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REZUMAT 
Lucrarea se axează pe dimensiunea interactivității în 
învățarea mixtă ca motor al unor practici de predare a 
muzicii cu rol de îndrumare și transformare efectivă. În 
așa-numita eră post-PC, propun un model de 
interactivitate i3 care implică trei părți – cel care învață, 
alte persoane și tehnologie - și care se desfășoară în trei 
posibile medii de învățare – lumea reală, realitatea 
virtuală și realitatea augmentată. Apoi, pornind de la 
cadrul conceptual trasat de Mishra și Koehler în 
„Technological Pedagogical Content Knowledge“, 
ilustrez succint potențialele pedagogice și 
transformatoare ale unora dintre aceste noi tehnologii 
pentru profesorii de muzică  
 

Cuvinte cheie 

Învățare mixtă, technological pedagogical content 
knowledge (TPCK) 
 

EDUCAȚIA ÎN ERA POST-PC  
Prensky (2001a & 2001b) a conceput faimosul termen de 
„nativi digitali“ în urmă cu aproximativ 10 ani. Chiar 
dacă relevanța acestei etichetări poate fi în continuare 
subiect de discuție (Bennett, Maton, & Kervin, 2008) - și 
există dovezi care sugerează că această generație de elevi 
s-ar putea să nu fie chiar atât de omogenă în ceea ce 
privește perceperea și folosirea tehnologiei precum i-au 
descris Prensky și alți autori (Jones, Ramanau, Cross, & 
Healing, 2010; Margaryan, Littlejohn, & Vojt, 2011) – 
este incontestabil că tehnologia per ansamblu și mai ales 
media interactivă de o ubicuitate crescândă continuă să 
augmenteze şi să se infiltreze în experiențele zilnice de 
viață ale multor oameni, tineri și bătrâni, indiferent dacă 
sunt nativi digitali sau imigranți. De fapt, tehnologia 
mobilă pare menită să aibă un puternic impact asupra 
experiențelor interactive ale elevilor noștri în această 
lume tot mai bogată în tehnologie și tot mai mult mediată 
cu ajutorul tehnologiei. Defunctul Steve Jobs a mers până 
acolo încât a proclamat că am intrat în era post-PC, în 
care mare parte din munca noastră va migra de pe 
computerele cu desktop pe tablete (D8 Conference, 
2010). 
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ABSTRACT 
This paper focuses on the dimension of interactivity in 
blended learning as the driver for guiding and indeed 
transforming music-teaching practices. In what has been 
called the post-PC era, I advance an i3 model of 
interactivity involving three parties—the learner, other 
humans and technology—and taking place in three 
possible learning environments—real-world, virtual, and 
augmented reality. Then, drawing on Mishra and 
Koehler’s conceptual framework of “Technological 
Pedagogical Content Knowledge,” I briefly illustrate the 
pedagogical and transformative potentials of some of 
these new technologies for music educators  
 
Keywords 

Blended learning, technological pedagogical content 
knowledge (TPCK) 
 

