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REZUMAT 
În cultura noastră contemporană începe să se contureze 
un fel de acord comun între participanții interesați de 
educația muzicală sub aspectul recunoașterii importanței 
valorificării mijloacelor tehnice şi a celor media în 
promovarea şi receptarea optimă a culturii muzicale. În 
acest studiu încercăm să conturăm diverse idei creative 
pe două paliere de dezvoltare – cel cognitiv și cel socio-
emoțional – în speranța că gândurile noastre pot 
contribui în mod inspirator la activitatea celor interesați 
și implicați în utilizarea acestor mijloace și resurse în 
educația muzicală. 
Cuvinte cheie 

Educație muzicală, cultură muzicală, media, p erspective 
creatoare 

INTRODUCERE 
Studiul de față pornește din recunoașterea faptului că în 
contextul în care mijloacele media ocupă un rol din ce în 
ce mai semnificativ în viața cotidiană, dar și în sistemul 
de educație, educația muzicală contemporană trebuie să 
valorifice potențialul oferit de aceste mijloace.  
Este de bun augur că deja în multe instituții de muzică se 
recurge la valorificarea platformelor digitale online 
gratuite, cum ar fi de exemplu Musicators  
(https://musicators.com/), o aplicație web în care 
profesorii de muzică pot crea și împărtăși cu elevii 
exerciții muzicale pentru diverse niveluri de cunoștințe și 
aptitudini (de la începător la intermediar și superior), atât 
în sprijinul metodelor de predare sincrone, cât și a celor 
asincrone. În același timp însă, se pune din ce în ce mai 
accentuat problema modului în care arta muzicală în 
general, și cea clasică în particular, apare în universul 
media atât în ordin cantitativ cât și calitativ.  
Cercetătorul britanic David Buckingham, promotor al 
valorificării mijloacelor mass media, militează încă din 
anii 2000 pentru importanța introducerii educației media 
în școli. Incursiunile sale subliniază pe de o parte 
capacitatea semnificativă a tinerilor manifestată în 
abordarea critică a evoluţiei recente din domeniul mass-
mediei, iar pe de alta în însuşirea deprinderilor legate de 
utilizarea şi valorificarea mijloacelor media. Ideile sale se 
conturează chiar într-un model de pedagogie media. [7] 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In our contemporary culture, a kind of common 
agreement between the participants interested in music 
education is beginning to emerge in terms of recognizing 
the importance of revaluation of technical and media 
means in promoting and receiving music culture 
optimally. In this study we try to outline various creative 
ideas on two levels of development - cognitive and socio-
emotional - in the hope that our thoughts can inspire the 
work of those interested and involved in using these 
means and resources in music education. 
Keywords 
Music education, music culture, media, creative 
perspectives 

INTRODUCTION 
The present study starts from the recognition of the fact 
that in the context in which the media plays an 
increasingly significant role in daily life, but also in the 
education system, contemporary music education must 
reevaluate the potential offered by these resources. The 
need to implement digital platforms in music education is 
not a recent desideratum, this gaining especially in the 
present period an increased significance and topicality. 
It is auspicious that many music institutions are already 
using free online digital platforms, such as Musicators 
(https://musicators.com), a web application in which 
music teachers can create and share with students musical 
exercises for various levels of knowledge and skills (from 
beginners to intermediate and advanced), both in support 
of synchronous and asynchronous teaching methods. At 
the same time, however, the problem of how musical art 
in general, and classical art in particular, appears in the 
media universe in both quantitative and qualitative terms 
is becoming more and more accentuated. 
British researcher David Buckingham, promoter in 
revaluating the usage of media, has been campaigning 
since the 2000s for the importance of introducing media 
education in schools. His incursions emphasize on the 
one hand the significant capacity of young people 
manifested in the critical approach to the recent evolution 
in the field of media, and on the other hand in acquiring 
skills related to the use and capitalization of the media. 
His ideas are even outlined in a model of media 
pedagogy [7]. 
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Cele expuse mai jos se bazează pe cercetările proprii, 
sprijinindu-se deopotrivă pe experiențele didactice 
acumulate în cadrul predării disciplinei de masterat Arta 
muzicală în cultura media la Universitatea Creștină 
Partium, Oradea (enumerăm studenții împreună cu care 
am conceput și dezvoltat ideile prezentate în articolul de 
față: Norbert Piski, András Csibi, Piroska Réka Kriszta, 
Gábor Fülöp, Réka Egyed, Beáta Birtalan, Kata Rúzsa). 
Ideile prezentate vizează atât mijloacele media 
tradiționale, cât și cele cunoscute sub denumirea de new 
media (ex. rețelele de socializare etc.).  

