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REZUMAT 
Articolul de față aduce în prim plan un experiment de 
abordare interdisciplinară a compoziției muzicale 
susținut prin mijloace tehnologice, experiment realizat 
după modelul lui Phil Kirkman. Experimentul s-a 
desfășurat în anul școlar 2021-2022 în cadrul 
învățământului vocațional, în colaborare cu profesorii 
de la Liceul de Artă din Sibiu și respectiv Sigismund 
Toduță din Deva, și a implicat elevi de gimnaziu și liceu 
din clasele a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a. Proiectul a 
avut în vedere realizarea unei compoziții muzicale cu 
suport tehnologic, pornind de la o tematică prestabilită, 
sugerată de imagini sugestive, care au constituit sursa 
inițială de inspirație. Traseul parcurs în realizarea 
obiectivului propus a susținut elevii nu doar în 
dezvoltarea abilităților creative, scopul primar al 
compoziției muzicale, ci totodată în acumularea unor 
noi cunoștințe muzicale și a unor noi informații din 
diferite zone și sfere ale cunoașterii care aparțin mai 
multor discipline. În urma informării privitoare la 
subiectul recomandat și a dezbaterilor care au avut loc 
la clasă pe tematica propusă, elevii și-au dezvoltat 
capacitatea de înțelegere a lumii înconjurătoare, 
formându-și opinii proprii asupra subiectului tratat, 
opinii pe care aceștia le-au putut susține cu argumente 
și date istorice, geografice, filozofice, economice și 
psihologice. Abordarea interdisciplinară a compoziției 
muzicale a oferit, în esență, un mod creativ de a dezvolta 
cunoștințe, abilități, deprinderi și competențe practice 
printr-un studiu interconect al mai multor discipline. 
Acest mod al predării muzicii, care-i transcende 
granițele, a adus beneficii educaționale, atât elevilor, 
cât și profesorilor, care împreună au beneficiat de 
situațiile de învățare create în cadrul experimentului 
pentru a-și lărgi atât cunoștințele muzicale, cât și 
cunoștințele din afara materiei predate, respectiv 
studiate. 

Cuvinte cheie 
Educație muzicală, interdisciplinaritate, tehnologii 
muzicale, experiment, implicare activă. 

INTRODUCERE 
Educația muzicală generală și de specialitate se cere 
astăzi a fi realizată într-o manieră nouă, care depășește 
granițele abordării tradiționale, vizând nu doar 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This paper presents a cross-curricular approach to 
musical composition supported by ICT, an experiment 
based on the model of Phil Kirkman. The investigation 
was carried on in the 2021-2022 academic year. It was 
realized in collaboration with teachers from the 
Sigismund Toduță High School of Art in Deva and the 
High School of Art in Sibiu, respectively, involving 
middle school and high school students from year 7, 
year 8, year 9 and year 10. The experiment started with 
a debate on a recommended topic suggested by images, 
which constituted the visual stimulus. The path to 
achieving the final goal supported students in 
developing creative skills, the primary purpose of 
musical composition, and building musical knowledge. It 
also enriched learners with information from different 
areas and knowledge fields belonging to several other 
subjects. Following the received information on the 
composition topic and the debates in the classroom, the 
students developed their ability to understand the world 
by building their own opinions on the issues. These 
opinions could be supported by historical, geographical, 
philosophical, economic, and psychological data they 
achieved. The cross-curricular approach to music 
composition offered a creative way to develop 
understanding, knowledge, and practical skills through 
an interconnected study of multiple disciplines. This 
approach to music education that transcends its 
boundaries brought educational benefits to both students 
and teachers, who took advantage of the learning 
situations within the experiment to broaden both their 
musical knowledge and their across-the-board 
knowledge beyond the subject taught or studied, 
respectively. 

Keywords 
Music education, interdisciplinarity, musical 
technologies, experiment, active involvement. 

INTRODUCTION 
Music education today in both vocational and non-
vocational fields must be carried out in a new manner 
that goes beyond the boundaries of the traditional 
approach. The new approach aims to transmit not only 
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transmiterea de conținut specific strict disciplinei, ci 
aducând viziunea unei abordări culturale eteronomice și 
interdisciplinare. Noua viziune interdisciplinară a 
predării muzicii aduce un surplus major educației 
muzicale prin rezonanța acesteia cu istoria, valorile 
umane, convențiile interumane, instituțiile și tehnologiile 
care o înconjoară. Muzica poate fi abordată doar dintr-o 
perspectivă culturală, fapt care implică o bună 
cunoaștere a contextului istoric, social, cultural și politic 
al muzicii studiate sau interpretate (Clayton, Herbert și 
Middleton, 2003). Abordarea cross-curiculară a muzicii 
este prezentată ca o modalitate de înlesnire a unei 
înțelegeri mai bune a acesteia. În viziunea acestora, 
interpretarea, redarea și crearea muzicii reprezintă partea 
practică, iar analiza ontologică a muzicii, recomandată 
ca o completare și un balans al părții practice, capătă 
valența părții teoretice. Trebuie să recunoaștem că 
ambele activități, atât teoretice, cât și practice, sunt 
necesare a fi abordate într-un mod echilibrat în procesul 
învățării, și nu doar în domeniul muzical, ci în toate 
celelalte domenii ale cunoașterii (Cook și Everist, 1999). 
Articolul 68 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 
menționează că învățământul primar, gimnazial și liceal 
se axează pe formarea, dezvoltarea și diversificarea 
competențelor cheie, care determină profilul de formare 
al elevilor (Legea Educației Naționale, 2011). Abilități 
precum creativitatea, antreprenoriatul, învățarea de a 
învăța și abilitățile digitale sunt considerate competențe 
cheie pentru secolul XXI, fiind intens promovate la nivel 
european pentru a susține inovația, creșterea și 
participarea la o societate și economie digitală (Learning 
and Skills..., 2022). Experimentul realizat a avut ca scop 
dezvoltarea printr-o abordare cross-curriculară a două 
dintre competențele cheie promovate de legea educației 
naționale, și anume: creativitatea și abilitățile digitale. 
Este semnalat că noțiunea de competențe cheie ale 
secolului XXI este utilizată pe scară largă în educație și 
nu este întotdeauna definită în mod consecvent, fapt care 
poate conduce la confuzie și interpretări divergente. 
Aceeași sursă menționează o serie de termeni înrudiți 
precum: competențe aplicate, competențe trans-
curriculare, competențe transferabile, competenţe 
transdisciplinare, competențe transversale, competenţe 
interdisciplinare, abilități non-cognitive, abilități fine, și 
alți termeni (21st Century Skills, 2016). 
Interdisciplinaritatea este definită cu claritate de Collins 
Dictionary ca o abordare a unui subiect care include 
contribuții din mai multe discipline și puncte de vedere 
(Collins Dictionary, 2022). Oxford Learner’s 
Dictionaries (2022) prezintă interdisciplinaritatea într-un 
mod similar, ca o abordare care afectează sau leagă 
diferite părți ale curriculumului școlar. Abordarea 
interdisciplinară a educației aduce avantaje enorme, care 
generează progresul și stimulează învățarea, fapt care 
ne-a motivat să realizăm experimentul descris în 
articolul de față, experiment ce poate constitui un 
exemplu de bune practici pentru cadrele didactice 
dornice să îmbogățească experiența de învățare a elevilor 
printr-o abordare cross-curriculară a compoziției 
muzicale cu suportul tehnologic existent. Această 
abordare poate aduce Educația Muzicală în postura unui 
instrument al cunoașterii lumii înconjurătoare și al 
formării și dezvoltării unei tinere generații apte pentru a 
participa la o societate și o economie digitală. 

 