EDUCATION IN THE POST-PC ERA  
Prensky (2001a & 2001b) famously coined the term 
“digital natives” some ten years ago. Whilst we may still 
debate over the appositeness of the label (Bennett, 
Maton, & Kervin, 2008)—and there is evidence to 
suggest that this generation of students may not be as 
homogeneous a group in terms of their outlook and use of 
technology as Prensky and others have painted them to be 
(Jones, Ramanau, Cross, & Healing, 2010; Margaryan, 
Littlejohn, & Vojt, 2011)—it is undeniable that 
technology as a whole and specifically the increasingly-
ubiquitous interactive media is continuing to infiltrate 
and augment the day-to-day living experiences of many 
people, young and old, regardless of whether they are 
digital natives or immigrants. In fact, mobile technology 
looks set to impact our students’ interactive experiences 
in a big way in this increasingly technology-rich and 
technology-mediated world. The late Steve Jobs has gone 
so far as to proclaim that we have entered the post-PC 
era, where much computer work will now migrate from 
desktop PCs to tablets (D8 Conference, 2010). 
Whether we fully agree with Jobs, Andrew Milne the 
CEO of a company developing interactive workspace 
technologies has certainly sounded a pertinent signal for 
educators when he declared “the dawning of the 
interaction age” some five years ago and envisioned 
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Fie că suntem de acord cu Jobs sau nu, Andrew Milne, 
președintele unei companii care dezvoltă tehnologii 
interactive pentru spații de lucru, a dat un evident semnal 
pertinent pentru educatori atunci când a anunțat „zorii 
erei interacțiunii“ în urmă cu aproximativ cinci ani și a 
conceput spații de învățare interactivă cu suport 
tehnologic unde lumea reală întîlnește în mod fructuos 
lumea digitală pentru a crea medii de învățare de tip 
realitate augmentată (Milne, 2007). Odată cu recenta 
creștere a popularității iPad-urilor și a altor dispozitive 
mobile, interacțiunile mediate de tehnologie continuă să 
adauge noi modalități de interacțiune și să extindă 
limitele experiențelor noastre. Stimulată de faptul că 
aceste tehnologii devin tot mai accesibile financiar, astfel 
de experiențe se extind tot mai mult, și în mod inevitabil 
elevii noștri se vor aștepta să le experimenteze atunci 
când intră în sala de clasă (Norris & Soloway, 2011). 
Educatorii noștri nu pot să ignore această nouă tendință, 
ale cărei implicații sunt clar exprimate în 2011 în Horizon 
Report de către New Media Consortium & EDUCAUSE 
Learning Initiative:  

Abundența resurselor și relațiilor ușor accesibile 
prin intermediul internetului ne provoacă tot mai 
mult să ne redefinim rolurile ca educatori în 
ceea ce privește înțelegerea, îndrumarea, și 
autoritatea… În condițiile în care accesul 
individual la internet cu ajutorul dispozitivelor 
mobile și cantitatea de resurse disponibile 
gratuit sunt în creștere, iar o mare varietate de 
informații și cărți sunt disponibile în format 
electronic, accesul facil și extins la informație al 
elevilor în afara resurselor formale din 
campusuri continuă să încurajeze educatorii să 
acorde o atenție sporită modului optim în care 
putem să ne punem la dispoziția discipolilor 
noștri. (New Media Consortium & ELI, 2011)  

Deși nu ne vom întemeia în mod naiv reacțiile educative 
pe presupunerea că toți elevii noștri au în comun modele 
de învățare similare în raport cu utilizarea tehnologiei, 
suntem totuși dispuși să recunoaștem că relevanța unor 
astfel de transformări educaționale (și așteptările 
studenților asociate cu acestea) vor continua să avanseze 
în timp și dorim să profităm de ceea ce tehnologia oferă 
educatorilor. Dar înainte de a merge mai departe, să 
aruncăm o privire generală asupra acestei pletore de noi 
tehnologii în permanentă expansiune care ne-au ieșit în 
cale în ultimii ani. Brill & Park (2008) au identificat în 
mod util patru categorii relevante pentru predare și 
învățare. Deși uşor desuetă, clasificarea lor este încă în 
mare parte valabilă astăzi și putem actualiza după cum 
urmează pentru scopul nostru: 

i. Dispozitivele de învățare mobilă (m-learning) 
care oferă portabilitate, interactivitate socială, 
conectivitate, acces la contexte/locații multiple 
șI la învățare individualizată, oferind astfel, de 
exemplu, posibilitatea de lansare într-o călătorie 
a învățării autodidacte (vezi și Squire, 2009); 