COMPETENȚA MEDIATICĂ ÎN 
DISCURSUL EDUCATIV MUZICAL  
Educația muzicală contemporană aduce în vizor în mod 
inevitabil problema competenței mediatice (media 
literacy). Media, în esența ei, comportă o latură didactică 
implicită, adică trebuie să înțelegem ce ne învață și cum o 
face, și să apreciem consecințele sociale ale acesteia. În 
zilele noastre media face parte din sistemul informal al 
procesului educațional al tinerilor, fiind mult mai agreată 
de aceștia decât sistemul de educație tradițional 
obligatoriu.  
Generațiile mai noi, atât în calitate de consumatori, cât și 
în cea de creatori ai unor conținuturi media, participă 
vrând-nevrând inclusiv la o altfel de educație din afara 
școlii, ce diferă în mod esențial de experiența trăită în 
băncile școlii, deseori sub îndrumarea unor profesori ce s-
au format într-un alt sistem de valori și care și-au însușit 
metode didactice elaborate pentru o epocă pre-digitală. 
Există desigur excepții în acest sens. 
În lipsa unor competențe digitale ale cadrelor didactice, 
alfabetizarea media se petrece oarecum în mod instinctiv 
în rândul tinerilor, bazată îndeosebi pe judecata de 
valoare personală. Având în vedere că informațiile astfel 
dobândite sunt fragmentare, organizarea acestora 
presupune creativitate. Autorii volumului Media, cultură, 
comunicație ne atrag atenția în textul lor introductiv: 
creativitatea însă nu creează neapărat cunoaștere 
coerentă, astfel experiențele reale și virtuale trebuie să se 
completeze reciproc. [1] Cultura accesării media, spiritul 
critic în evaluarea și crearea mesajelor media este 
esențială în actul educativ contemporan tocmai datorită 
prezenței definitorii a acesteia în viața noastră de zi cu zi. 
Luând în considerare faptul că educația, similar efectului 
voluntar sau involuntar al mediei, poate fi privită ca o 
formă de orientare a ideilor, de însușire a deprinderilor 
profesionale, iar media prezintă o eficiență deosebită în 
influențarea oamenilor, pledoaria pentru utilizarea 
mijloacelor din urmă nu necesită – credem – argumente 
suplimentare. Și totuși. 

PERSPECTIVE CREATOARE ÎN ACTUL 
FORMATIV AL MESAJULUI MUZICAL 
ÎN CONTEXT MEDIA  
Ideile noastre privind dezvoltarea oportunităților de 
promovare a muzicii în context media vor fi prezentate 
sub două aspecte: dezvoltare cognitivă și cea 
socio-emoțională. 
Cu ajutorul muzicii, de exemplu, sălile muzeelor pot 
prinde viață, distanța dintre instituție și vizitator poate 
dispărea instantaneu. De asemenea, muzica poate 
contribui la intensitatea contemplării unui moment 
istoricește mai îndepărtat, imortalizat prin mijloacele 

 

The following are a result of our own research, based on 
the teaching experiences gained in tuition of a subject in 
the master’s program called Music Art in Media Culture 
at Partium Christian University, Oradea (we list the 
students with whom we conceived and developed the 
ideas presented in this article: Norbert Piski, András 
Csibi, Piroska Réka Kriszta, Gábor Fülöp, Réka Egyed, 
Beáta Birtalan, Kata Rúzsa). The ideas presented target 
both traditional media and those known as new media 
(e.g. social networks, etc.). 

MEDIA LITERACY IN THE 
EDUCATIONAL MUSIC DISCOURSE 
Contemporary music education inevitably brings the 
issue of media literacy to the fore. The media, in its 
essence, has an implicit didactic side, that is, we need to 
understand what it teaches us and how it does it, and 
appreciate its social consequences. Nowadays, the media 
is part of the informal system of the educational process 
of young people, being much more liked by them than the 
traditional compulsory education system. Newer 
generations, both as consumers and creators of media 
content, willingly or unwillingly participate in a different 
kind of out-of-school education, which differs 
significantly from the experience they have at their 
school desks, often under the guidance of teachers who 
were trained in another system of values, and who master 
teaching methods developed for a pre-digital age. There 
are, of course, exceptions in this regard. 
In the absence of the digital skills of teachers, media 
literacy occurs somewhat instinctively among young 
people, based mainly on personal value judgment. Given 
that the information thus acquired is fragmentary, their 
organization requires creativity. The authors of the 
volume Media, culture, communication draw our 
attention in their introductory text: creativity does not 
necessarily create coherent knowledge, so real and virtual 
experiences must complement each other. [1] The culture 
of accessing the media, the critical spirit in evaluating 
and creating media messages is essential in the 
contemporary educational act precisely because of its 
defining presence in our daily lives. Considering that 
education, similar to the voluntary or involuntary effect 
of the media, can be seen as a form of orientation of 
ideas, of acquiring professional skills, and the media is 
particularly effective in influencing people, the plea for 
the use of the latter does not require - we believe - 
additional arguments. And still.  