strictly musical content but also to bring the vision of 
cross-curricular learning. This new outlook on music 
brings a major enhancement to music education through 
its resonance with the history, human values, interhuman 
conventions, institutions and technologies surrounding 
it. As Clayton et al. stated, music can only be 
approached from a cultural perspective, which involves 
proper knowledge of the historical, social, cultural, and 
political context of the performed or analyzed music 
(Clayton, Herbert and Middleton, 2003). Cook and 
Everist present the cross-curricular approach to music as 
a method to facilitate a better understanding of it. They 
launched the idea that music’s performance and creation 
represent the practical part, and the ontological analysis 
is the theoretical part which complements the practical 
one. We should agree that both theoretical and practical 
activities must be balanced in the learning process, not 
only in the musical field but in all other fields of 
knowledge (Cook and Everist, 1999). 
Article 68 of the National Education Law no. 1/2011 
mentions that primary, middle, and high school 
education focuses on training, developing and 
diversifying the key skills that determine the training 
profile of students (National Education Law, 2011). 
Skills such as creativity, entrepreneurship, learning to 
learn, and digital competence are key competencies for 
the 21st century. They are increasingly promoted in UE 
to support innovation, growth and participation in a 
digital society and economy (Learning and Skills…, 
2022). The current experiment aimed to develop two key 
skills promoted by the national education act: creativity 
and digital skills. 
The Glossary of education reform indicates the concept 
of key skills of the 21st century is widely used in 
education and is not consistently defined, leading to 
confusion and divergent interpretations. The same 
source mentions a couple of related terms, such as 
applied skills, trans-curricular skills, transdisciplinary 
skills, interdisciplinary skills, transferable skills, 
transversal skills, non-cognitive skills, fine skills, and 
other terms (21st Century Skills, 2016). Collins 
Dictionary defines interdisciplinarity as an approach to a 
subject that includes contributions from multiple 
disciplines and viewpoints (Collins Dictionary, 2022). 
The Oxford dictionary similarly presents 
interdisciplinarity as an approach that affects or links 
different parts of the school curriculum (Oxford 
Learner’s Dictionaries, 2022). The interdisciplinary 
approach to education brings enormous advantages that 
generate progress and stimulate learning. This fact 
motivated us to carry out the experience described in this 
article. This experience can be an example of good 
practices for those willing to enrich students’ learning 
experience with a cross-curricular approach to music 
composition using the support of existing technologies. 
The interdisciplinary approach and technological support 
can make music education an instrument for developing 
knowledge of the surrounding world and sustain the 
formation and development of a young generation able 
to live and participate actively in a digital society and 
economy. 
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1.1 Educația muzicală, 
interdisciplinaritatea și TIC-ul 
Impactul tehnologiilor asupra învățării a fost explorat de 
mulți cercetători, care confirmă creșterea motivației 
elevilor și a rezultatelor învățării în urma utilizării 
acestora (Lin și Chen, 2017; Innes, 1997; Nedelcuț și 
Moldovan, 2022). Este însă necesar să conștientizăm 
aspectul menționat de Remillard, care afirma că este 
extrem de important ca în alegerea tehnologiilor să se 
pornească de la obiectivele învățării și metodele curente 
ale dascălilor pentru realizarea unei tranziții naturale și a 
unei încorporări cât mai firești a tehnologiilor potrivite 
ca unelte suport ale învățării (Remillard, Van 
Steenbrugge, Machalow, Koljonen, Krzywacki, Condon 
și Hemmi, 2021). E drept că abordarea interdisciplinară 
conduce spre o regândire a modului tradițional de a privi 
educația muzicală, ceea ce implică un efort suplimentar 
din partea dascălilor. Având, însă, clar în minte 
finalitatea învățării, putem beneficia, prin utilizarea 
tehnologiilor pe care secolul XXI le pune la dispoziție, 
de un suport substanțial în transmiterea cunoștințelor și 
formarea competențelor cheie ale învățării. 
Shapin vorbea încă din anul 1992 de utilizarea atât a 
datelor interne, care aparțin unei discipline, cât și a 
datelor externe, care vin din alte domenii de cunoaștere, 
pentru completarea subiectului tratat și o mai bună 
înțelegere a acestuia (Shapin, 1992). Cu ani buni în urmă 
se aducea în discuție ideea abordării cross-curriculare a 
muzicii ca o necesitate a regândirii muzicii în relație cu 
universul înconjurător (Cook și Everist, 1999). Această 
optică a înțelegerii muzicii în contextul universal general 
aduce viziunea pătrunderii muzicii din diferite 
perspective și sfere ale cunoașterii (Kirkman, 2009). 
Pornind de la ideile prezentate, care reflectă faptul că 
abordarea cross-curriculară aduce beneficii majore, 
asigurând educației muzicale o viziune lărgită, ce 
contribuie la dezvoltarea socială, la formarea 
competențelor civice și la lărgirea sferei de cunoaștere a 
elevilor, am desfășurat experimentul de față, care 
abordează compoziția într-o perspectivă 
interdisciplinară. În proiectul realizat ne-am folosit de 
mijloacele tehnologice existente, care au facilitat atât 
prezentarea caracteristicilor stilistice, a contextului 
social, politic, economic, istoric și cultural al muzicii 
audiate și analizate, cât și cercetarea subiectului propus 
pentru compoziție. În realizarea acestui experiment am 
pornit de la literatura consultată în domeniu, prezentată 
mai jos. 

Tabel 1. Literatura consultată în domeniu 
Autori, 

publicație 
Subiectul tratat Viziunea asupra 

învățării 
Kirkman, 

2009 
ICT ca suport al 
unei educații 
muzicale 
abordată 
interdisciplinar. 

O dezbatere a 
posibilităților existente de 
realizare a educației 
muzicale într-o abordare 
interdisciplinară cu 
suport IT. 

Born, 2010 O nouă viziune a 
Educației 
Muzicale fără 
granițele 
disciplinare și 
diviziunile 
moștenite din 
secolul trecut. 

Reconfigurarea granițelor 
dintre subdisciplinele 
studiului muzicii, care 
propune o direcție 
viitoare, ce implică o 
analiză extinsă a părții 
sociale, culturale, 
materiale și temporale a 
muzicii. 

1.1 Music education, ICT and the cross-
curricular approach 
Researchers have explored the impact of technologies on 
learning, confirming the increase in student motivation 
and learning outcomes following their use (Lin and 
Chen, 2017; Innes, 1997; Nedelcuț and Moldovan, 
2022). However, it is necessary to be aware of the aspect 
mentioned by Remillard, which stated that it is essential 
to start from the learning objectives and the current 
methods of the teachers when choosing the technologies. 
This is to achieve a natural transition and the most 
natural incorporation of suitable technologies for the 
learning goals (Remillard, Van Steenbrugge, Machalow, 
Koljonen, Krzywacki, Condon and Hemmi, 2021). The 
cross-curricular approach indeed leads to a different way 
of approaching music education. However, with the 
learning goals clearly in mind, we can benefit by using 
the technologies that the 21st century makes available 
for substantial support in transmitting knowledge and 
forming students’ skills. 
Since 1992, Shapin has been talking about using both 
internal data, which belong to a discipline, and external 
data, which come from other fields of knowledge, to 
offer a larger view of the learning topic and a better 
understanding (Shapin, 1992). Many years ago, Cook 
and Everist brought up in the preface of the book 
Rethinking Music the idea of cross-curricular approaches 
to music as a necessity for rethinking music concerning 
the universe (Cook and Everist, 1999). Phil Kirkman 
also supports this perspective that requests music 
understanding from different spheres of knowledge 
(Kirkman, 2009). Starting from the awareness that the 
cross-curricular approach brings significant benefits, 
providing music education with a broadened vision, 
which contributes to social development, the formation 
of civic skills and the broadening of the students’ sphere 
of knowledge, we conducted an experiment that 
approaches composition in an interdisciplinary 
perspective. In the experiment, we used the existing 
technologies that facilitated the analysis of music’s 
stylistic characteristics and also the music’s historical, 
geographical, social, political, economic and cultural 
context. We also found suitable digital resources that 
helped the learners better understand the composition 
topic. In carrying out this experiment, we started with a 
couple of selected and analyzed studies presented in the 
following table. 

Table 1. Selected and analysed studies 
Authors 
(Year) 

Sample Learning perspective 

Kirkman, 
2009 

ICT as support 
for an 
interdisciplinary 
approach to 
music education 

A debate on the current 
possibilities of achieving 
Music Education in an 
interdisciplinary approach 
with IT support. 

Born, 2010 A new vision of 
Music 
Education 
without the 
disciplinary 
boundaries and 
divisions 
inherited from 
the last century 

Reconfiguring the 
boundaries between the 
subdisciplines of music, 
this study proposes a 
future direction involving 
extensive analysis of 
music’s social, cultural, 
material and temporal 
parts. 
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Autori, 
publicație 

Subiectul tratat Viziunea asupra 
învățării 

Cook și 
Everist, 

1999 

Regândirea 
muzicii în relație 
cu universul. 

Viziune complexă asupra 
muzicii, în care autorul 
abordează perspectiva 
cross-curiculară ce face 
posibilă o înțelegere mai 
bună a muzicii prin 
analiză și interpretare. 

Clayton, 
Herbert și 
Middleton, 

2003 

Importanța unei 
priviri asupra 
întregii game a 
perspectivelor 
disciplinare. 

Promovarea culturii ca 
„suplimentul” care 
creează posibilitatea unei 
înțelegeri mai profunde. 

Fairclough, 
2003 

Creația muzică, 
văzută ca rezultat 
ale contextului 
politic și istoric. 

Aduce în prim plan 
diferite perioade ale 
istoriei, arătând modul în 
care contextul general a 
influențat muzica din 
acea vreme. 

Kramer, 
2002 

Promovarea ideii 
că semnificația 
muzicii 
depășește 
conceptul limitat 
al autonomiei 
estetice a 
muzicii.  

Muzica este considerată a 
fi un simptom sau un 
semn al unui element 
contextual. Înțelegerea 
contextului social este 
considerată condiția de 
inteligibilitate pentru 
majoritatea muzicii 
moderne occidentale. 

METODOLOGIE 
În abordarea interdisciplinară a compoziției muzicale cu 
suport tehnologic, elevii au parcurs etapele care pot fi 
observate în figura de mai jos. Situațiile de învățare 
create în cadrul fiecărei etape au dat posibilitatea 
îmbogățirii sferei de cunoaștere a elevilor, dezvoltând 
capacitățile acestora de audiere activă, analiză și 
înțelegere a muzicii. În afară de materialele propuse 
pentru realizarea fiecărei etape, resurse care se regăsesc 
în acest articol, elevii și dascălii au fost solicitați să 
propună la rândul lor bloguri, site-uri, podcasturi, 
platforme video, imagini reprezentative, secvențe din 
filme, convenții, prezentări și dezbateri, care să susțină 
tematica/subiectul abordat. 

