came the
impossibility of synchronization between the players, as a 
result of the delayed reception of the sound produced by
one of them by all other parties involved. Thus, the 
lessons followed the same pattern as in the case of 
instrumental lessons, with pre-recorded parts that were 
analysed during lesson time together with all participants. 
Each player was aware of the performance style of his or
her peers, and our indications given both individually and 
to the group were received simultaneously. After each 
single player mastered their own part, we asked the 
highest pitched player to record their part under the strict 
control of a metronome, after which the second player 
recorded their part while listening to their peer’s
recording in a headset. Regarding piano duos, the 
students would mix together the two metronome-
coordinated recordings. In the case of trios, the third 
would record by listening to one of their peers in a
headset, and the mixing was done at a later moment. 
The process of recording raises however random 
performance problems, leading to a “mechanization” of
the execution, eliminating any sort of artistic breathing, 
or a slight alteration of the metronome’s beat, thus 
rendering the result artificial and emptied by any personal 
input of the player in the performance. As a basic

claviatura, a tușeului. Deci imaginația noastră avea rolul
principal, însă, chiar și așa, rezultatul era frustrant de 
ambele părți. 
Astfel, am cerut studenților să înregistreze materialul pe 
care doreau să îl prezinte la oră, chiar și fragmente de 
piese, în tempouri mai lente, sau pasaje cu mâinile
separate; deci, nu era vorba de o înregistrare a unui 
produs finit, cu o înaltă calitate interpretativă, ci a 
momentului respectiv de lucru ce ar corespunde cu ce ar
fi cântat la o lecție „normală”. Primeam înregistrările în
ajunul lecției și la oră ascultam împreună înregistrarea, pe 
care o analizam și criticam, în întregime și pe bucăți, ca și 
cum am fi fost împreună în aceeași sală. 
La început, nu a fost ușor, deoarece ideea unei înregistrări 
îi speria pe toți, din cauza lipsei de experiență în acest
domeniu. Încetul cu încetul, toți studenții au reușit să 
intre într-un ritm săptămânal de înregistrări, mai lungi sau 
mai scurte, mai mult sau mai puțin calitative, care 
reflectau totuși destul de fidel evoluția lor.  
Bineînțeles că și în cazul înregistrărilor, existau diferențe 
calitative care depindeau de circumstanțele descrise mai 
sus, însă sunetul nu mai suferea atâtea alterații și puteam 
să evaluăm mult mai corect rezultatul muncii studenților. 
În timpul lecțiilor, deseori le ceream să execute la pian un
pasaj sau altul, pentru a verifica nivelul lor de înțelegere a 
sfaturilor primite, a soluțiilor găsite pentru rezolvarea 
diverselor probleme pianistice și interpretative. Acest fapt
avea, însă, o valoare mai mult psihologică pentru student,
pentru că noi trebuia să folosim din nou imaginația 
auditivă pentru a trage vreo concluzie. 
Rezultatele acestui fel de a preda și lucra cu studentul au 
fost destul de diferite de la unul la altul, deoarece unii au 
avut o capacitate de adaptare superioară altora. Rezultate
mai bune au avut studenții care erau mai buni și înaintea 
pandemiei, deci cei cu caracteristici muzicale și 
intelectuale superioare s-au adaptat mai bine și au realizat 
un real progres. 
În cazul orelor de muzică de cameră, la circumstanțele
descrise mai sus, s-a adăugat și cea a imposibilității 
sincronizării între parteneri, din cauza recepției întârziate
de către toți ceilalți a sunetului produs de către unul 
dintre ei. Astfel, cursurile s-au desfășurat cu înregistrări
individuale anticipate, analizate în timpul lecției, cu 
participarea tuturor. Fiecare era conștient de felul de a 
cânta a colegilor respectiva lucrare, iar indicațiile noastre
la nivel individual și de grup erau primite simultan. După 
ce au învățat bine fiecare partea sa, am cerut
instrumentistului mai acut să înregistreze ascultând în 
cască bătaia unui metronom. După care, al doilea 
instrumentist a înregistrat ascultând în cască execuția 
colegului. În cazul duo-urilor de pian, studenții mixau 
cele două înregistrări. În cazul trio-urilor, cel de al treilea 
înregistra ascultând în cască pe unul dintre colegi, 
mixarea fiind făcută într-un moment posterior. 
Acest procedeu ridică diverse probleme interpretative, în 
sensul unei robotizări a execuției, ce elimină orice 
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principle, we always ask our students to create their 
performance through the shaping of the sound, not of the
time; however, we explain to them that does not mean
they have to play like robots led by the metronome, the
constant pulsation being the base of slightly perceptible 
errors, that are nevertheless still necessary to the process. 
This time, they were led by a metronome, but that was 
the sole possibility of listening to the whole ensemble. 
Although it was not the perfect option, it was satisfying 
to us all by providing a result of the individual and 
collective efforts. 