CREATIVE PERSPECTIVES IN THE 
FORMATIVE ACT OF THE MUSICAL 
MESSAGE IN THE MEDIA CONTEXT 
Our ideas on developing opportunities to promote music 
in a media context will be presented under two aspects: 
cognitive and socio-emotional development. 
With the help of music, for example, museum halls can 
come to life, the distance between the institution and the 
visitor can disappear instantly. Also, music can contribute 
to the intensity of contemplating a more distant historical 
moment, immortalized through the means of fine arts. 
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artelor plastice. Vizitatorul unei asemenea expoziții poate 
„fuziona“ astfel cu opera de artă expusă (vezi 
evenimentul istorico-artistic în instalația media a lui Peter 
Greenaway intitulată Cina cea de taină a lui Leonardo. O 
viziune. [13] 

Dezvoltare cognitivă 
Cărți electronice (e-books) cu efecte muzicale  
Cititorul tânăr al secolului al XXI-lea care simte nevoia 
răsfoirii unei cărți tipărite este pe cale de dispariție. 
Generațiile Y și X se întâlnesc din ce în ce mai mult cu 
ediții electronice, un mijloc – pe bună dreptate –  deosebit 
de eficient și util, prin care de cele mai multe ori se 
consumă ideea de lectură. Însă cartea digitală, nici măcar 
în această formă nu e capabilă să concureze cu facilitatea 
accesării informațiilor de pe internet. De asemenea, 
lectura cărților în ritmul de viață accentuat din zilele 
noastre, pe baza unei cercetări din anul 2018, se limitează 
de cele mai multe ori la un interval de timp de 
aproximativ 15-20 minute. [14] În consecință, ar putea fi 
o soluție introducerea unor stimuli electroacustici, ce ar 
însoți și ar dinamiza lectura, introducând cititorul în 
starea de spirit a cărții în cel mai scurt timp posibil. 
O soluție adecvată în acest sens ar fi realizarea unor cărți 
digitale cu secvențe muzicale/efecte sonore programate în 
funcție de situația dată. De pildă plimbarea 
protagonistului într-o pădure ar fi însoțită de efecte 
sonore adecvate, lansate cu ajutorul unui dispozitiv – un 
fel de urmăritor de ochi (eye tracker) – integrat în cartea 
electronică. Pe lângă utilizarea zgomotelor și a efectelor 
de sunet, ar putea fi incluse și fragmente din lucrări 
muzicale culte, pentru trezirea unor sentimente 
însoțitoare potrivite scenariului de desfășurare a cărții. O 
asemenea soluție ar contribui – credem – la creșterea 
cititorilor și ar face mult mai atractivă lectura unor cărți, 
care în condițiile actuale sunt mai puțin agreate. 

Instalații de sculptură audio  
Ar fi oportună popularizarea acestui mediu interactiv și 
interartistic, care își are rădăcinile în antichitate (ex. 
harpa eoliană). Beneficiul unei asemenea instalații este că 
se poate amplasa într-un spațiu cotidian, accesibil pentru 
toată lumea (de pildă într-un parc). Persoana apropiindu-
se de această sculptură s-ar putea cufunda de pildă într-o 
muzică de caracter național, local (ex. muzică sacră, 
muzică pentru copii etc.). O asemenea instalație ar putea 
fi prevăzută de asemenea cu elemente de interactivitate. 
De exemplu, o dată cu sesizarea atenției sporite din 
partea vizitatorului în ascultarea muzicii, dispozitivul ar 
putea fi programat să ofere o „recompensă“ simbolică, 
intelectuală. Amplasarea unor asemenea sculpturi audio 
ar impulsiona ieșirile în aer liber, care în special în zonele 
urbane aglomerate ar fi deosebit de utilă. 