Figura 1. Etapele experimentului. 

Authors 
(Year) 

Sample Learning perspective 

Cook and 
Everist, 

1999 

Rethinking 
music in 
relation to the 
universe 

A complex view in which 
certain chapters address 
the cross-curricular 
perspective that makes 
possible a better 
understanding of music 
through analysis and 
interpretation. 

Clayton, 
Herbert 

and 
Middleton, 

2003 

The importance 
of looking at 
the full range of 
study fields  

Promoting culture as the 
"supplement" that plugs 
the gap of deeper 
understanding. 

Fairclough, 
2013 

Musical 
compositions 
seen as an 
effect of 
political and 
historical 
context 

It brings different periods 
of history to the fore by 
showing how the overall 
context influenced the 
music of that time. 

Kramer, 
2002 

Launching the 
idea that the 
meaning of 
music 
transcends the 
limited concept 
of music’s 
aesthetic 
autonomy 

Music is presented as a 
symptom or a sign of a 
contextual element. 
Understanding the social 
context is considered the 
condition of intelligibility 
for most modern Western 
music. 

METHODOLOGY 
In the interdisciplinary approach to musical composition 
with technological support, students went through the 
stages seen in the picture below. The learning situations 
created within each work stage enabled the enrichment 
of the students’ sphere of knowledge, developing their 
capacities for active listening, analysis and 
understanding of music. In addition to the materials 
proposed for each stage and resources found in this 
article, students and teachers were asked to propose 
other blogs, websites, podcasts, video platforms, 
representative images, film sequences, conventions, 
presentations and debates to support the theme/subject 
addressed. 

Figure 1. The experiment’s stages. 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

81

[ 

1.2 Coștientizarea importanței înțelegerii 
contextului cultural și social al muzicii 
Punctul de pornire al acestei abordări interdisciplinare 
l-a constituit conștientizarea elevilor asupra importanței 
cunoașterii contextului social, cultural, economic, 
politic, istoric, geografic de care compozitorii au avut 
parte în momentul creării unei compoziții muzicale, 
context care cu siguranță a amprentat gândirea acestora 
și s-a reflectat în compozițiile lor. Pornind de la ideea că 
muzica reprezintă de fapt un răspuns al ființei umane la 
factorii externi, o modalitate de comunicare a ideilor și 
sentimentelor noastre generate și influențate de mediul 
înconjurător, elevilor li s-a amintit faptul că, prin 
creațiile lor, mulți muzicieni de-a lungul secolelor au 
susținut și susțin în continuare la nivel global diverse 
cauze, pe care le încorporează în lucrările lor. În funcție 
de scopul urmărit de compozitor prin creațiile muzicale 
sau de subiectul tratat, creațiile muzicale au adunat în 
jurul lor oameni cu convingeri și idei comune celor 
exprimate de compozitori. 
În lumea contemporană a democrației și a diplomației, 
muzica este folosită nu doar pentru a exprima opinii și 
sentimente, ci și pentru a transmite mesaje de susținere, 
de promovare și de împuternicire sau dimpotrivă mesaje 
de protest, opunere, boicotare, uneori cu scopul de a 
influența decizii politice, economice sau sociale (Street, 
2003; Frolova-Walker, 2016). Muzica trebuie înțeleasă, 
deci, pe de o parte, ca o reflexie a realității 
înconjurătoare, iar, pe de altă parte, ca o unealtă prin 
care se dorește influențarea realității exterioare, fapt care 
face ca în jurul unei creații muzicale sau al unui stil 
muzical să se grupeze indivizii cu aceleași convingeri și 
percepții pe care compozitorul le-a reflectat în 
compoziție. În această etapă a experimentului a fost 
menționat faptul că uneori, în societatea contemporană 
observăm insistența membrilor unui grup social asupra 
superiorității lor, datorate genului de muzică preferat, 
relevant pentru ei, și o oarecare ierarhie însoțitoare a 
oamenilor, bazată pe asocierile lor cu acel gen (Bennett, 
2004; Bourdieu, 1996). Sociologul Gerry Veenstra a 
demonstrat pe un eșantion de 1.595 de adulți că 
preferințele muzicale ale unui individ pot dezvălui clasa 
socială, că poziția socială a persoanelor intervievate se 
raportează la stilul lor de viață, conectând oamenii în 
activități comune. Multe aspecte diferite ale vieții 
culturale, cum ar fi muzică, sport, religie, mâncare etc., 
sunt afectate de clasa socială – implicit și gustul muzical. 
S-a descoperit că persoanele din clasele sociale 
inferioare nu aveau gusturi muzicale comune cu cei din 
clasele sociale superioare și viceversa (Veenstra, 2015). 
De asemenea, a fost menționată și cercetarea realizată pe 
un eșantion de 1.215 participanți, care relevă faptul că 
genuri muzicale ca: opera, muzica cultă și jazz-ul sunt 
preferate de persoanele care fac parte din partea de sus a 
clasei medii, iar genuri muzicale precum rap, hip-hop, 
metal sunt preferate de persoanele care fac parte din 
partea de jos a clasei medii (Cian, Marini și Maass, 
2022). 
Ca o concluzie a studiilor menționate anterior, putem 
afirma că o trăsătură distinctivă a muzicii contemporane 
este modul în care genul de muzică preferat de indivizi 
clasifică, practic, oamenii din punct de vederea cultural.  

 

1.2 Understanding the importance of the 
cultural and social context of music  
The starting goal of this interdisciplinary approach was 
to raise students’ awareness of the importance of 
knowing composers’ social, cultural, economic, 
political, historical, and geographical context when 
creating a musical composition. This context certainly 
left an imprint on their thinking that might be reflected 
in music compositions. Starting from the idea that music 
is a human response to external factors, a way of 
communicating our thoughts and feelings generated and 
influenced by the environment, the students were 
reminded that through their creations, many musicians 
throughout the centuries have supported and continue to 
support globally various causes incorporating them into 
their work. Depending on the purpose pursued by the 
composer through the musical creations, these gather 
people with similar ideas and values to those expressed 
through the musical compositions. 
In the contemporary world of democracy and diplomacy, 
music is used not only to express opinions and feelings 
but also to convey messages of support, promotion and 
empowerment or, on the contrary, messages of protest, 
opposition, and boycott, sometimes to influence 
political, economic or social decisions (Street, 2003; 
Frolova-Walker, 2016). Music must therefore be 
understood on the one hand as a reflection of the 
surrounding reality and on the other hand as a tool 
through which we want to influence the external reality. 
This fact causes individuals to group around a musical 
creation or a musical style that expresses the same 
beliefs and perceptions that the composer reflected in the 
composition. It has been noted that sometimes in 
contemporary society, we experience the insistence of 
members of a social group on their superiority due to 
their preferred genre of music relevant to them. There is 
also a hierarchy of people based on their associations 
with a specific genre (Bennett, 2004, Bourdieu, 1996). 
We recall here the research carried out by sociologist 
Gerry Veenstra from the University of British Columbia, 
Canada, on a sample of 1.595 adults in Toronto and 
Vancouver showed that an individual’s musical 
preferences can reveal social class. Gerry noted that the 
social position of interviewed people is related to their 
lifestyle that connects people to common activities. 
Social class affects many aspects of cultural life, such as 
sports, religion, food, etc., and so, not surprisingly, the 
musical taste. Veenstra found that people from lower 
social classes tended to dislike music preferred by higher 
social classes and vice versa (Veenstra, 2015). It was 
also mentioned in the research recently carried out on a 
sample of 1.215 participants. The research reveals that 
musical genres such as opera, classical music, and jazz 
are preferred by people who are part of the upper part of 
the class middle class and musical genres such as rap, 
hip-hop, and metal are preferred by people who are part 
of the lower middle class (Cian, Marini and Maass, 
2022). 
As a conclusion of the above mentioned studies, we can 
assert that a distinctive feature of contemporary music is 
how the type of music preferred by individuals 
practically classifies people culturally.  
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Pornind de la considerentul că noua programă școlară 
pentru clasele gimnaziale aprobată în 2017 încurajează 
audierea și analiza genurilor și stilurilor muzicale 
contemporane, elevii au primit ca sarcină în această 
primă etapă audierea a câte două creații la alegere, care 
să facă parte din două genuri muzicale diferite 
menționate în tabelul de mai jos. În urma parcurgerii 
literaturii recomandate (Fuhrnham și Chamorro-
Premuzic, 2007; Schäfer și Mehlhorn, 2017; Rentfrow, 
2003; North, 2010) s-a realizat la clasă o paralelă între 
genurile muzicale contemporane și caracteristicile 
sociale ale celor care preferă un anumit gen muzical. 
Elevii au completat în tabelul de mai jos trăsăturile 
comune ale iubitorilor aceluiași gen muzical, menționate 
în sursele parcurse. 

