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Bevezető 

Megjegyzések 
A számítógép használata tantárgyunk etében sem jelenti feltétlen a tanár jelenlétének kiküszöbölését. E korszerű taneszköz használata minden tárgy esetében feltételezi a megfelelő tanári épes-
ségeket, a magas szintű tárgyi feltételek intézményi jelenlétét. Mindennek fejlett, korszerű jelenléte és használata bővíti a szaktárgyi módszertan lehetőségét. A tanár feladata éppen az, hogy mindezt 
helyes arányokban beillessze a tanítási folyamatokba, és megkeresse az ahhoz tartozó legalkalmasabb tanítási módszert. Nem lehet más a célunk, minthogy a tanulók tanulási folyamatait elősegít-
sük, motiváljuk őket az új ismeretek felfedezésére, segítsük a megértést, elmélyítést és az alkalmazást.  

es k

yakorlá  n

Mikor használjuk ének - zene szaktárgyunkban e korszerű taneszközöket, hiszen amúgy is igen szűkös az óraszám?  
A tanári prezentáció célja lehet az új ismeretek átadása; az ismeretek megerősítése, rögzítése; motiválás, szemléltetés; fogalomalkotás; rendszerezés, összegzés; ellenőrzés és a gyakorlás biztosítása 
(jártasságok, képességek, készségek fejlesztése).  
A tanulói számítógépes tevékenységek történhetnek differenciált foglalkoztatás; egyéni illetve kiscsoportos, teljes osztályt mozgató csoportos és projekt munka keretében. 
Természetesen bármiféle használatról és alkalmazásról csak akkor lehet szó, ha megfelelőek a tárgyi és a személyi feltételek. Tematikus egységenként eldöntendő, hogy mely tartalmakat dolgozzuk 
fel csoportos vagy egyéni munkaformában tanóráinkon, és mely tartalmak - témák azok, melyek alkalmasak arra, hogy a tanóra kiegészítéseként javasoljuk diákjainknak, vagyis hogy a kapott témát 
a tanulók a délutáni, szabadidős órasávban egyénileg dolgozzák fel. Készségtárgyunk esetében nyilvánvaló, hogy ez kínálja a nagyobb lehetőséget.  
Az eszközválasztékot, vagyis a "Mit?" befolyásolják az intézmény anyagi tényezői, a tanári hozzáértés és szemléletmód, a tanulók milyensége, jellemzője, és az évfolyami tantárgyi cél - követelmény 
- tartalom összhangjának végiggondolása.  
Az ének - zene tantárgy gyakorlati készségeket fejlesztő tárgy, ezért a 9. és a 10. évfolyamokon újra megjelennek olyan alaptevékenységek, melyek elsajátítása az előző nyolc év feladata. Azonban 
ezek a tevékenységek az új iskolafokozaton megerősítést kívánnak, hiszen csak megalapozott zenei tudás birtokában lehetséges a továbblépés az egyre mélyülő tartalmakkal, és a fokozottabban 
előtérbe kerülő önálló tanulói tevékenységekkel. 
A tanítási - tanulási módszerek irányulhatnak a problémamegoldásra; az egyéni g sra, ismétlésre; a tanultak egyéni alkalmazására; önálló előadás, tanulmá y elkészítésére; az önálló megfigye-
lésre; saját zenei felvétel készítésére (kísérőzene komponálására); dokumentumok készítésére vagy éppen Weblap szerkesztésre. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 1. oldal 
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Alapszükségletek tanítási óráinkhoz:  
Diákok számával megegyező számítógép 
Helyi hálózat szerverrel, Internet kapcsolat 
Hálózati nyomtató és szkenner 
CD - olvasó, hangkártya, jó minőségű hangfalak 
Jogtiszta oktatóprogramok 
Fehér tábla 