Harta interactivă a spațiilor culturale muzicale  
Pe baza cercetărilor istorice, muzicologice s-ar putea 
realiza harta muzicală interactivă a unor orașe, care ar 
oferi localnicilor și vizitatorilor o imagine sonoră vie a 
clădirilor, spațiilor culturale în care s-au desfășurat în 
trecut activități și evenimente muzicale deosebite, cu 
ajutorul unor aplicații de telefonie mobilă. 
Ar fi oportună de pildă realizarea hărții muzicale 
interactive a orașului Cluj-Napoca, atât în sensul bogatei 

 

The visitor of such an exhibition can thus “merge” with 
the exhibited work of art (see the historical-artistic event 
in Peter Greenaway’s media installation entitled 
Leonardo’s Last Supper. A Vision. [13] 

Cognitive development 
Electronic books (e-books) with music effects 
The young reader of the 21st century who feels the need 
to browse a printed book is on the verge of extinction. 
Generations Y and X are meeting more and more with 
electronic editions, a means - rightly - particularly 
efficient and useful, by which the idea of reading is often 
consumed. But the digital book, even in this form, is not 
able to compete with the ease of accessing information on 
the Internet. Also, reading books in today’s fast-paced 
way of life, according to a research from 2018, is often 
limited to a time interval of about 15-20 minutes. [14] 
Consequently, it could be a solution to introduce 
electroacoustic stimuli, which would accompany and 
boost the reading, introducing the reader to the mood of 
the book in the shortest possible time. 

An appropriate solution in this regard would be to make 
digital books with music sequences / sound effects 
programmed according to the given situation. For 
example, the protagonist’s walk in a forest would be 
accompanied by appropriate sound effects, launched with 
the help of a device - a kind of eye tracker - integrated 
into the e-book. In addition to the use of noise and sound 
effects, excerpts from classical music works could be 
included to arouse accompanying feelings appropriate to 
the book’s storyline. Such a solution would contribute - 
we believe - to an increase in the number of readers, and 
would make it much more attractive to read certain books 
which in the current conditions are less popular.  

Audio sculpture installations 
It would be appropriate to popularize this interactive and 
inter-artistic environment, which has its roots in antiquity 
(e.g. wind harp). The benefit of such an installation is that 
it can be placed in an everyday space, accessible to 
everyone (for example in a park). The person 
approaching this sculpture could immerse themselves for 
example in a national, local music (e.g. sacred music, 
music for children, etc.). Such an installation could also 
be provided with interactivity elements. For example, 
once the visitor is alerted to listening to music, the device 
could be programmed to offer a symbolic, intellectual 
“reward.” The placement of such audio sculptures would 
boost outdoor outings, which would be particularly useful 
in especially crowded urban areas. 

Interactive map of musical cultural spaces 
Based on historical and musicological research, an 
interactive music map of cities could be created, which 
would offer locals and visitors a vivid sound image of 
buildings, cultural spaces where special musical activities 
and events took place in the past, with the help of mobile 
applications.  

It would be opportune, for example, to create an 
interactive musical map of the city of Cluj-Napoca both 
in the sense of the rich cultural life of the present and that 
of the past. Many historical buildings or palaces - as they 
were called in the 19th century - are linked to countless 
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vieți culturale din prezent, cât și din trecut. De multe 
clădiri istorice, sau palate – cum au fost denumite în 
secolul al XIX-lea – se leagă nenumărate povești, relatări 
din epocă și anecdote care ne oferă indicii inclusiv asupra 
evenimentelor muzicale ce s-au desfășurat probabil în 
aceste spații arhitecturale. De pildă, unul dintre cele mai 
frumoase palate din Cluj, Palatul Bánffy, sediul actual al 
Muzeului de Artă, a fost vizitat de împăratul Francisc I și 
soția sa, Augusta, de împăratul Franz Iosif, clădirea 
găzduind de asemenea evenimente muzicale deosebite, 
cum a fost de pildă cel susținut de Franz Liszt. Pianistul a 
dat un concert și în clădirea Muzeului Etnografic al 
Transilvaniei, fostul Palat Reduta, unde se află în prezent 
expoziția permanentă intitulată „Cultura populară din 
Transilvania – sec. XVIII–XIX“, vernisaj cu un potențial 
sonor semnificativ în contextul realizării acestei hărți 
interactive. Printre celelalte clădiri unde s-a desfășurat o 
bogată activitate muzicală amintim episcopia unitariană, 
casa Wesselényi, casa familiei Ruzitska, casa familiei 
arhitectului Pákey etc., în special în sensul evenimentelor 
camerale, sau Hotelul Melody, spațiu frecventat pe 
vremuri de amatorii muzicii de jazz. 
Nu în ultimul rând, instituții consacrate ca Filarmonica de 
Stat „Transilvania“, cele două teatre de operă, sau 
Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ stau 
mărturie unor premiere, momente interpretative 
reprezentative pe plan național și internațional. 