EVALUATION AND GRADING 
The closing of the semester became an active 
preoccupation at an institutional level, where questions 
were raised, such as how could one organize the exams 
and how to boost the students’ performances in these 
conditions. The main problem was that the pandemic, 
although dropping in intensity at the beginning of the 
summer, was still imposing restrictions of mobility and 
contact between persons. 
A certain number of alternative solutions and contexts to 
organize the exams were established, with the total or 
partial help of the recordings, or with the sole presence of 
the student being watched online live by the jury, or by 
keeping everyone in the same hall while respecting the 
legal distance or by recitals given separately at certain 
times.  
In the end, it was the general context and the existing 
sanitary rules at the moment of the exams that determined 
the examination’s final shape. 
At the Superior School of Music and Arts from Porto, the
admission exams for both cycles – bachelor’s and
master’s degree – were the first organized. Usually taken
at the beginning of May, they were postponed to the 
middle of June and the candidates were required to 
provide a video recording with the repertoire on demand, 
without any mixing of the recording. Each member of the 
jury viewed the recordings at their homes, then decided 
upon the results in an on-line meeting.  
The candidates’ possibilities regarding the recordings 
were varied, some managing to record in their schools,
others at home, on various pianos, which held in common 
only the lack of tuning. Also, the technical quality of the 
recording varied from one to another, depending on the
used device and microphone. For everybody, the biggest 
hardship to overcome was to surpass the psychological 
tension created by the phenomenon of recording,
aggravated by the difficulty of recording whole pieces of 
music, of which some of considerable length, without 
stopping or mixing them. The sole benefit of the 
candidates was the possibility to record an endless 
number of times, until obtaining a satisfying version,
which would not have been possible in a live exam. Also,
in this context, the normal emotions of the stage were
rendered useless. 
The main problem for the jury was the evaluation of a
slightly different artistic act, a recording instead of a
recital, with all the differences and characteristics 
previously stated. Above all else, almost all of the 
candidates were strangers to the jury, which had no basis 
to create analogies with previous performances of the
students. I do believe, however, that the result was quite 
resembling to the one of a live recital before the jury. 

respirație, sau alterare cât de mică a pulsației impusă de 
către metronom, rezultatul final fiind artificial și lipsit de 
participare personală la nivelul modelării valorilor
muzicale în timp. Ca principiu, le cerem studenților să își
creeze interpretarea prin modelarea sunetul și nu a 
timpului; însă, le explicam că asta nu înseamnă să cânte 
ca roboții mânați de un metronom, pulsația constantă 
fiind baza unor abateri aproape imperceptibile, dar 
necesare. De această dată, au fost mânați de metronom, 
însă a fost unica formă de a se asculta în ansamblu. Deși 
nu a fost cuceritor, ne-a mulțumit pe toți prin simpla 
existență a unui rezultat al muncii individuale și 
colective. 