ii. Platformele de realitate augmentată (AR) care 
oferă interacțiune 3-D în timp real într-un mediu 
virtual-real mixt, astfel fie extinzând mediul real 
de învățare, fie oferind alternative utile pentru 
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technology-enabled interactive learning spaces where real 
and digital worlds meet fruitfully to create augmented-
reality learning environments (Milne, 2007). With the 
more recent rising popularity of i-pads and other mobile 
devices, technology-mediated interactions continue to 
add new interaction modalities and push our experiential 
frontiers. Boosted by the increasing affordability of such 
technologies, such experiences are becoming more and 
more widespread, and they inevitably will increasingly 
come to be expected by our students when they enter our 
classrooms (Norris & Soloway, 2011). Educators cannot 
but pay heed to this emerging trend, whose implications 
the 2011 Horizon Report by the New Media Consortium 
& EDUCAUSE Learning Initiative clearly articulates: 

The abundance of resources and relationships 
made easily accessible via the Internet is 
increasingly challenging us to revisit our roles as 
educators in sense-making, coaching, and 
credentialing.... With personal access to the 
Internet from mobile devices on the rise, the 
growing set of resources available as open 
content, and a variety of reference and textbooks 
available electronically, students’ easy and 
pervasive access to information outside of 
formal campus resources continues to encourage 
educators to take a careful look at the ways we 
can best serve learners. (New Media Consortium 
& ELI, 2011)  

Whilst we will not naively ground our educational 
responses on the assumption that all our students share 
similar learning patterns in regard to the use of 
technology, we do want to recognize that the relevance of 
such educational transformation (and the associated 
student expectation) will continue to increase over time 
and we want to take advantage of what technology can 
offer educators. But before we proceed, let us take an 
overview of this diverse and ever-expanding plethora of 
new technologies that have come our way in more recent 
years. Brill & Park (2008) have usefully identified four 
categories relevant to teaching and learning. Though 
slightly dated, their classification is still largely valid 
today and we may update them as follows for our 
purpose:  

i. mobile learning (m-learning) devices which 
offer learners portability, social interactivity, 
connectivity, access to multiple locale/contexts, 
and individualized learning, thereby enabling 
learners to, for example, flexibly embark on a 
self-directed learning journey (see also Squire, 
2009); 

ii. augmented reality (AR) platforms that afford 
real-time 3-D interaction in a mixed virtual-real 
environment, thereby either expanding the real-
world learning one or offering useful 
alternatives to real-world experiences (for a 
historical overview of augmented reality, see 
van Krevelen & Poelman, 2010); 

iii. virtual reality (VR) that may or may not be web-
based, and though completely synthetic in nature 
(hence, not bound by real-world constraints) can 
nonetheless pose both well- and ill-structured 
problems in an appropriately-designed 
immersive environment; digital gaming and 
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experiențele din lumea reală (pentru o 
perspectivă istorică asupra AR, vezi van 
Krevelen & Poelman, 2010); 

iii. realitatea virtuală (VR), bazată pe internet sau 
nu, deși este de natură complet sintetică (nefiind 
așadar supusă constrângerilor lumii reale) poate 
expune atât probleme bine structurate cât și 
prost structurate într-un mediu imersiv adecvat 
proiectat; jocurile și simulările digitale sunt 
două exemple care i-au atras pe tehnologii din 
domeniul educației (Klopfer, Osterweil, Groff, 
& Haas, 2009); și 

iv. utilizarea ubicuă a computerelor, unde 
tehnologia de suport este încorporată în așa fel 
încât nu mai distrage atenția, adică tehnologia 
care sprijină învățarea a devenit „invizibilă“; pe 
termen lung, tehnologiile noi care vor rezista 
testului timpului au șansa de a deveni 
„tehnologie calmă“  (Weiser & Brown, 1996), 
urmând „calea stiloului“ după cum se exprimă 
Brill & Park (p. 73-74). 