Tabel 2. Paralelă între genurile muzicale și 
caracteristicile sociale ale iubitorilor fiecărui gen 

La finalul acestei etape, elevii au confirmat înțelegerea 
necesității analizării contextului general al muzicii care 
reflectă realitatea înconjurătoare și, ca atare, unește în 
jurul ei oameni, care împărtășesc o viziune comună a 
realității cu cea exprimată de compozitor în cadrul unei 
creații muzicale. 

1.3 Analiza imaginilor propuse ca sursă de 
inspirație – accesarea stimulului vizual 
Elevii au trecut apoi la prima etapă legată de cercetarea 
subiectului pentru compoziția muzicală plănuită a se 
realiza. Au fost analizate imaginile sugestive primite ca 
sursă inițială de inspirație pe tematica păcii, în antiteză 
cu cea a războiului. În această etapă, elevii au fost 
invitați să se gândească la modul în care artele pot 
reflecta prin mijloace diferite aceleași idei, realizând în 
acest mod posibilitatea unei paralele constante între 

Gen 
muzical 

Caracteristici 

Clasic Iubitorii de muzică clasică sunt prezentați ca 
persoane în largul lor cu ei înșiși. Creativitatea și 
stima de sine sunt unele dintre trăsături lor 
comune. 

Operă Iubitorii de operă sunt descriși ca imaginativi și 
perspicace. 

Pop Extrovertiți, onești și convenționali. Deși iubitorii 
de muzică pop sunt de obicei harnici și au o stimă 
de sine ridicată, cercetătorii sugerează că sunt mai 
puțin creativi și mai neliniştiți decât iubitorii altor 
stiluri muzicale. 

Jazz/ 
Blues 

Prezentați ca persoane în general extrovertite, cu 
stimă de sine ridicată. Tind să fie foarte creativi, 
inteligenți și în largul lor cu ei înșiși. 

Dance Cei care preferau muzica dance au fost clasificați 
ca extrovertiți și deschiși la experiențe noi, dar s-
au clasat mai jos decât alții la capitolul blândețe. 

Hip-Hop În ciuda stereotipului, că iubitorii de rap sunt 
agresivi sau violenți, cercetătorii nu au găsit o 
astfel de legătură. Cu toate acestea, fanii rap-ului 
au tendința unei stime de sine ridicate și sunt în 
general mai extrovertiți decât fanii altor stiluri. 

Folk 
 

S-au identificat în mod obișnuit ca muncitori, 
convenționali, extrovertiți și conservatori. Deși 
muzica folk este profund sentimentală, oamenii 
care o preferă tind să fie stabili din punct de 
vedere emoțional. De asemenea, ei s-au clasat mai 
jos decât alții în deschiderea spre nou. 

Rock/ 
Heavy 
metal 

Rock și heavy metal proiectează adesea imagini de 
furie și agresivitate. Cu toate acestea, s-a constatat 
că un procent considerabil dintre fanii acestui stil 
de muzică sunt persoane calme și introvertite, 
având tendința unei stime de sine scăzută. 

 

Starting from the consideration that the new music 
curriculum approved in 2017 encourages the listening 
and analysis of contemporary musical genres and styles, 
the students were given the task of listening to two 
creations of their choice that belongs to two different 
musical genres mentioned in the table below. After 
reviewing the recommended literature (Fuhrnham and 
Chamorro-Premuzic, 2007; Schäfer and Mehlhorn, 
2017; Rentfrow, 2003; North, 2010), a parallel was 
made in the classroom between contemporary music 
genres and the social characteristics of those who prefer 
a particular music genre. The students filled in the table 
below the common features of lovers of the same 
musical genre mentioned in the sources. 

Table 2. The parallel between musical styles and 
social characteristics of each style lovers 

Music 
style 

Characteristics 

Classical Classical music lovers are presented as people at  
ease with themselves. Creativity and self-esteem 
are some of their common features. 

Opera Opera lovers are described as imaginative and 
perceptive. 

Pop Extroverted, honest, and conventional. Although 
pop music lovers are typically hardworking and 
have high self-esteem, researchers suggest that 
they are less creative and more restless than lovers 
of other music styles. 

Jazz/ 
Blues 
 

Presented as generally extroverted individuals 
with high self-esteem. They tend to be very 
creative, intelligent and at ease with themselves. 

Dance Those who preferred dance music were typically 
extroverted and open to new experiences but 
ranked lower than others on meekness. 

Hip-Hop Despite the stereotype that rap lovers are 
aggressive or violent, the researchers found no 
such link. However, rap fans tend to have high 
self-esteem and are generally more outgoing than 
fans of other styles. 

Folk 
 

They commonly identified themselves as 
hardworking, conventional, extroverted, and 
conservative. Although folk music is deeply 
sentimental, people who prefer it tend to be 
emotionally stable. They also ranked lower than 
others in openness to the new. 

Rock/ 
Heavy 
metal 

Rock and heavy metal often project images of 
anger and aggression. However, it has been found 
that a considerable percentage of fans are quiet 
and introverted people with a tendency towards 
low self-esteem. 

At the end of this stage, the students confirmed their 
understanding of the need to analyze the general context 
of music that reflects the surrounding reality. This 
gathers people who share a common vision of reality 
with that one expressed by the composer within the 
musical creation. 

1.3 Analysis of the given images as the first 
inspirational source – accessing the visual 
stimulus 
The students then went on to the first stage in which they 
researched the subject of the planned music composition. 
At this stage, the suggestive images received as an initial 
source of inspiration on the theme of peace as opposed to 
war were analyzed. The students were invited to think 
about how the arts can reflect the same ideas through 
different means, thus realizing the possibility of a 
constant parallel between music and other arts. Each 
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muzică și celelalte arte. Fiecare elev a fost invitat să 
caute câte un exemplu în care artele plastice, artele 
vizuale, artele spectacolului și alte arte au reușit în mod 
eficient să exprime ideea de război și, respectiv, ideea de 
pace. Elevii au adus exemple din literatură, sculptură, 
pictură, fotografie și arta cinematografică. Analiza 
exemplelor a fost urmată de purtarea unor discuții libere 
pe temele propuse. Aceste discuții dirijate de dascăli au 
reliefat cunoștințele elevilor privitoare la subiectul 
propus și nivelul de înțelegere și informare a acestora în 
acestă direcție. Pornind de la nivelul cunoștințelor 
elevilor, privitoare la subiectul abordat în momentul 
începerii experimentului, dascălii au putut analiza în 
final achizițiile pe care elevii le-au câștigat în urma 
experimentului. 

1.4 Documentarea pe tematicile propuse 
pentru compoziție – activități 
interdisciplinare 
În această etapă elevii au primit un tabel, în care au fost 
sugerate câteva surse de informare generală, privitoare la 
tematicile abordate: război, respectiv pace, informații 
care să ducă la o înțelegere mai bună a noțiunilor. 
Sursele recomandate au fost definiția războiului 
(https://dexonline.ro/definitie/r%C4%83zboi) și a păcii 
(https://dexonline.ro/definitie/pace), clasificarea și 
descrierea războiului (https://ro.wikipedia.org/wiki/R% 
C4%83zboi) și comentarii pe tema păcii 
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Pace). 
 

 
Figura 2. Impactul războiului – domenii de discuții. 
Au urmat apoi discuții privitoare la impactul războiului 
în plan economic, social, cultural, geografic, psihologic 
și medical, pornind de la schema anterior prezentată. 
Discuțiile au fost susținute inițial de accesarea 
informațiilor menționate în tabelul de mai jos, la rubrica 
Tematica propusă. Profesorii de specialitate au primit ca 
sursă de informare articolele și cărțile menționate în 
rubrica Documentația propusă și au ales materialele pe 
care să le abordeze la clasă. S-a recomandat, însă, 
implicarea profesorilor de istorie, economie, geografie, 
psihologie, care pot contribui cu informații prețioase în 
domeniile propuse pentru informare, analiză și discuție.  
Deși s-a încercat prezentarea repercusiunilor războiului 
pe domenii de studiu, elevii au fost ajutați să înțeleagă că 
războiului afectează societatea din toate punctele de 
vedere, în cele mai multe dintre cazuri efectele fiind 
conectate între ele. Multe dintre urmările războiului 
influențează în lanț economia, societatea, cultura, mediul 
înconjurător și, bineînțeles, sănătatea fizică și mentală a 
cetățenilor. În consecință, subiectele propuse pentru 
discuție într-un anumit domeniu de studiu depășesc în 
majoritatea cazurilor granițele domeniului respectiv. 
Un exemplu relevant pentru copii a fost faptul că 
imposibilitatea accesării educației pe perioada stării de 
război a unei națiuni nu afectează doar viața socială a 

 

student was invited to look for an example where the 
fine arts, visual arts, performing arts and other arts could 
effectively express war and peace, respectively. Students 
brought examples from literature, sculpture, painting, 
photography and cinematography. Free discussions on 
the proposed themes followed the analysis of the 
examples. These discussions led by the teachers 
highlighted the students’ knowledge regarding the 
proposed subject and their level of understanding and 
information in this direction. Starting from the level of 
students’ knowledge of the subject at the beginning of 
the experiment, teachers finally realized the acquisitions 
that the students gained as a result of the experiment. 