Educația culturală a zonelor rurale  
Formarea și educarea gustului estetic muzical în zone 
rurale este, credem, mult mai problematică. Oamenii 
simpli, care deja nu mai trăiesc tradițiile culturale, 
implicit muzicale de odinioară, pot fi reintegrați în 
sistemul valoric autentic cu ajutorul unui canal mediatic 
pe care de regulă îl urmăresc. Ne-am putea adresa 
generației mai în vârstă printr-un program de televiziune 
locală, unde alături de blocul de știri – singura formă 
media urmărită de către ei – ar exista și un bloc muzical, 
cu ajutorul căruia ar reuși să se reconecteze la muzici 
tradiționale sau clasice. 
De asemenea, ar fi de bun augur crearea unor muzee ale 
satului interactive, sau implementarea în cele existente a 
mijloacelor audiovizuale. Astfel, nu numai oamenii din 
provincii ar primi informații referitoare la tradițiile 
muzical-culturale de odinioară, dar și vizitatorii, turiștii 
ajunși în zona respectivă. 

Conexiune la transmiterea în direct a evenimentelor 
din anumite instituții culturale printr-o aplicație 
mobilă 
Prin intermediul unei aplicații de telefon „trecătorul“ care 
se află în raza de acțiune a unei transmiteri live dintr-o 
instituție culturală ar putea fi informat printr-o secvență 
audiovizuală în direct despre evenimentul respectiv. 
Aceasta ar putea consta dintr-un segment al unei repetiții, 
al unui moment de reglare a sunetului, sau de pregătire a 
scenei, chiar din evocarea atmosferei din camera de 
machiaj. Pe lângă contemplarea vizuală a unei instituții 
culturale (teatru, operă, filarmonică) lumea interioară ar 
deveni astfel „vizibilă/audibilă“. Un observator extern ar 
putea beneficia așadar de o privire în spatele culiselor, 
ceea ce ar crea probabil un apetit suplimentar pentru 
vizitarea spectacolului. 

 

stories and anecdotes that give us clues, including the 
musical events that probably took place in these 
architectural spaces. For example, one of the most 
beautiful palaces in Cluj, Bánffy Palace, the current 
headquarters of the Art Museum, was visited by Emperor 
Francis I and his wife, Augusta, by Emperor Franz 
Joseph, the building also hosting special musical events, 
such as was, for example, that of Franz Liszt. The pianist 
also gave a concert in the building of the Ethnographic 
Museum of Transylvania, the former Reduta Palace, 
where nowadays we find the permanent exhibition 
entitled “Traditional folk culture in Transylvania – the 
18th and 19th centuries”, presenting a significant musical 
potential in the context of making this interactive map. 
Among the other buildings where a rich musical activity 
took place, we mention the Unitarian Diocese, the 
Wesselényi house, the Ruzitska family house, architect 
Pákey’s  family house, etc. especially in the sense of 
chamber events, or the Melody Hotel, a space once 
frequented by jazz music lovers. 
Last but not least, established institutions such as the 
“Transylvania” State Philharmonic, the two opera houses, 
or the National Academy of Music “Gheorghe Dima” 
testify to some premiers, moments of representative 
performances, both nationally and internationally. 

Cultural education in rural areas 
The formation and education of the musical aesthetic 
taste in rural areas is, we believe, much more 
problematic. Ordinary people, who no longer experience 
the cultural traditions, implicitly the musical ones of the 
past, can be reintegrated into the authentic value system 
with the help of a media channel that they usually follow. 
We could address the older generation through a local 
television program, where next to the news block - the 
only form of media they watch - there would be a music 
block, through which they could manage to reconnect to 
the traditional or classical music. 

It would also be auspicious to create interactive village 
museums, or to implement audio-visual media in existing 
ones. Thus, not only the people from the provinces would 
receive information regarding the musical-cultural 
traditions of the past, but also the visitors, the tourists 
who arrived in the respective area. 