Evident, abordarea aprofundată a fiecăreia dintre aceste 
categorii în reacțiile noastre educative este în afara sferei 
acestei lucrări. Prin urmare, ne vom concentra pe un 
aspect esențial pentru educație, și anume elementul 
interacțiune, „re-evaluându-ne rolurile“ de educatori 
muzicali în sfera „înțelegerii“ pentru și cu discipolii 
noștri și „îndrumându-i“.  
 

UN MODEL TRI-DIMENSIONAL DE 
INTERACTIVITATE 
Educatorii apreciază corect faptul că interacțiunea se află 
în centrul procesului de predare/învățare. După cum 
expune pe scurt și competent Milne (2007, p. 14) „La un 
nivel primar, învățarea provine întotdeauna din 
interacțiuni, fie cu aspecte ale mediului, cu informația, cu 
alți oameni sau cu o combinație a acestor factori“. 
Referindu-se la Era Interacțiunii ca la „o extensie logică a 
Erei Informației“, el identifică două tipuri de interacțiune: 
om-informație și interumană (ibid.). Am putea completa 
cu o perspectivă diferită. În contextul e-learning, facem 
în mod obișnuit distincția între interacțiuni față-în-față și 
interacțiuni online, pe această bază vorbind despre 
blended learning/învățare mixtă (BL) care implică pe un 
nivel mai mare combinația dintre instruirea intermediată 
de computer (care poate fi online sau nu) și instruirea 
față-în-față (Garrison & Vaughan, 2008; Osguthorpe & 
Graham, 2003; Sharpe, Benfield, Roberts, & Francis, 
2006). Prin urmare aflăm că ambele tipuri de interacțiune 
despre care vorbește Milne pot avea loc fie în lumea 
reală, fie în spațiul cibernetic.  
Totuși, Graham (2006), lărgește și aprofundează în 
continuare expunerea cu o definiție mai bogată, pentru a 
încadra mai bine discuția noastră ulterioară: 

… învățarea mixtă este combinația instruirii 
provenite din două modele de predare și învățare 
separate istoric: sistemele tradiționale de 
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simulations are two examples that have attracted 
educational technologists (Klopfer, Osterweil, 
Groff, & Haas, 2009); and 

iv. ubiquitous computing whereby the supportive 
technology is embedded such that it is no longer 
distracting or disruptive, that is, the technology 
supporting learning has become “invisible;” in 
the long run, emerging technologies that survive 
the test of time are likely to become “calm 
technology” (Weiser & Brown, 1996), going 
“the way of the pen” as Brill & Park put it (p. 
73-74). 

Obviously, it is beyond the scope of this paper to address 
each of these categories thoroughly in our educational 
responses. As such, we shall focus on one aspect critical 
to education, namely, the interaction element, as we 
“revisit our roles” as music educators in “sense-making” 
for and with our students as well as “coaching” them.  
 

A THREE-DIMENSIONAL MODEL OF 
INTERACTIVITY  
Educators well appreciate that interaction lies at the heart 
of any teaching/learning process. As Milne (2007, p. 14) 
aptly summarizes, “At a basic level, all learning results 
from interactions, whether they be with aspects of the 
environment, with information, with other people, or 
through some combination of these.” Speaking of the 
Interaction Age as “a logical extension of the Information 
Age”, he identifies two kinds of interaction accordingly: 
human-to-information and human-to-human (ibid.). We 
may complement this with a different perspective. In the 
context of e-learning, we typically distinguish between 
face-to-face and online interactions, and on this basis 
speak of blending learning (BL), which put more broadly 
involves the combination of computer-mediated (which 
may or may not be online) and face-to-face instruction 
(Garrison & Vaughan, 2008; Osguthorpe & Graham, 
2003; Sharpe, Benfield, Roberts, & Francis, 2006). We 
therefore take cognizance that the two kinds of 
interaction Milne speaks of can both take place in either 
the real world or in cyberspace.  
Graham (2006) however broadens and deepens our 
purview further with a richer definition to better frame 
our subsequent discussion: 