1.4 Research on the composition’s topic – an 
interdisciplinary approach 
At this stage, the students received a table with a few 
resources meant to bring general information to the 
topics addressed: war and peace, respectively, 
information that would lead to a better understanding of 
the concepts. The recommended sources were the 
definition of war 
(https://dexonline.ro/definitie/r%C4%83zboi) and of 
peace (https://dexonline.ro/definitie/pace), classification 
and description of wars 
(https://ro.wikipedia.org/wiki/R% 
C4%83zboi) and comments on the peace subject 
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Pace). 

 
Figure 2. War consequences – areas of discussion. 

Discussions related to the war’s impact in the economic, 
social, cultural, geographical, psychological and medical 
fields followed, starting from the scheme above. The 
discussions were initially supported by accessing the 
information mentioned in the table below under the 
heading Proposed Themes. The teachers received the 
articles and books mentioned in the Proposed 
Documentation section as a source of information and 
chose the materials their class would approach. 
However, it was recommended, where possible, to 
involve history, economics, geography, and psychology 
teachers who can bring valuable information. 

Although an attempt was made to present the 
repercussions of the war on fields of study, the students 
were helped to understand that the war affects society 
from all points of view, and in most cases, the effects are 
connected to each other. Many of the consequences of 
war affect the economy, society, culture, environment 
and, of course, citizens’ physical and mental health. 
Consequently, the topics proposed for discussion in a 
certain field of study, in most cases, exceed the 
boundaries of that field. A relevant example for children 
was that the impossibility of accessing education during 
the state of war of a nation affects not only the social life 
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familiilor, ci aduce efecte nefaste și asupra culturii și 
economiei pe termen lung. 

Tabelul 3. Resursele parcurse de elevi  
și informațiile extrase 

Domeniul 
discuțiilor/ 

Documentația 
propusă 

Tematica propusă 

Economic 
Cerna 
(2022) 

 

Distrugerea infrastructurii (rețelele de 
circulație și comunicație) poate crea un 
colaps catastrofal al structurii sociale 
interconectate, respectiv al sistemelor de 
educație și sănătate, oficiilor de muncă și 
de producție, care conduc la declinul 
economic. Efecte negative ale războiului 
asupra agriculturii și industriei, 
exportului și importului generează 
inflația. 

Social 
Modell și 
Haggerty 
(1991). 

Imposibilitatea de accesare a educației pe 
perioada războiului și blocarea căilor de 
acces la locul de muncă afectează viața 
socială a familiilor, sănătatea fizică și 
mentală a indivizilor și, în timp, cultura 
țării. 

Cultural 
Summerfield 

 (1997) 

Bunurile culturale sunt amenințate cu 
distrugerea, confiscarea, furtul sau jaful. 
Descoperiri arheologice, arhive, 
biblioteci, muzee și monumente culturale 
sunt uneori pur și simplu vandalizate sau 
furate de părțile implicate în război, 
pentru a fi folosite în finanțarea 
războiului. Războiul duce la o migrație 
forțată, care provoacă deplasări mari ale 
populației. Printre migranții forțați există, 
de obicei, ponderi relativ mari de artiști și 
alte tipuri de oameni creativi, ceea ce 
face ca efectele războiului să fie deosebit 
de dăunătoare pentru potențialul creativ 
al unei țării pe termen lung. 

Geografic 
(mediul 

înconjurător) 
Schneider 

(2017); 
Kalliny și 
LeMaster 

(2005) 

Defrișările și defolierea pădurilor, 
distrugerea orașelor, deteriorarea solului, 
deteriorarea calității aerului, 
imposibilitatea aprovizionării cu apă 
potabilă, devierile cursului râurilor, care 
pot genera inundații, afectează mediul 
înconjurător și accesul oamenilor la 
satisfacerea nevoilor fundamentale de 
apă, hrană, căldură, adăpost. 
Discuții privitoare la modul în care 
așezarea geografică (păduri, mlaștini, 
ape, munți) și condițiile meteorologice 
pot influența desfășurarea și rezultatul 
războiului. 

Psihologic 
Krippner și 
McIntyre 

(2003) 

Moartea, violența, malnutriția, boala și 
dizabilitățile, consecințe fizice ale 
războiului, conduc la depresii, anxietate, 
stres, tulburări posttraumatice, afectând 
viața emoțională a individului. 

Medical 
Sidel și Levy 

(2009) 

Din cauza reducerii în mod inevitabil a 
accesului la apă potabilă, hrană și 
canalizare, riscul de a contracta boli este 
enorm. Imposibilitatea de a accesa 
sursele necesare de hrană și apă potabilă 
duc la malnutriție, boală și, în final, la 
deces. 

La finalul acestor discuții s-a subliniat că starea de pace 
a unei națiuni, contrar stării de război, poate crea un 
climat prielnic pentru dezvoltarea culturală, socială, 
economică și geografică, conducând la progres în toate 
planurile și la o dezvoltarea armonioasă a individului. 

 

of families but also the culture and economy in the long 
run. 

Table 3. Resources used by students  
and information extracted 

Discussion 
field/ 

References 

Proposed discussions 

Economic 
Cerna 
(2022) 

 

The infrastructure’s damage (traffic 
and communication networks) can 
create a catastrophic collapse of the 
interconnected social structure, the 
education and health system, and the 
labour and production offices, collapse 
which leads to economic decline. 
Negative effects of war on agriculture 
and industry, export and import, 
generate inflation. 
 

Social 
Modell and 
Haggerty 

(1991) 

The impossibility of accessing 
education during the war and blocking 
access to the workplace affects the 
social life of families, physical and 
mental health, and the country’s culture 
over time. 

Cultural 
Summerfiel

d 
(1997) 

Cultural property is threatened with 
destruction, confiscation, theft and/or 
robbery. Archaeological finds, 
archives, libraries, museums and 
cultural monuments are sometimes 
vandalized or stolen by warring parties 
to be used to finance the war. War 
leads to forced migration that causes 
large population movements. Among 
displaced people, there are usually 
relatively high shares of artists and 
other types of creative people, making 
the effects of war particularly 
damaging to a country’s long-term 
creative potential. 

Geographic 
(environme

nt) 
Schneider, 

(2017); 
Kalliny and 
LeMaster 

(2005) 

Deforestation and defoliation, the 
degradation of the soil, the 
deterioration of air quality, and the 
diversions of rivers that can generate 
floods are all war consequences that 
negatively affect the environment. The 
destruction of cities and nature will 
lead to the impossibility of accessing 
water and food supply suppressing 
basic human needs of food, water, heat, 
and shelter. 
Discussions regarding how the 
geographical setting (forests, swamps, 
waters, mountains) and weather 
conditions can influence the war’s 
outcome were encouraged. 

Psychologic
al 

Krippner 
and 

McIntyre 
(2003) 

Death, violence, malnutrition, disease 
and disability that are physical 
consequences of war lead to 
depression, anxiety, stress, and post-
traumatic stress disorder, affecting the 
individual’s emotional life. 

Medical 
Sidel and 

Levy (2009) 

With access to clean water, food and 
sanitation inevitably reduced, the risk 
of contracting infectious diseases is 
enormous. The inability to access the 
necessary food and drinking water 
sources leads to malnutrition, disease 
and, ultimately, death. 

At the end of these discussions, it was emphasized that 
the peace of a nation, contrary to the state of war, can 
create a favourable climate for cultural, social, 
economic, and geographical development leading to 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

85

[ 

1.5 Audierea și analizarea unor fragmente 
din lucrări celebre pe tematicile abordate – 
accesarea stimulului auditiv 
Cel de al patrulea pas al experimentului a constat în 
audierea unor fragmente din lucrări muzicale celebre, 
create pe tematicile abordate, lucrări care se regăsesc în 
tabelul de mai jos. 

Tabelul 4. Lucrări propuse spre audiție 
Lucrarea audiată Subiectul tratat 
Fr. Chopin, Poloneza militară,  
op. 40, nr. 1, în la major 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=hbnunexhlXM 

Evocarea curajului și a 
cavalerismului armatei poloneze, 
purtând standardul național spre 
victorie. 

D. Șostakovici, Simfonia a VII-a, 
op. 60, „Leningrad” și a VIII-a, 
fragmente 
https://www.youtube.com/watch?
v=-axuluSEDhM 
https://www.youtube.com/watch?
v=HON-9Z1Greo 

Ambele simfonii reflectă tragedia 
teribilă a celui de-al Doilea Război 
Mondial. Simfonia a VII-a este 
dedicată orașului Leningrad, care 
a fost supus celui mai îndelungat 
și teribil asediu al timpurilor 
moderne (1941-1944). 

S. Prokofiev, Cantata Alexander 
Nevsky, op. 78, fragmente 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=5VW7GLe0WnE 

Victoria prințului Alexandru Nevski 
pentru apărarea Rusiei și victoria 
sa ulterioară asupra cruciaților în 
1242.  