Ajánlott programok leírása 
Chords and Kevs 97: szolfézs - zeneelméleti hallásgyakorlatok és az eredmények mérésére szolgál. A program kérdéseket tesz fel, melyre vagy a képernyőre kattintással, vagy a MIDI hangszer 
megfelelő billentyűjének lenyomásával lehet válaszolni – www.musicstudy.com  
Lapoda 2.1. multimédiaszerkesztő: magyar nyelvű program, mely segíti a multimédiás forrásanyagok készítését, illetve feldolgozását, interaktív multimédiás tananyagok, feladatok, bemutatók gyors 
előállítását. A megszerkesztett oldalak könnyedén rendezhetők, átcsoportosíthatók illetve egyszerűen összeállíthatók az általánosan használt multimédiaelemekből. A program lehetővé teszi s cso-
portos munkát. Az elkészített anyag lehet multimédiás bemutató, oktatási anyag vagy tesztlap. A tesztlapok alkalmasak a tananyag csoportos számonkérésére, mérésére.  – www.lapoda.hu 
Sur Mesure: a program lehetővé teszi a szolfézs - zeneelméleti gyakorlatok készítését, lejátszását. Alkalmas dallamírás- és olvasás, ritmusírás- és olvasás gyakoroltatására – www.musilab.qc.ca 
Harmony assistant 5.0.3.: – myriad-online.com/index.htm – ritmikus és harmónia kíséret önálló előállítására alkalmas szoftver. A program gyorsan megtanulható. A Karaoké szolgáltatás lehetővé 
teszi a dallam és a szöveg egyidejű követését 
Music Mouse 2.1.2: zeneszerzést segítő program – www2.factory.com/spiegel 
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához CD-ROM: Lapodaszerkesztővel elkészített szakmai kiadvány, mely Pécsi Géza zenetörténet tankönyvének CD-ROM változata – www.biodigit.hu 

9. évfolyam 

Alkalmazás tanórán belül 
Zenei ismeretek mérése 1 tesztlap szerkesztés 1 óra egyéni munka Egyéni feladatmegoldás I 

E 
Chords and Kevs 97 
tok és azok mérése) - 

(hallásgyakorla-

www.musicstudy.com 
Lapoda 2.1. multimédia szerkesztő - 
www.lapoda.hu 
Sur Mesure (szolfézs - zeneelmélet 
program) - www.musilab.qc.ca 
nyomtató 

Adott zenetörténeti korszak, 
korstílus megismerése: középkor 

2 1 1óra projekt munka Tanári bemutatás 
Tanultak egyéni alkalmazása 

Ú 
M 

Magyar zenetörténeti kalauz I. rész 
CD-ROM 
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
CD-ROM – www.biodigit.hu 
Projector, hangkártya, MP3 lejátszó, 
nyomtató 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 2. oldal 

http://www.musicstudy.com/
http://www.lapoda.hu/
http://www.musilab.qc.ca/
http://www.biodigit.hu/
http://www.musicstudy.com/
http://www.lapoda.hu/
http://www.musilab.qc.ca/
http://www.biodigit.hu/
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Adott zenetörténeti korszak, 
korstílus megismerése: rene-
szánsz 

2 1 1óra projekt munka Tanári bemutatás 
Tanultak egyéni alkalmazása 

Ú 
M 

Magyar zenetörténeti kalauz I. rész 
CD-ROM 
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
CD-ROM – www.biodigit.hu 
Projector, hangkártya, MP3 lejátszó, 
nyomtató 

Adott zenetörténeti korszak, 
korstílus megismerése: barokk 

2 1 1óra projekt munka Tanári bemutatás 
Tanultak egyéni alkalmazása 

Ú 
M 

Magyar zenetörténeti kalauz I. rész 
CD-ROM 
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
CD-ROM – www.biodigit.hu 
Projector, hangkártya, MP3 lejátszó, 
nyomtató 

Adott zenetörténeti korszak, 
korstílus megismerése: bécsi 
klasszicizmus 

2 1 1óra projekt munka Tanári bemutatás 
Tanultak egyéni alkalmazása 

Ú 
M 

Magyar zenetörténeti kalauz I. rész 
CD-ROM 
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
CD-ROM – www.biodigit.hu 
Projector, hangkártya, MP3 lejátszó, 
nyomtató 