… BL is the combination of instruction from 
two historically separate models of teaching and 
learning: traditional face-to-face learning 
systems and distributed learning systems. It also 
emphasizes the central role of computer-based 
technologies in blended learning. (p. 5) 

Besides alluding to the two separate histories (which 
lessons each can offer we shall not go into here), 
Graham’s focus on “systems” as opposed to “modes” of 
instruction or learning draws attention to interaction 
between human and machine, which is not exactly 
equivalent to human-to-information interaction. 
Synthesizing these perspectives, we shall now recast our 
frame of reference to help us better contemplate the issue 
of interactivity in a technology-enabled learning 
environment. 
In any teaching/learning situation, there will always be 
the human-to-human interaction, which we can further 
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învățare față-în-față și sistemele de învățare 
distribuite. De asemenea accentuează rolul 
central al tehnologiilor bazate pe computer în 
învățarea mixtă (p. 5).  

Pe lângă menționarea celor două istorii separate (nu vom 
aprofunda aici ce lecții poate oferi fiecare dintre ele), 
Graham se axează pe „sisteme“ în opoziție cu „moduri“ 
de instruire sau învățare, atrăgând astfel atenția asupra 
interacțiunii om-mașină, care nu este exact echivalentă cu 
interacțiunea om-informație. Sintetizând aceste 
perspective, ne vom remodela acum cadrul de referință 
pentru a ne ajuta să contemplăm mai exact problema 
interactivității într-un mediu de învățare susținut de 
tehnologie.  
În orice situație de predare/învățare, va exista întotdeauna 
interacțiunea interumană, pe care o putem detalia ca 
interacțiune profesor-elev și elev-elev, ambele putând 
avea loc astăzi în mod direct sau online. Ultima variantă 
poate la rândul ei să fie sincronă (prin video-conferință, 
mesaje instantanee, într-o sală de clasă virtuală sau într-o 
sală de discuții online) sau asincronă (pe un blog, pe un 
forum de discuții al unui sistem de management al 
învățării). La fel ca Milne, vom recunoaște de asemenea 
interacțiunea dintre om și informație și vom remarca 
faptul că această informație poate fi găsită în materiale 
tipărite sau similare acestora, după cum se întâmpla în 
mod predominant era pre-computer, sau se pot regăsi în 
format electronic sau virtual. Combinând ideile lui Milne 
și Graham, realizăm necesitatea de a detalia cei doi 
termini-cheie „mașină“ și „sisteme“.  
În mod obișnuit concepem mașina drept un obiect 
tehnologic care îndeplinește o anumită sarcină. În 
contextul nostru, computerele și gadget-urile de învățare 
corespund acestei descrieri. În acest caz interacțiunile  
pot fi între om și mașină (de ex. a vorbi cu un dispozitiv 
de recunoaștere a vorbirii) sau între persoane, dar 
facilitate de tehnologie (de ex. conversațiile telefonice). 
Acum, în era realității augmentate și virtuale, această 
facilitare poate însemna interacțiunea într-un mediu care 
este creat de tehnologie, și care nu trebuie considerat 
interacțiune om-mașină, cu toate că părțile care 
interacționează pot să se afle în fața unui echipament. 
Atunci când vorbim despre „sisteme“ putem în mod 
evident să facem conexiuni cu mașinile, dar idea de 
„sistem de învățare distribuit“ ne aduce în minte 
paradigma de învățare a cogniției distribuite (Salomon, 
1993). Astfel recunoaștem că inteligența sau cunoașterea 
se poate regăsi în mințile umane sau poate fi încorporată 
în artefacte (Fischer, 2006). Cu alte cuvinte, extragerea 
de către om a inteligenței localizate într-un artefact cum 
este un dicționar electronic sau un dispozitiv interactiv 
poate constitui interacțiune om-mașină, care este diferită 
de interacțiunea interumană susținută de tehnologie.  În 
trecerea de la tendința web curentă către semantic web și 
web analytics (Siemens, 2010; WCET, 2011) — ultima 
fiind văzută ca „deținând promisiuni transformatoare 
pentru educație“ (EDUCAUSE, 2011)— „artefactele“ de 
învățare considerate în acest sens extins pot fi văzute ca 
oferind informație în mod interactiv, prin opoziție cu 
oferta pasivă, și cu mai multă „inteligență“ decât înainte.  
Per ansamblu, ne putem prezenta cadrul conceptual sub 
forma unui model tri-dimensional în care cele trei axe îi 
reprezintă pe cel care învață, alte persoane și 