G. Holst, Suita Planetele, op. 32, 
p. II, Venus, aducătorul păcii, 
fragmente 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=EE6_PacCnRw&t=113
s 

Pacea poate domni suprem doar 
atunci când puterea războinică a 
lui Marte (partea I a Suitei) s-a 
consumat.  

L. van Beethoven, Simfonia
a IX-a, p. IV, Oda bucuriei, 
fragmente 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=cep8Ru4TL4k 

Un poem de sărbătoare, care se 
adresează unității întregii omeniri, 
după versurile lui Fr. Schiller.  

A. Schönberg, Pace pe pământ, 
op. 13, fragmente 
https://www.youtube.com/watch?
v=fCrToyZfgs8 

O evocare corală a conceptului de 
armonie universală între oameni.  

A urmat analiza conținutului ideatic al lucrărilor și 
discuții referitoare la contextul istoric și social la care 
compozitorul face referire în piesele audiate. Au fost 
discutate două perspective din care creațiile muzicale 
audiate pot fi privite, și anume: muzica – reflexie a 
realității –, și muzica – modalitate de influențare a 
realității –, perspective care au completat înțelegerea 
caracterului social al muzicii prezentat în prima parte a 
experimentului. Audierea unor creații celebre pe 
tematicile abordate a reprezentat o sursă de studiu și de 
inspirație extraordinară, extinzând sfera de cunoaștere a 
elevilor, atât în domeniul muzical, cât și în cel istoric și 
social. Lucrările propuse pentru audiție au fost extrem de 
diverse, pornind de la muzică pentru pian, creații corale, 
muzică simfonică, muzică vocal-simfonică și, în final, 
muzică de film, realizată pe tematicile abordate.  

F
Figura 3. Activități muzicale semnificative parcurse în 
acestă etapă. 

progress in all areas and harmonious development of the 
individual.  

1.5 Listening and analysing some famous 
pieces of music on the topics – accessing the 
auditory stimulus 
The fourth step of the experiment consisted of listening 
to fragments of famous works created on the topics 
addressed, which can be found in the table below. 

Table 4. Pieces of music proposed for the audition 
Piece Topic  

Fr. Chopin, Military Polonaise Op. 
40, No. 1 in A major 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=hbnunexhlXM 

Evoking the courage and 
chivalry of the Polish army 
carrying the Polish standard to 
victory. 

D. Shostakovich, Symphony No. 7 
Op. 60, “Leningrad” and No. 8, 
sections ( 
https://www.youtube.com/watch?v=
-axuluSEDhM
https://www.youtube.com/watch?v=
HON-9Z1Greo 

Reflecting the tragedy of World 
War II. Symphony VII is 
dedicated to the city of 
Leningrad, which was 
subjected to the longest and 
most terrible siege of modern 
times (1941-1944). 

S. Prokofiev, Alexander Nevsky
Cantata, Op. 78, sections 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=5VW7GLe0WnE 

Prince Alexander Nevsky’s 
victory in defence of Russia 
and his subsequent victory over 
the Crusaders in 1242. 

G. Holst, The Planets – II. Venus, 
The Bringer of Peace, sections 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=EE6_PacCnRw&t=113s 

Peace can reign supreme only 
when the warlike power of Mars 
(part I of the suite) has been 
consumed. 

L. van Beethoven, 9th Symphony, 
Movement IV, Ode to Joy 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=cep8Ru4TL4k 

A celebration poem addressed 
to the unity of all mankind, 
based on the lyrics of Fr. 
Schiller. 

A. Schönberg, Peace on Earth, Op. 
13, sections 
https://www.youtube.com/watch?v=f
CrToyZfgs8 

A choral evocation of the 
concept of universal harmony 
among people. 

Then followed the analysis of the ideological content of 
the works and discussions regarding the historical and 
social context to which the composer refers in the 
compositions. Two perspectives were discussed from 
which musical creations can be perceived: music as a 
reflection of reality and music as a way of influencing 
reality. Insights completed the first part of the 
experiment in which music creation was analyzed as an 
entity that can classify and group people with common 
features and values. Listening to some famous creations 
on the topics addressed represented a source of study 
and extraordinary inspiration, expanding the students’ 
scope of knowledge both in the musical and historical 
fields. The works proposed for the audition were highly 
diverse, starting with piano music, choral compositions, 
symphonic music, vocal-symphonic music and finally, 
film music made on the themes addressed. 

Figure 3. Meaningful musical activity undertaken at 
this stage. 
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Elevii au fost provocați să realizeze o analiză muzicală, 
urmărind modul în care muzica susține ideea centrală a 
războiului, respectiv, a păcii. Concluziile privitoare la 
aceste aspecte au fost notate și împărtășite la clasă. 
Sarcina a fost realizată în urma discuțiilor dirijate de 
profesorii de la clasă. 
În urma audierii unor fragmente din lucrările muzicale 
menționate, elevii au remarcat că: lucrările create pe 
tematica războiului au, în general, tempouri alerte, 
utilizează cu preponderență durate scurte, o dinamică 
intensă, acorduri și armonii complexe, pasaje repetitive 
și cromatice, care sporesc tensiunea muzicii și, de 
asemenea, un număr considerabil de pasaje executate în 
staccato, care au, și ele, ca efect accentuarea 
dramatismului. De asemenea, elevii au constatat și 
tendința de exploatare a registrelor extreme (grav, 
respectiv, acut) și o alternare a secțiunilor tensionate cu 
pasaje care aduc o liniște temporară, care se așterne 
pentru durate scurte. S-a semnalat și existența unui 
echilibru între utilizarea corzilor și a instrumentelor de 
suflat. Acestă balanță s-a observat că nu este menținută, 
însă, întotdeauna, în Cantata lui Prokofiev, creație în 
care compozitorul exploatează alămurile în multe 
secțiuni ale lucrării. În creația vocal-simfonică de 
Prokofiev elevii au semnalat corul și percuția ca având 
un rol important în intensificarea tensiunii și a 
dramatismului. 
În contrast, la lucrările care sugerează pacea, elevii au 
sesizat că se utilizează, în general, o dinamică moderată, 
linii melodice clare, care evocă o atmosferă calmă. 
Tempoul este așezat, într-o pondere mare cu duratele 
ritmice de dimensiuni medii. S-a remarcat că se evită 
abundența instrumentelor în părțile orchestrale, iar în 
lucrările simfonice se merge, în general, pe utilizarea cu 
precădere a registrului mediu și acut. Aceste 
caracteristici nu însoțesc, însă, prima secțiune a părții a 
patra din Simfonia de Beethoven, la care elevii au 
remarcat în debut mai degrabă un caracter războinic. 
Atmosfera se schimbă, însă, după apariția temei 
principale, care aduce pacea și armonia, pe care 
compozitorul dorea să le reflecte în lucrarea sa. 
După audierea unor fragmente din lucrări clasice, elevii 
au fost invitați să aleagă spre audiție fragmente din 
coloana sonoră a unui film realizat pe tematica 
războiului, pentru a urmări modul în care muzica susține 
și reflectă acțiunile actorilor. Au fost propuse spre 
audiție fragmente din coloanele sonore ale filmelor 
menționate în tabelul de mai jos. 

Tabelul 5. Muzică de film propusă spre audiție  
pe tematicile abordate din muzica de film 

Coloana sonoră / 
Compozitorul 

Interpretarea recomandată 
spre audiție 

Gladiatorul, Hans Zimmer 
și Lisa Gerrard 

https://youtu.be/aUmIELyNGrU 

Războiul stelelor, John 
Williams 

https://youtu.be/54hoKbTWon4 

Pompeii, Clinton Shorter https://youtu.be/d3oK8GtxRVc 
Patriotul, John Williams https://youtu.be/PcDsXJvW1jo 
Pacificul, Hans Zimmer, 
Geoff Zanelli și Blake 
Neely 

https://youtu.be/hzwvDoM2Bag 

Elevii au sesizat că, în muzica de film creată pe tematica 
războiului, percuția are un rolul decisiv în accentuarea 
dramatismului. La instrumentele de percuție sunt 
adăugate și alămurile, care de multe ori sunt exploatate 
în registrul grav. Tempoul este rapid și sunt utilizate cu 
precădere duratele scurte, iar orchestrația este extrem de 
complexă. Pasajele repetitive desfășurate într-o dinamică 
progresivă au ca efect, și ele, creșterea zbuciumului. În 

Students were also challenged to look at how the music 
supports the central idea of war and peace and write 
down their own conclusions about this. The task was 
carried out following discussions led by the classroom 
teachers. 
After listening to some fragments of the mentioned 
musical creations, the students noticed that: the 
compositions created on the theme of war generally have 
alert tempos. They predominantly use short durations, 
intense dynamics, complex chords and harmonies, 
repetitive and chromatic passages that increase the music 
tension and a considerable number of passages executed 
in staccato, which also accentuate the drama. The 
students also noticed the tendency to exploit the extreme 
low-high registers and to alternate tense sections with 
passages that bring a temporary calm for short periods. 
A balance between the use of strings and wind 
instruments was also reported. However, this balance is 
not always maintained in Prokofiev’s cantata, a work in 
which the composer exploits the brass in many sections. 
In Prokofiev’s vocal-symphonic work, the students 
noticed that the chorus plays an important role in 
intensifying the tension. Percussion also makes a 
significant contribution to accentuating the drama. 
In contrast, in compositions that suggest peace, students 
noticed moderate dynamics, with clear melodic lines that 
bring a calm atmosphere. Tempo is set with mainly long 
and moderate rhythmic durations. It was noted that the 
abundance of instruments is avoided in the orchestral 
parts, and in symphonic works, the middle and high 
registers are generally used. However, these 
characteristics can’t be seen in the first section of the 
4th movement of Beethoven’s Symphony, in which the 
students initially noticed a rather warlike character. 
However, the atmosphere changes after the main 
theme’s appearance, bringing the peace and harmony 
that the composer wanted to reflect in his work. 
After listening to some fragments from classical works, 
the students were invited to listen to fragments from the 
war movie soundtrack and to see how the music supports 
and reflects the actors’ actions. Fragments from the 
soundtracks of the films mentioned in the table below 
were proposed for the audition. 