Connection to the live broadcast of events from 
certain cultural institutions through a mobile 
application 
Due to a smartphone application “the passer-by” who is 
within the range of a live broadcast from a cultural 
institution could be informed through a live audio-visual 
sequence about the event. It could consist of a segment of 
a rehearsal, a moment of adjusting the sound or preparing 
the stage, or even evoking the atmosphere in the makeup 
room. In addition to the visual contemplation of a cultural 
institution (theatre, opera, philharmonic), the inner world 
would thus become “visible / audible”. An outside 
observer could therefore benefit from a behind-the-scenes 
look, which would probably make for an extra appetite 
for visiting the show. 
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Dezvoltare socio-emoțională 
Online-streaming al unei instituții educaționale 
muzicale pentru studenți  
O asemenea facilitate, pe lângă caracterul ei eminamente 
didactic, are un beneficiu social și unul personal. 
Studentul, pe parcursul anilor de studiu, poate participa 
astfel nu numai la propriile cursuri, dar și la cursurile 
altor grupuri, cu care ar avea prilejul să interacționeze. 
Cercetările în domeniul educației demonstrează efectele 
pozitive ale formării în grupurile eterogene (diversificate 
ca vârstă, gen, specializare), tocmai prin prisma 
perspectivelor diverse pe care le au în relație cu 
fenomenele discutate. Posibilitatea de transmitere în 
sistem online-streaming a activităților didactice dintr-o 
instituție, sau chiar între instituții partenere, ar contribui 
la o mai mare flexibilizare – formală sau informală – a 
studiilor, caracterul considerat deseori mai impersonal al 
prezenței virtuale fiind contrabalansat oarecum de 
interesul și curiozitatea studenților pentru anumite 
activități. Eficiența unor asemenea oportunități depinde 
desigur în mare măsură de o pregătire preliminară în 
domeniul self-managementului, altminteri utilă și 
necesară în cultura contemporană dominată de 
atotprezența mijloacelor media. 

Studio muzical virtual de meloterapie pentru 
grupuri sociale defavorizate  
Unele cercetări media vorbesc de un fenomen al 
privatizării experienței sociale, care se manifestă pe de o 
parte în trăirea izolată a acestor evenimente, iar pe de alta 
în expunerea publică directă a privatului inclusiv cu 
ajutorul muzicii prin diverse căi de acces media. Chiar și 
studiourile imense de odinioară devin studiouri „de 
dormitor“, iar trăirile umane devin atât de personale – 
fără posibilitatea de prelucrare într-un anume grup social 
– încât capătă publicitate de regulă prin media socială. 
După cuvintele scriitorului maghiar Karinthy Frigyes – 
„Nu pot spune nimănui, deci voi spune tuturor.“ – parcă 
trăim și retrăim acest sentiment de alienare de la 
începutul de secol XX. Pe lângă efectul benefic general al 
muzicii culte asupra personalității, cercetătorii susțin că 
muzica generează un anume sentiment de „control“, atât 
în spații publice, cât și în cele private. [11] Datorită 
acestei calități intrinseci a muzicii, credem că ar fi utilă și 
necesară înființarea unor studiouri muzicale virtuale de 
meloterapie pentru o sumedenie de activități terapeutice: 
convorbiri, consultări sau investigații realizate cu copii 
autiști sau cu sindrom ADHD, iar în cazul adulților în 
timpul conversațiilor pastorale, sau ale celor efectuate cu 
bolnavi psihici sau cu prizonierii din închisori. Cu 
ajutorul muzicii psihologii pot facilita instaurarea unei 
atmosfere potrivite, eliminarea barierelor de comunicare 
cu pacienții, controlul emoțiilor și, într-un final, calmarea 
sufletului bolnavului. 

Revistă de colorat pentru familie cu ghid audio  
Când se pune problema dobândirii competenței mediatice 
în rândul generației tinere, nu trebuie să uităm că baza 
acesteia – ca și în celelalte cazuri – se pune în sânul 
familiei. Nu este indiferent așadar sistemul de valori și 
modelul oferit de părinți, chiar și în acest context. 

 

Socio-emotional development 
Online-streaming of a music educational institution 
for its students 
Such a facility, in addition to its eminently didactic 
character, has a social and a personal benefit. The 
students, during the years of study, can thus participate 
not only in their own courses, but also in the courses of 
other groups, with which they would have the 
opportunity to interact. Research in the field of education 
demonstrates the positive effects of training in 
heterogeneous groups (diversified in age, gender, 
specialization), precisely because of the various 
perspectives they have in relation to the phenomena 
discussed. The possibility of online transmission of 
teaching activities in an institution, or even between 
partner institutions, would contribute to a greater 
flexibility - formal or informal - of studies, the character 
of the virtual presence, often considered more 
impersonal, being somewhat counterbalanced by the 
students’ interest and curiosity about certain activities. 
The effectiveness of such opportunities obviously 
depends to a large extent on a preliminary training in the 
field of self-management, otherwise useful and necessary 
in the contemporary culture dominated by the 
omnipresence of the media. 