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delineate into that of teacher-student and student-to-
student, both of which nowadays may take place either in 
a face-to-face setting or online. The latter scenario can in 
turn be synchronous (e.g. in video-conferencing, instant 
messaging, in a virtual classroom or online chat room) or 
asynchronous (e.g. on a blog, in a learning management 
system discussion forum). Following Milne, we will also 
recognize the human-to-information interaction and note 
that this information may reside in print materials or the 
like as was predominantly the case in the pre-computer 
age, or they may be in electronic or virtual forms. Putting 
Milne’s ideas alongside Graham’s, we then realize the 
need to unpack the two key terms “machine” and 
“systems”. 
We typically think of machine as a piece of technology 
that performs a certain task. In our context, computers 
and other learning gadgets qualify. Interactions in this 
case may be human-to-machine (e.g. speaking to a 
speech-recognition device) or human-to-human but 
facilitated by technology (e.g. phone conversation). Now, 
in the age of augmented and virtual reality, the latter 
facilitation can mean interaction in an environment that is 
created by technology, and this is not to be taken as 
human-to-machine interaction even though the 
interacting parties may be sitting in front of a piece of 
equipment. Speaking of “systems,” we can naturally 
relate to machines but the idea of “distributed learning 
system” adds to our mind the learning paradigm of 
distributed cognition (Salomon, 1993). This leads us to 
recognize that intelligence or knowledge can be in human 
minds as well as embodied in artifacts (Fischer, 2006). In 
other words, the human tapping into the intelligence that 
is located in an artifact such as an electronic dictionary or 
an interactive device may constitute human-to-machine 
interaction, which is different from technology-enabled 
human-to-human interaction. In the wake of current web 
trend towards the semantic web and web analytics 
(Siemens, 2010; WCET, 2011)—the latter being seen as 
“hold[ing] transformative promise for education” 
(EDUCAUSE, 2011)—learning “artifacts” taken in this 
broadened sense can be seen to offer information 
interactively, as opposed to doing so passively, and with 
greater “intelligence” than before.  
In sum, we may present our conceptual framework in 
terms of a three-dimensional model in which the three 
axes represent the learner, other human persons and 
artifacts/technology (Fig. 1). We define the second axis 
in terms of other human individuals who are from or 
involved with the learning community in question instead 
of restricting it to the teacher alone; this is to sync with 
the post-constructivist era of peer learning and even 
collaborative knowledge construction beyond the formal 
classroom. In terms of human-to-human interaction, we 
can then have teacher-to-student, student-to-student and 
student-to-others. Additionally, any of these between-
human interactions can involve an artifact or be 
facilitated by technology, or it may be just human-and-
artifact. Note, however, that interactions facilitated by 
technology as opposed to interaction with technology are 
not captured by the intersection of the axes per se. 
Fig. 1 Schematic representation of interactions in the real 
world  
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artefacte/tehnologie (Fig. 1). Definim cea de-a doua axă 
drept indivizi umani care provin din sau sunt implicați în 
respectiva comunitate de învățare în loc de a o limita doar 
la profesor; aceasta înseamnă sincronizarea cu era post-
constructivistă a studiului între colegi și chiar construirea 
cunoștinţelor prin colaborare dincolo de sala de clasă 
obișnuită. Din perspectiva interacțiunii inter-umane, 
putem avea interacțiune de tipul profesor-elev, elev-elev 
și elev-alții. În plus, oricare dintre aceste interacțiuni 
inter-umane poate include un artefact sau poate fi 
facilitată de tehnologie, sau poate fi doar om-și-artefact. 
Să remarcăm, totuși, că interacțiunile facilitate de 
tehnologie prin opoziție cu interacțiunea cu tehnologia nu 
sunt surprinse de intersecția axelor per se. 
Fig. 1 Reprezentarea schematică a interacțiunilor în 
lumea reală  