EVALUAREA ȘI NOTAREA 
Apropierea sfârșitului de semestru ne-a preocupat din ce 
în ce mai mult, la nivelul instituțiilor, cu modul în care se
puteau organiza examenele și cu performanța studenților 
în acest cadru. Problema principală era că pandemia, deși
în scădere la începutul verii, continua să impună restricții 
de mobilitate și contact între persoane. 
Existau diverse alternative și forme de a susține
examenele, cu ajutorul total sau parțial al înregistrărilor, 
cu prezența doar a studentului, urmărit online de către
juriu, cu prezența tuturor în aceeași sală, la distanță unii 
de ceilalți sau cu recitalurile separate în timp. 
Condițiile generale și regulile sanitare existente în 
momentul examenelor au determinat forma de 
concretizare a lor. 
La Școala Superioară de Muzică și Artele Spectacolului 
din Porto, examenele de admitere la ambele cicluri –
licență și master – au fost primele susținute. De obicei
susținute la începutul lunii mai, ele au fost amânate către 
mijlocul lui iunie și candidaților li s-a cerut o înregistrare 
cu piesele ce făceau parte din program, fără posibilitatea 
de mixare. Fiecare membru al juriului a ascultat
înregistrările acasă, apoi a decis rezultatele în cadrul unei 
ședințe online. 
Condițiile de înregistrare a candidaților au fost diferite,
unii au reușit să le facă la școala lor, alții acasă, pe 
diverse piane, la care singura trăsătură comună era lipsa 
acordării. De asemenea, calitatea tehnică a înregistrării 
oscila de la unul la altul, în conformitate cu aparatul și
microfonul utilizat. Pentru toți, dificultatea maximă a fost 
depășirea tensiunii psihologice create de fenomenul 
înregistrării, agravată de dificultatea efectivă de a 
înregistra piese întregi, unele de durată considerabilă, fără
opriri, mixări etc. Unicul atu al candidaților era
posibilitatea de a înregistra de nenumărate ori, până la 
obținerea unei versiuni satisfăcătoare, ceea ce la un
examen live, nu ar fi existat. De asemenea, emoțiile 
normale ale scenei nu mai aveau sens. 
Problema principală a juriului a fost evaluarea unui act
artistic diferit de cel obișnuit, o înregistrare în loc de un 
recital, cu toate diferențele dintre ele și caracteristicile 
enunțate anterior. La aceasta s-a adăugat faptul că 
aproape toți candidații erau necunoscuți juriului, ceea ce 
nu ne permitea analogii cu interpretări anterioare ale lor. 
Cred, însă, că rezultatul a fost destul de asemănător cu cel
al unor prezentări reale în fața juriului. 
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The final exams took place at the end of July in the 
regular school hall and needed an elaborate planning, that
would comply with all the sanitary rules of that moment:
distance between the jury’s members, between the 
student and the jury, and a scheduling with short breaks 
between the recitals, in which the keyboard and the chair 
were disinfected and the hall was aired. 
In order to ease up the students’ process of adaptation to
the piano and the hall they had lost connection with 
several months before and also to ease up the “shock” of 
getting back into the world (at that time, one could get 
out of the house only for essential activities), we got 
permission from the school management to teach these
students their last 3 lessons in the school premises.  
The curiosity of the jury’s members was to observe the 
performance and the behaviour of the students in these 
special conditions. Here as well, we drew the conclusion 
that those who possessed more talent coped better with 
the difficulties and they performed at a level relevant to 
their evolution at that time. Considering all the above, the
grading was quite similar to the grading in the previous 
semesters, when there had been no restrictions and
curfews.  
Due to the lack of physical time, in order to schedule the 
other exams as well in these special conditions, the piano 
class decided to put a stop to the rest of the recitals, the
ones for first Bachelor and Master years. This decision
created an enhanced responsibility for each piano teacher, 
who had to grade their students by themselves, based on 
the work that took place during the semester, 
accompanied by the estimation, even if involuntary, of a 
real performance in front of a jury.  

CONCLUSIONS 
If we could think of the phenomenon of the online classes 
as an experience, even though a mandatory and unwanted
one, we can wholeheartedly say that there were positive 
elements as well.  
First of all, adapting to new work conditions and new
interactions between the teachers and the students can be 
perceived as an intellectual and psychological exercise, in 
which both parties involved had no choice but to partake. 
Sooner or later, for better or for worse, everybody 
managed to cope with the existing context. 
The recording capacities gained by the students represent
without any doubt an enhancement of their techno-
musical skills, which would have not existed in normal 
conditions of work. 
It was this phenomenon that caused both students and 
teachers to re-evaluate and cultivate their own 
responsibility, the student being more deprived of the
teacher’s support, and the teacher more involved in the 
task of minimizing circumstantial effects and, last but not
least, more preoccupied with the evaluation and grading 
of the exams.  
However, fundamental elements of the instrument and 
chamber music lessons disappeared: the physical 
proximity of the teacher and the student, both in the field
of practice (working together on sounds, exemplifying at 
the piano or correcting the posture or the hands), as well
as in the psycho-social field (a teacher does not create 
only musicians, but human beings with an evolved 
consciousness).  