Table 5. Music film  
proposed for the audition on the addressed topic 
Movie Soundtrack / 

Composers 
Audition Link 

The Gladiator, Hans Zimmer 
and Lisa Gerrard 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=aUmIELyNGrU 

The Star Wars, John Williams https://www.youtube.com/wat
ch?v=54hoKbTWon4 

Pompeii, Clinton Shorter https://www.youtube.com/wat
ch?v=d3oK8GtxRVc 

The Patriot, John Williams https://www.youtube.com/wat
ch?v=PcDsXJvW1jo 

The Pacific, Hans Zimmer, 
Geoff Zanelli and Blake Neely 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=hzwvDoM2Bag 

The students realized that percussion plays a decisive 
role in accentuating the drama in film music created on 
the war topic. The brass instruments are added to the 
percussion ones, which are often used in the low 
register. The tempo is fast, mainly short durations are 
used, and the orchestration is extremely complex. 
Repetitive passages developed in a progressive dynamic 
also have the effect of increasing anxiety. In the parts 
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părțile în care apare corul, efectul este cel de accentuare 
a dramatismului. Secțiunile executate în stacatto și 
pasajele cu note lungi, grave, măresc, și ele, încordarea. 
Din punct de vedere dinamic, elevii au constatat 
existența unor contraste puternice, însă s-a remarcat 
faptul că în mare parte muzica se desfășoară în nuanțe de 
mezzo forte / forte / fortissimo, cu accente puternice, 
chiar dure. Pasajele tensionate, care aduc atmosfera 
războiului, alternează cu pasajele în care transpare 
liniștea. 

1.6 Realizarea unor compoziții muzicale pe 
cele două tematici 
Următorul pas în proiect a fost realizarea unor 
compoziții proprii pe cele două tematici analizate, care 
să sugereze, pe de o parte, tensiunea, neliniștea, teama și 
nesiguranța aduse de război, iar, pe de altă parte, 
armonia, liniștea și siguranța aduse de vremurile de pace. 
Pentru realizarea compozițiilor muzicale, au fost 
recomandate programele de notație: Finale Notepad, 
Sibelius First și Musescore, care au fost accesate în mod 
gratuit. Elevii au avut, astfel, posibilitatea de a asculta și 
modifica cu ușurință, la fiecare pas, motivele și 
armoniile create. Elevilor li s-a cerut să aleagă inițial 
structura formală pe care au lucrat. S-a recomandat 
accesarea unor resurse online și realizarea unor discuții 
pentru o înțelegere mai bună a formelor și structurilor 
muzicale în cauză. Pornind de la videoul recomandat 
(https://youtu.be/D8j8bYeo3Wk), elevii au discutat 
despre motive, fraze, secțiuni și forme muzicale. Li s-au 
prezentat, apoi, variantele posibile în urma discuțiilor 
referitoare la cele două structuri formale propuse, 
bistrofice (A-Pace/B-Război și A-Război/B-Pace) și, 
respectiv, tristrofice (A-Pace/B-Război/A-Pace și 
A-Război/B-Pace/A-Război).
Elevilor li s-a dat, apoi, libertatea de a crea propriile lor 
motive, fraze și secțiuni muzicale, care să sugereze 
tematica abordată. De menționat faptul că înainte de a 
parcurge acest exercițiu de creație într-o abordare 
interdisciplinară, elevii au trecut prin faze 
premergătoare, realizând exerciții de creație precum: 
crearea unui desen ritmic cu o anumită formă sau un 
anumit design, crearea unui desen ritmic pornind de la 
versuri date, crearea unei melodii pe un ritm dat, crearea 
unei structuri ritmico-melodice pe versuri date. Toate 
aceste exerciții premergătoare abordate anterior au clădit 
încrederea elevilor în forțele lor creative și i-au ajutat să 
învețe să realizeze motive și fraze muzicale, care mai 
apoi să alcătuiască secțiuni formale, pregătindu-i pentru 
proiectul de față. După finalizarea liniilor melodice, 
elevii au parcurs un material suport pentru înțelegerea 
unor noțiuni de bază în realizarea unui aranjament pentru 
liniile melodice realizate (https:// youtu. be/ cDuA 
6RcMDw0). Abordarea unor noțiuni elementare de 
forme muzicale a fost extrem de bine venită pentru 
înțelegerea structurilor muzicale, iar analiza 
posibilităților de armonizare / înveșmântare a unei linii 
melodice și-a adus aportul în dezvoltarea muzicală a 
elevilor, oferindu-le încredere să creeze propriile lor 
armonii și aranjamente.  
Creațiile cele mai valoroase vor putea fi accesate în 
curând pe website-ul https://www.cantacumine.ro/, care 
se dorește a fi un suport în realizarea educației muzicale 
generale (școli și licee cu alt profil decât muzica) și 
specializate (școli și licee vocaționale cu profil muzică) 

where the chorus appears, the effect accentuates the 
drama. Sections performed in staccato and also passages 
with long low notes contribute to the intensification of 
tension. From a dynamic point of view, the students 
noted the existence of strong contrasts, but it was 
pointed out that the music mostly uses loud dynamic 
mezzo forte / forte / fortissimo nuances with strong, even 
rough accents. The tense passages that bring the 
atmosphere of war alternate with the passages in which 
tranquillity shines through. 

1.6 Making musical compositions on the two 
themes 
The next step in the project was the creation of 
compositions on the two analyzed themes, which would 
suggest, on the one hand, the tension, restlessness, fear 
and insecurity brought by war, and on the other hand, the 
harmony, tranquillity and security brought by times of 
peace. For the creation of the musical compositions, the 
notation programs: Finale Notepad, Sibelius First and 
Musescore were recommended and accessed for free. 
Thus, the students could listen and easily modify the 
motifs and harmonies created at each step. The children 
were asked to choose from the very beginning the formal 
structure they worked on. They were recommended to 
access some online resources and have discussions about 
them to better understand the musical forms and 
structures in question. Starting from the recommended 
video, (https://youtu.be/D8j8bYeo3Wk) the students 
discussed motifs, phrases, sections and musical forms. 
They were presented with possible options following the 
discussions regarding the two formal structures, binary 
(A-Peace/B-War and A-War/B-Peace) and ternary 
(A-Peace/B-War/A-Peace and A-War/B-Peace/A-War). 
The students were then free to create their motifs, 
phrases and musical sections to suggest the theme 
covered. It should be noted that before going through 
this creative exercise in an interdisciplinary approach, 
the students went through preliminary phases performing 
creative exercises such as: creating a rhythmic with a 
certain shape or design, creating a rhythm starting from 
given lyrics, creating a melody on a given rhythm, 
creating a rhythmic-melodic structure on given lyrics. 
All of these preliminary exercises covered previously 
built the students’ confidence in their creative powers 
and helped them learn to create musical motifs and 
phrases that would then form formal sections, preparing 
them for the project at hand. After they finished the 
melodic lines, they went through a supporting material 
(https://youtu.be/cDuA6RcMDw0) for understanding 
some basic notions in arranging the melodic lines they 
made. The approach to some elementary notions of 
musical forms was extremely welcome in the 
understanding of musical structures, and the analysis of 
the possibilities of harmonizing/dressing up a created 
melodic line contributed to the musical development of 
the students by empowering them to create their own 
arrangements.  
The most valuable creations will soon be accessible on 
the website https://www.cantacumine.ro/ which is 
intended to support the achievement of music education 
in general education schools and music specialist 
schools and promote an example of good practices in the 
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și un exemplul de bune practici în utilizarea 
tehnologiilor digitale cu suport al educației muzicale. 