 
Descrierea de mai sus trimite de fapt la o altă perspectivă 
tri-dimensională, de această dată de natură mai concret 
spaţială. Lumea computerelor și internetul a mutat 
interacțiunile din sala de clasă din lumea fizică reală într-
una virtuală, cu un mediu de realitate mixtă ca terță parte 
(Milgram & Kishino [1994], citat în van Krevelen & 
Poelman [2010], făcând distincție între realitatea 
augmentată și virtualitatea augmentată în continuum-ul 
real-virtual, dar pentru scopul nostru le vom 
conceptualiza ca realitate mixtă și vom folosi termenul 
mai uzual de “realitate augmentată” pentru a le 
reprezenta pe amândouă, ceea ce creează o varietate de 
alte interacțiuni. De exemplu, interacțiunea care implică 
avataruri și obiecte virtuale în Second Life ar fi în 
totalitate virtuală. Pe de altă parte, părțile implicate în 
interacțiune pot proveni din lumi reale diferite, ca de 
exemplu atunci când o persoană care învaţă 
interacționează cu o hologramă. Sub formă de diagramă, 
putem reflecta cele două lumi cu o linie continuă pentru 
cea reală, și o linie punctată pentru cea virtuală; situațiile 
reale mixte ar face uz prin urmare de o combinație a celor 
două. Cu alte cuvinte, axele trasate în acest mod reflectă 
natura ontologică a părții/obiectului respectiv. Aşadar, de 
pildă, în cazul discuțiilor pe bloguri, se folosesc linii 
continue deoarece sunt implicați indivizi umani reali, cu 
toate că interacțiunea este facilitată de tehnologie (pentru 
o expunere referitoare la modul în care blogging-ul poate 
oferi o platformă pentru facilitarea învățării multi-
interacționale, vezi Chong, 2008a & 2008b). 
Adoptând acest cadru de referință, putem acum examina 
modul în care un profesor de muzică poate crea ceea ce 
vom numi educație muzicală i3, abordări de didactică 
muzicală mediată de tehnologie bazată pe diferitele tipuri 
de interactivitate oferite de și prin tehnologie. Această 
expunere duce mai departe lucrarea mea anterioară 
despre i-Music Education unde, printre alte lucruri, am 
accentuat importanța experiențelor muzicale autentice în 
predarea muzicii intermediată de tehnologie (Chong, 