Examenele de final de ciclu s-au desfășurat la sfârșit de 
iulie în sala obișnuită din școală și au implicat o
organizare elaborată, care să permită respectarea regulilor 
sanitare din acel moment: distanță între membrii juriului, 
între student și juriu și o programare cu pauze între 
recitaluri, în care se curăța claviatura, scaunul și se 
aerisea sala. 
Pentru a ușura adaptarea studenților la pianul și sala cu 
care pierduseră legătura cu câteva luni înainte și la
„șocul” ieșirii în lume (încă nu se putea ieși din casă 
decât pentru activitățile esențiale), am obținut de la 
conducerea școlii permisiunea de a da acestor finaliști 
ultimele trei lecții la școală. 
Curiozitatea membrilor juriului era să observe 
comportamentul și performanța interpreților în aceste 
condiții cu totul speciale de pregătire. Și aici, s-a observat
că cei mai talentați au făcut față mai bine tuturor 
dificultăților și au cântat la un nivel corespunzător 
nivelului lor de evoluție din acel moment. Deci, notarea a 
fost foarte asemănătoare cu cea din semestrele anterioare. 
Din cauza lipsei de timp, pentru a programa și celelalte 
examene în aceste condiții, clasa de pian a hotărât să
suspende recitalurile corespunzătoare primilor ani de 
licență și master. Acest lucru a creat o răspundere mărită 
fiecărui profesor de pian, care a trebuit să dea singur nota 
propriilor studenți, bazându-se pe munca depusă în
timpul semestrului, la care s-a adăugat și estimarea, chiar 
și involuntară, a unei performanțe reale în fața unui juriu. 

CONCLUZII 
Dacă am considera fenomenul orelor online ca pe o
experiență, deși obligatorie și nedorită, putem afirma că 
au existat elemente pozitive. 
În primul rând, adaptarea la noi condiții de lucru și de 
interacțiune profesor / student poate fi înțeleasă ca un 
exercițiu intelectual și psihologic, la care ambele părți nu 
au avut de ales și au trebuit să participe. Mai devreme sau
mai târziu, în mai mare sau mai mică măsura, cu toții au 
reușit să se adapteze. 
Practica de înregistrare pe care au dobândit-o studenții
reprezintă, fără îndoială, o îmbogățire a îndemânării 
tehnico-muzicale, care nu ar fi existat în condiții normale 
de muncă. 
Tot acest fenomen i-a obligat atât pe studenți, cât și pe 
profesori la o creștere a propriei responsabilități,
studentul simțindu-se mai puțin susținut de către 
profesor, iar docentul mai implicat în sarcina minimizării 
efectelor circumstanțiale și, nu în ultimul rând, mai 
preocupat cu evaluarea și notarea examenelor. 
Cu toate acestea, au lipsit elemente fundamentale ale
orelor de instrument și muzică de cameră: apropierea 
fizică între profesor și discipol, atât la nivelul practic 
(munca împreună asupra sunetului, exemplificarea la pian 
sau corectarea poziției sau a atitudinii mâinilor), cât și la 
nivelul psiho-social (un adevărat profesor nu formează 
doar muzicieni, ci ființe umane cu o conștiință evoluată). 
Ralph Kirkpatrick afirma cu temei: „cristalizarea viziunii
interpretative și rezolvarea problemelor tehnice sunt 
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Ralph Kirkpatrick rightfully stated: “The crystallization
of the interpretative vision and solving the technical 
problems are inseparable of an indispensable permanent 
process of auditory education” (Kirkpatrick, 2007, 6).
This auditory education can be directed by the teacher
only face to face, or, rather, ear to ear, in the same room
as the disciple. Our opinion is that this is the fundamental 
element that lacked from online lessons.  
Thus, we hope that this phenomenon will not occur again 
and that lessons will take place face to face or one next to 
another, in the same way that we received our education 
from our teachers and that we want to pass it on to the 
next generations. 
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inseparabile de un indispensabil proces permanent de 
educație auditivă” (Kirkpatrick, 2007, 6). Această
educație auditivă poate fi orientată de către profesor doar 
față în față sau, mai bine spus, ureche lângă ureche, cu 
discipolul, deci, în aceeași încăpere. Părerea noastră este 
că acesta este elementul fundamental care a lipsit orelor 
online. 
Astfel, sperăm ca acest fenomen să nu se mai repete, 
orele să se desfășoare față în față sau unul lângă altul, așa
cum am primit noi educația de la dascălii noștri și așa 
cum vrem să o transmitem generațiilor viitoare. 