Virtual music therapy studio for disadvantaged 
social groups 
Some media research speaks of a phenomenon of 
privatization of social experience, which manifests itself 
on the one hand in the isolated experience of these 
events, and on the other in the direct public exposure of 
the private sector including music through various media 
access channels. Even the huge studios of yesteryear 
become “bedroom” studios, and human feelings become 
so personal - without the possibility of being processed in 
a certain social group - that they usually get publicity 
through social media. In the words of Hungarian writer 
Frigyes Karinthy – “I can’t tell anyone, so I’ll tell 
everyone.”– It is as if we were living and reliving this 
feeling of alienation from the beginning of the 20th 
century. In addition to the general beneficial effect of art 
music on the human personality, researchers claim that 
music generates a certain sense of “control” in both 
public and private spaces. [11] Due to this intrinsic 
quality of music, we believe that it would be useful and 
necessary to set up virtual music therapy studios for a 
multitude of therapeutic activities: conversations, 
consultations or investigations with children suffering 
from autism or ADHD, and in the case of adults during 
pastoral conversations, or those carried out with the 
mentally ill or people in prisons. With the help of music, 
psychologists can facilitate the establishment of a suitable 
atmosphere, the elimination of barriers of communication 
with patients, the control of emotions and finally the 
calming of the patient’s soul. 

Family coloring magazine with audio guide 
When it comes to acquiring media competence among 
the young generation, we must not forget that its basis - 
as in other cases - is placed within the family. The value 
system and the model offered by parents are therefore not 
indifferent, even in this context. 
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O asemenea revistă, ce ar îmbina muzica cu activitatea de 
colorat îndrăgită de copii, ar putea deveni un mijloc 
distractiv pentru întreaga familie. Prin intermediul 
codurilor de bare aflate pe lângă imagini, ce ar putea fi 
scanate cu o aplicație mobilă, procesul de colorare a 
imaginilor ar fi însoțit de câte o piesă muzicală sau 
atmosferă sonoră recomandată de editor. Membrii 
familiei ar putea petrece și în acest fel timp de calitate 
împreună, și, în același timp, ar stimula fantezia și 
creativitatea celor mici. 

Album foto de familie electronic cu secvențe audio 
Surprinderea spontană a amintirilor de familie în format 
digital (fotografii, filme scurte), realizate mai nou 
îndeosebi cu telefonul mobil, este o activitate aproape 
zilnică a omului contemporan. Cu câteva decenii în urmă 
fotografiile destinate albumelor de familie se realizau în 
studiouri, în poziții și unghiuri prestabilite, cu precădere 
într-o atmosferă rigidă, impersonală. Fotografiile de 
astăzi reprezintă deopotrivă dorința de surprindere a unor 
clipe, momente ce urmăresc căutarea corespondenței 
vizuale pentru anumite trăiri și expresii lăuntrice pasagere 
(de ex. selfie-uri), ori de a imortaliza anumite perioade, 
evenimente importante de viață (de ex. fotografierea 
copiilor mici de către părinți).  
Mult mai rare sunt în același timp amintirile sonore. 
Ideea editării unui album de fotografii cu imprimări audio 
a luat naștere din dorința de a conferi momentelor 
surprinse un surplus afectiv. Un asemenea demers este 
facilitat de aplicațiile pentru smartphone, care permit 
realizarea unor comentarii audio la fotografii. 
Această modalitate de asociere a informațiilor vizuale cu 
cele auditive poate avea o funcție de documentare, 
invitând în același timp la găsirea unor soluții creative în 
funcție de situație și scop. Astfel se poate surprinde 
sonoritatea ambientală a spațiului imortalizat, sau vocea 
celor dragi din imagini, fie vorbind despre situația 
respectivă, fie povestind o întâmplare de familie sau un 
basm (de pildă bunicul sau părintele unui copil mic), 
nemaivorbind de cântecele sau jocurile muzicale ale 
copiilor. 
Așadar, imaginile statice ar prinde viață prin intermediul 
memoriei noastre emoționale, amintiri audiovizuale 
particulare ce invită la contemplare și gânduri dragi. Nu 
în ultimul rând, ele ar putea contribui la dezvoltarea 
socio-emoțională și psihică a omului, indiferent de vârstă. 