1.7 Discuții 
Experimentul realizat a abordat noțiuni noi introduse 
relativ recent în programele școlare de educație muzicală 
generală și de specialitate, și anume: compoziția, 
abordarea interdisciplinară a educației muzicale și 
integrarea TIC, ca suport al educației muzicale. Dascălii 
implicați au menționat faptul că experiența avută a fost 
extrem de plăcută și, totodată, provocatoare, prilejuind o 
sumedenie de oportunități de învățare a unor noțiuni noi, 
atât pentru elevi, cât și pentru profesori, în multe 
domenii de cunoaștere. 
Acest experiment, realizat în colaborare cu două licee 
vocaționale din țară, se dorește a fi un exemplu de bune 
practici, care să încurajeze creativitatea și elanul 
dascălilor, să crească motivația elevilor și implicarea 
activă, continuă a acestora în cadrul orelor de Teorie-
Solfegiu-Dicteu și să le dezvolte abilitățile creative, care 
sunt parte din profilul lor de formare. Tehnologiile de 
care dispunem în momentul de față favorizează 
realizarea unei audiții muzicale active, înlesnind 
înțelegerea muzicii și dezvoltând imaginația și gândirea 
creativă a elevilor prin suportul pe care îl oferă în 
realizarea compozițiilor muzicale. TIC sunt unelte care 
servesc scopului propus, susținând dascălii în formarea 
muzicală a elevilor și dezvoltarea culturii generale a 
acestora. Folosirea TIC în cadrul educației muzicale ar 
putea permite multor școli să păstreze muzica în planul 
de învățământ, în locurile unde se află sub o mare 
amenințare, pentru că procesele utilizate în educația 
muzicală mediată de tehnologii susțin formarea 
competențelor pe care sistemele educaționale ale 
secolului al XXI-lea le promovează și le susțin: 
alfabetizare, calcul și matematică, istorie, poezie, 
DJ-ing, abilități IT, muzică și creativitate, gândire 
critică, producție muzicală, comunicare și abilități 
sociale, dezvoltare personală, conștientizarea legii 
privitoare la drepturile de autor, dezvoltarea abilităților 
comerciale și cultivarea inițiativei (Harding și Ward, 
2020). Trebuie să recunoaștem că încă în România nu 
s-au promovat suficient beneficiile pe care educația
muzicală le poate aduce asupra dezvoltării intelectuale,
sociale, emoționale și spirituale ale elevilor, promovare,
care, alături de o utilizare responsabilă și matură a
tehnologiilor digitale, ar putea schimba rolul de
„cenușăreasă” a muzicii în curriculumul educațional
românesc.

CONCLUZII 
Abordarea unei predări interdisciplinare a muzicii, având 
ca suport tehnologiile muzicale, angajează elevii în 
activități care depășesc practica tradițională și stârnesc în 
ei curiozități și interese, atât pentru muzică, cât și pentru 
alte discipline și sfere ale cunoașterii. Tehnologiile 
muzicale aduc posibilitatea de conectare rapidă la 
obiectivele și responsabilitățile mai largi ale educației 
generale și muzicale, eficientizând procesul educațional 
muzical. Prezentarea principiilor, ideilor și aspirațiilor 
compozitorilor sau interpreților, favorizată de mijloacele 
tehnologice existente, sprijină formarea propriilor 
convingeri, principii și idei ale elevilor. Cunoașterea și 
înțelegerea tot mai profundă a muzicii universale, la care 
avem acces rapid prin platformele media existente, va 

use of digital technologies as support for music 
education. 

1.7 Discussions 
The experiment addressed new notions introduced 
relatively recently in general and specialized music 
education school programs: composition, the 
interdisciplinary focus of music education and the 
integration of ICT as a support for music education. The 
involved teachers mentioned the fact that the experience 
they had was enjoyable and, at the same time, 
challenging, providing a lot of opportunities to learn new 
concepts for both students and teachers in many fields of 
knowledge. 
This experiment, carried out in collaboration with two 
music high schools in the country, is intended to be an 
example of good practices that encourage teachers’ 
creativity and enthusiasm. It also aims to increase 
students’ motivation and their continuous active 
involvement in Music classes and develop the creative 
skills that are part of their training profile. The 
technologies available to us now favour active listening, 
facilitate the understanding of music, and develop 
imagination and creative thinking through the realization 
of musical compositions. Communication technologies 
serve the intended purpose, supporting teachers in the 
musical training of students and the development of their 
general culture. Harding and Ward argued in 2020 that 
the use of ICT in music education could enable many 
schools to keep music in the curriculum, where it is 
under great threat, because the processes used in 
technology-mediated music education support the 
development of skills which 21st-century education 
systems promote and support: literacy, numeracy and 
mathematics, history, poetry, DJing, IT skills, music and 
creativity, critical thinking, music production, 
communication and social skills, personal development, 
awareness of authors’ rights laws, developing business 
skills and cultivating initiative (Harding and Ward, 
2020). We must admit that in Romania, music 
education’s benefits to students’ intellectual, social, 
emotional and spiritual development have not yet been 
sufficiently promoted. With responsible and mature use 
of digital technologies, this promotion could change the 
role of Cinderella that music plays in the Romanian 
educational curriculum. 

CONCLUSION 
The approach of cross-curricular teaching of music, 
supported by musical technologies, engages students in 
activities beyond traditional practice and raises 
curiosities and interests in music and other disciplines 
and spheres of knowledge. Music technologies can 
quickly connect to the broader goals and responsibilities 
of general and music education, streamlining the music 
education process. The presentation of the principles, 
ideas and aspirations of composers or performers 
facilitated by existing technologies supports the 
formation of students’ beliefs, principles and ideas. The 
ever-deepening knowledge and understanding of 
universal music to which we have quick access through 
existing media platforms, will lead to self-knowledge 
and knowledge of the surrounding world. Finally, these 
will eventually lead to respect towards the values of the 
national and universal culture, to the formation of the 
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conduce spre o cunoaștere a sinelui și a lumii 
înconjurătoare actuale, spre o atitudine de respect față de 
valorile culturii naționale și universale, spre formarea 
spiritului civic al elevilor. Prezentarea contextului 
general al creațiilor muzicale cu ajutorul tehnologiilor 
(bloguri, site-uri, podcasturi, platforme video etc.) poate 
deveni mijloc de educare, formare și cultivare a 
personalității elevului. Muzica are propria ei istorie, care 
se leagă strâns de istoria diferitelor culturi în care s-a 
născut, iar tehnologiile actuale aduc muzica lumii întregi 
în sala de clasă, facilitând cunoașterea lor, contribuind în 
acest fel la înțelegerea lumii în care trăim. 
Integrarea tehnologiilor în procesul didactic va permite, 
totodată, elevilor să exploreze rolul acestor tehnologii 
muzicale într-o societate dominată de media. Ca rezultat, 
elevii vor ajunge să gândească și să privească educația 
muzicală ca fiind mai mult decât o simplă disciplină, ci 
mai degrabă o portiță de acces spre lumea 
înconjurătoare. 
Pornind de la audierea și analizarea unor compoziții 
muzicale create pe o anumită tematică de actualitate 
dezbătută la clasă, elevii pot fi încurajați să poarte 
discuții care merg în sfera altor discipline cum ar fi 
geografia, istoria, educația civică, educația tehnologică 
etc., așa cum s-a putut vedea în proiectul de față. Pot fi, 
bineînțeles, utilizate ca suport imagini reprezentative, 
secvențe din filme, site-uri de informare, convenții, 
prezentări sau dezbateri pe tematica abordată. Toate 
aceste activități educaționale mediate de tehnologii 
muzicale pot fi proiectate astfel încât să aibă relevanță 
pentru elevi în ceea ce privește aplicabilitatea lor în 
lumea reală. Ele pot transpune elevii în această realitate, 
sprijinindu-i în formarea competenţelor-cheie, care vor 
contribui la împlinirea și dezvoltarea personală și la 
incluziunea socială. Exprimarea ideilor și sentimentelor 
prin intermediul creației mijlocite de tehnologii, în urma 
analizei, interpretării și sintetizării informațiilor 
privitoare la tematica propusă, va contribui la 
îmbogăţirea vieţii spirituale a elevilor, aducându-le 
satisfacţie și dezvoltându-le imaginația, creativitatea și 
inițiativa. 

 

civic spirit of the students. Presenting the general 
context of musical creations with the help of 
technologies (blogs, websites, podcasts, video platforms, 
etc.) can become a means of education, training, and 
cultivating the student’s personality. Music has its own 
history, which is closely related to the history of the 
different cultures in which it was born. Today’s 
technologies bring the music of the whole world into the 
classroom, facilitating their knowledge and thus 
contributing to understanding the world in which we 
live. 
Integrating technologies into the teaching process will 
also allow students to explore the role of these musical 
technologies in a media-dominated society. As a result, 
students will think and view music education as more 
than just a simple discipline but a gateway to the world 
around them. 
Starting from listening to some musical compositions 
created on a particular topic debated in class after 
accessing some representative images, film sequences, 
information sites, conventions, presentations, or debates 
that support the topic, students can be encouraged to 
have discussions that go into the scope of other subjects 
such as geography, history, civic education, 
technological education, etc., as could be seen in the 
current project. All of these music-mediated educational 
activities can be designed to be technologically relevant 
to students in terms of their real-world applicability. 
They can move students into this reality, supporting 
them in developing key skills that will contribute to 
personal development and social inclusion. Expressing 
ideas and feelings through technology-mediated 
composition following the analysis, interpretation and 
synthesis of information on the subject will enrich 
students’ spiritual life, bringing them satisfaction and 
developing their imagination, creativity and initiative. 
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