
Înscrie-te la Solfy:  https://www.4solfy.com 

 

Actualmente, Solfy oferă posibilitatea de a studia în Tempo: pătrime = 100 sau 120. 
 

Î N C E P E M: 

Modul Exploră Solfy: oferă posibilitatea de a cunoaște Nivelele, Lecțiile, Exercițiile, de a asculta și a 

înregistra performanțe de solfegiu, dar nu oferă feedback în ceea ce privește calitatea execuției.  

Modul Practică Solfegiu: oferă feedback după fiecare înregistrare, când utilizatorul folosește 

headset, se află într-un mediu silențios și parcurge Lecțiile și Exercițiile în mod progresiv, conform 

cerințelor afirmate de Solfy prin scurte mesaje.  

Modul Adaptează Solfy la vocea ta este pentru avansați, care știu solfegiu. Conține doar câteva 

exerciții strict necesare pentru ca Solfy să construiască un „profil acustic al vocii utilizatorului”, necesar 

în evaluările performanțelor lui.  

Modul Examinează Rezultatele permite a re-vedea și re-audia toate performanțele înregistrate în Solfy. 

Modul Test de înregistrarea: verifica corectitudinii conexării căștilor audio cu microfon (headset). 

Modul Practică Solfegiu, Fereastra de referință, de audiție: selectează exercițiul curent pentru a-l 

exersa în conformitate cu recomandarea profesorului și activează butonul Play. 

Urmărește notele pe ecran și ascultă cu atenție de căteva ori solfegiul prin difuzor sau castile audio cu 

microfon (headset). Dacă te simți pregătit și într-un mediu silențios, activează butonul „Înregistrare”, 

ascultă cu atenție în căști metronomul și ghidul instrumental și cântă solfegiul. La câteva secunde după 

încheierea înregistrării, aplicația va da feedback.  

Când funcția Play este activată, se poate re-asculta orice fragment din partitur digitală prin simpla atingere cu 

mouse-ul a unei note – respectiv atingere - touch pe ecran. 

Fereastra de înregistrare și feedback. Dacă feedback-ul apare în întregime verde, solfegiul a fost 

cântat corect. Erorile vor apărea în roșu. Pot exista erori în ceea ce privește numele, înălțimea, durata și 

intensitatea sunetelor cântate. Dacă au fost greșeli, repetă solfegiul pentru a îmbunătăți performanța.  

După efectuarea corectă a unor exerciții de repertoriu (sau comiterea unui nr. mic de greșeli), aplicația 

va „recompensa” utilizatorul cu un acompaniament muzical. 

Când funcția Play este activată, se poate re-asculta orice fragment din partitură prin simpla atingere cu 

mouse-ul a unei note – respectiv atingere - touch pe ecran. 

Vizualizare profesor. Pentru profesori, developatorii platformei vor crea „Grupe” pentru a ușura 

administrarea claselor, și pentru a le oferi acces la funcția Vizualizare professor, care permite 

monitorizarea de la distanță a rezultatele activității de practică a elevilor. 
 

Platforma funcționeaza pe ChromeTM în AndroidTM, WindowsTM și MacOSTM. Momentan, fără suport 

pe iOS (iPhone și iPad).  În telefoane mobile, fereastra de înregistrare va apărea după cea de referință.  
 

Pentru a progresa este necesar a face temele pentru acasă de trei ori pe săptămână,  
de fiecare dată câte ~15 minute. Succes! 

 

Înscrie-te la Solfy 
 

Nume utilizator ________________ 
 

Adresa de mail ___________________ 
 

Parola _________________ 
 

Repetă Parola ___________ 
 

Ambitus (dacă e cunoscut)___________ 
 

Limba maternă ____________________ 
 

Grupul / clasa dv. _____________________ 
 
 

            Sunt de acord ca solfegiile mele înregistrate să fie 
utilizate pentru a îmbunătăți platforma Solfy 

 

Connectare 
 
 

Aveți deja acont? Conectați-vă 

https://www.4solfy.com/