GÂNDURI FINALE 
Posibilele modalități de articulare a mesajelor muzicale 
educative în context media au pornit de la recunoașterea 
că unul dintre numeroasele avantaje ale diverselor 
platforme media rezidă întocmai în latența educativă a 
acestora. Christoph Lieben-Seutter, directorul artistic al 
Filarmonicii Elbphilharmonie Hamburg, discutând cu 
Julius Bär despre impactul erei digitale asupra industriei 
muzicii clasice în 2018 se întreabă în felul următor: oare 
o experiență de concert devine mai bogată dacă te educi 
mai întâi online? oare digitalizarea poate contribui la 
atragerea publicului în sălile de concert? 
Dintre aplicațiile media existente, podcastingul sau 
streamingul online sunt două mijloace dintre cele mai 
oportune de a personaliza conținuturile. Tocmai de aceea 
cei de la Elbphilharmonie au pornit canalul Mediathek pe 

 

Such a magazine, which would combine music with the 
colouring activity loved by children, could become a fun 
medium for the whole family. Through the barcodes next 
to the images, which could be scanned with a mobile 
application, the process of colouring the images would be 
accompanied by a piece of music or sound atmosphere 
recommended by the publisher. Family members could 
also spend quality time together, and at the same time, 
stimulate the imagination and creativity of the little ones. 

Electronic family album with audio sequences 
The spontaneous capture of family memories in digital 
format (photos, short films), done more recently 
especially with the mobile phone, is an almost daily 
activity of contemporary man. Decades ago, photos for 
family albums were taken in studios, in predetermined 
positions and angles, especially in a rigid, impersonal 
atmosphere. Today’s photographs also represent the 
desire to capture moments that seek the search for visual 
correspondence for certain feelings and transient inner 
expressions (e.g. selfies), or to capture certain periods, 
important life events (e. g. parents photographing their 
young children). 

Making sound memories is much more uncommon. The 
idea of editing a photo album with audio prints was born 
from the desire to give the captured moments an 
emotional surplus. 

Such an approach is facilitated by smartphone 
applications, which allow audio comments on photos. 
This way of associating visual and auditory information 
can have a documentary function, inviting at the same 
time to find creative solutions depending on the situation 
and purpose. Thus one can capture the ambient sound of 
the immortalized space, or the voice of loved ones in the 
images, either talking about the situation or telling a 
family story or a fairy tale (for example the grandfather 
or parent of a small child), not to mention the songs or 
musical games of children. 

So, static images would come to life through our 
emotional memory, particular audio-visual memories that 
invite contemplation and dear thoughts. Last but not 
least, they could contribute to the socio-emotional and 
psychic development of man, regardless of age. 

FINAL THOUGHTS 
The possible ways of articulating educational audio 
messages in a media context started from the recognition 
that one of the many advantages of various media 
platforms lies precisely in their educational latency. 
Christoph Lieben-Seutter, the artistic director of the 
Elbphilharmonie Hamburg Philharmonic, discussing with 
Julius Bär about the impact of the digital age on the 
classical music industry in 2018, asks: Does a concert 
experience become richer if you first get educated 
online? Can digitization help attract audiences to concert 
halls? 

Among the existing media applications, podcasting or 
online streaming are two of the most convenient ways to 
personalize your content. That is why the people from 
Elbphilharmonie started the Mediathek channel on the 
institution’s website, which aims to deepen the 
informational and audio-visual musical experiences 
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site-ul web al instituției, ce vizează aprofundarea 
informațională și audiovizuală a experiențelor muzicale 
oferite de către aceștia. Împărtășind ideea că experiența 
live nu poate fi substituită cu cea online, specialiștii 
confirmă că numărul publicului crește în special în cazul 
vizualizării stream-urilor video. 
„Societatea este un palat cu oglinzi, unde fiecare 
activitate le reflectă și deformează în mod simultan pe 
celelalte“ – scrie Jacques Attali în eseul său intitulat 
Bruits. [2] Societatea contemporană cufundată în cultura 
media caută noi și noi interpretări pentru a se orienta în 
acest sistem. Credem, așadar, că inclusiv sistemul de 
educație muzicală trebuie să se alăture acestor căutări, 
valorificând experiența tradițională acumulată implicit cu 
ajutorul unor idei novatoare, materializate în soluții și 
mijloace ce permit interacțiuni digitale, și să cerceteze în 
continuu modalitățile, „căile de acces“ media prin care să 
se adreseze tinerilor. 
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offered by them. Sharing the idea that the live experience 
cannot be replaced by the online one, specialists confirm 
that the number of the audience increases especially 
when viewing video streams.  

“Society is a palace with mirrors, where each activity 
simultaneously reflects and deforms the others” – writes 
Jacques Attali in his essay entitled Bruits. [2] 
Contemporary society immersed in media culture is 
looking for new and new interpretations to orient itself in 
this system. We believe, therefore, that even the music 
education system must join these searches, capitalizing 
on the traditional experience gained implicitly with the 
help of innovative ideas, materialized in solutions and 
means that allow digital interactions, and continuously 
explore “access ways” in media through which to address 
young people. 
 