[ 

 
The above qualification in fact points to a different three-
dimensional consideration, this time more literally spatial 
in nature. The world of computers and the internet has 
taken classroom interactions from the physical real world 
to a virtual one, with mixed reality environment as a third 
(Milgram & Kishino [1994], cited in van Krevelen & 
Poelman [2010], distinguish augmented reality from 
augmented virtuality in their real-virtual continuum, but 
for our purpose, we shall generally conceptualize both as 
mixed reality and use the more common term 
“augmented reality” to represent either). This opens up a 
whole variety of other interactions. For example, the 
interaction involving avatars and virtual objects in 
Second Life would all be virtual. On the other hand, the 
interacting parties may each come from a different reality 
world, such as when a human learner interacts with a 
hologram figure. Diagrammatically, we may reflect the 
two worlds with continuous line for the real, and dotted 
one for the virtual; mixed reality situations would use a 
combination of the two accordingly. In other words, the 
axes drawn in this manner reflect the ontological nature 
of the party/object in question. Hence, for instance, in the 
case of blog discussion, solid lines are used because it 
involves real human individuals even though the 
interaction is facilitated by technology (for a discussion 
of how blogging can offer a platform to facilitate multi-
interactional learning, see Chong, 2008a & 2008b). 
Adopting this frame of reference, we may now examine 
how a music teacher can create what we shall call i3-
music education, technology-mediated music teaching 
approaches that capitalize on the different kinds of 
interactivity offered by and through technology. This 
discussion continues from my earlier contemplation on i-
Music Education where, amongst other things, I 
emphasized the importance of authentic musical 
experiences in technology-mediated music teaching 
(Chong, 2011b). In the present context, if Wang & Kang 
(2006) have identified three domains of engagement 
(namely, the cognitive, the emotional, and the social), we 
as music educators should add the musical as the fourth. 
 

CONCLUDING REMARKS  
This paper has implicitly accepted the reality that 
technology is here to stay and it changes culture—for 
better or worse, which means it can and will change our 
learning culture. On this matter, R.E. Clark’s contrary 
view that educational technologies have no influence on 
learning has stimulated much debate since the 1980’s (for 
a helpful review, see Carter, 1996). Here we concur with 
Kozma (1994) that method and media are integrally 
connected and will have an effect on learning. If Kozma 
has urged educators to ask the question: “in what ways 
we use the capabilities of media to influence learning for 
particular students, tasks, and situations” (p. 18), Mishra 
and Koehler’s TPCK framework prompts us to broaden 
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2011b). În contextul prezent, dacă Wang & Kang (2006) 
au identificat trei domenii de angajare (și anume cel 
cognitiv, emoțional și social), noi ca educatori muzicali 
ar trebui să-l adăugăm pe al patrulea: cel muzical. 
 

CONCLUZII  
Această lucrare a acceptat în mod implicit faptul că 
tehnologia este şi va rămâne printre noi, schimbând 
cultura – în bine sau în rău, ceea ce înseamnă că poate şi 
va schimba modul în care învăţăm. În această privinţă, 
opinia contrară a lui R. E. Clark potrivit căreia 
tehnologiile educaţionale nu au nici o influenţă asupra 
învăţării a stimulat multe discuţii începând cu anii 80 
(pentru o recenzie utilă, vezi Carter, 1996). În acest sens 
împărtăşim opinia lui Kozma (1994), conform căreia 
metodica şi media sunt conectate total şi vor afecta 
învăţarea. Acolo unde Kozma a îndemnat educatorii să se 
întrebe „în ce moduri putem utiliza capacităţile oferite de 
media pentru a influenţa învăţarea în cazul anumitor 
elevi, sarcini şi situaţii” (p. 18), cadrul TPCK propus de 
Mishra şi Koehler ne stimulează spre extinderea acestei 
probleme ca factor în cadrul specific materie-conţinut. 
Totodată, ca educatori în muzică, ne preocupă de 
asemenea faptul că, dacă în general procesul sau cadrul 
de învăţare mediat „afectează experienţele celui care 
învaţă şi [la rândul său] defineşte conţinutul cunoaşterii 
însuşite” (Jonassen, Campbell, & Davidson, 1994)— 
opinie împărtăşită de Mishra şi Koehler  (2006, p. 1021), 
natura muzicală a învăţării elevilor noştri în aceste medii 
nu trebuie trecută cu vederea.  
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the question to factor in the subject-content specificity. 
At the same time, as music educators, we are also 
concerned that, if in general the mediated learning 
process or environment “affects the experiences of the 
learner and [in turn] defines the content of the knowledge 
constructed” (Jonassen, Campbell, & Davidson, 1994)—
and Mishra and Koehler would agree as much (2006, p. 
1021), the musical nature of our students’ learning in 
these environments must not be overlooked.  
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