Hangszerismeret 6 3 3 óra egyéni munka Tanári prezentáció, 
Ismeretek megerősítése, 
tés 

rögzí-
Ú 

GY 
E 

Magyar zenetörténeti kalauz – 
Hangszerismeret CD-ROM 
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
CD-ROM – www.biodigit.hu 
Projector, hangkártya, MP3 lejátszó, 
nyomtató 

Alkalmazás tanórán kívül 
szövegin-Adatgyűjtés, képi és 

formációk gyűjtése adott zene-
szerzőről 

korlátlan  egyéni gyűjtőmunka egyéni adatgyűjtés, egyéni 
letve kiscsoportos feldolgozás, 
feladatmegoldás 

il- I 
M 

Internet, nyomtató 

Éneklés hangszerkísérettel korlátlan  egyéni feladatmegoldás egyéni alkotó munka GY Harmony assistant 5.0.3.- myriad-
online.com/index.htm 
Music Mouse 2.1.2 
www2.factory.com/spiegel 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3. oldal 

http://www.biodigit.hu/
http://www.biodigit.hu/
http://www.biodigit.hu/
http://www.biodigit.hu/
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10. évfolyam 

Alkalmazás tanórán belül 
Adott zenetörténeti korszak, 
korstílus megismerése: XVIII. 
század 

2 1 1 óra projekt munka Tanári prezentáció 
Egyéni feladatmegoldás 

Ú 
M 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
CD-ROM – www.biodigit.hu 
Projector, hangkártya, MP3 lejátszó, 
nyomtató 

Adott zenetörténeti korszak, 
korstílus megismerése: XIX. s
zad 

zá-
2 1 1 óra projekt munka egyéni feladatmegoldás Ú 

M 
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
CD-ROM – www.biodigit.hu 
Projector, hangkártya, MP3 lejátszó, 
nyomtató 

Adott zenetörténeti korszak, 
korstílus megismerése: XX. s
zad 

zá-
fel-2 1 1 óra projekt munka egyéni és kiscsoportos 

adatmegoldás 
Ú 
M 
E 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
CD-ROM – www.biodigit.hu 
Bartók CD-ROM 
Projector, hangkártya, MP3 lejátszó, 
nyomtató 

Adott zenetörténeti korszak, 
korstílus megismerése: Kortárs 
zene 

2 1 1 óra projekt munka egyéni és kiscsoportos 
adatmegoldás 

fel- Ú 
M 
E 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
CD-ROM – www.biodigit.hu 
Projector, hangkártya, MP3 lejátszó, 
nyomtató 

A zene és a társművészetek 
csolódása 

kap- 3 1 2 óra csoportos munka Tanári prezentáció 
Csoportos feladatmegoldás 

I 
M 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
CD-ROM – www.biodigit.hu 
Projector, hangkártya, MP3 lejátszó, 
nyomtató 

Hangszerismeret 6 3 3 óra egyéni munka Tanári prezentáció, 
Ismeretek megerősítése, 
tés 

rögzí-
Ú 

GY 
E 

Magyar zenetörténeti kalauz – 
Hangszerismeret CD-ROM 
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 
CD-ROM – www.biodigit.hu 
Projector, hangkártya, MP3 lejátszó, 
nyomtató 

Alkalmazás tanórán kívül 
Önálló zenekészítés (ritmikus és 
harmóniai kíséret készítése, 
Karaoké) 

korlátlan  egyéni munka egyéni alkotó folyamat GY Harmony assistant 5.0.3.- 
http://myriad-
online.com/index.htm 
Music Mouse 2.1.2 – (zeneszerzést 
segítő program) – 
http://www2.factory.com/spiegel 

Kiadványszerkesztés korlátlan 5 egyéni és csoportos munka egyéni, kiscsoportos és 
portos feladatmegoldások 

cso- Ú 
GY 

Lapoda 2.1 multimédiaszerkesztő – 
www.lapoda.hu 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 4. oldal 

http://www.biodigit.hu/
http://www.biodigit.hu/
http://www.biodigit.hu/
http://www.biodigit.hu/
http://www.biodigit.hu/
http://www.biodigit.hu/
http://myriad-online.com/index.htm
http://myriad-online.com/index.htm
http://www2.factory.com/spiegel
http://www.lapoda.hu/
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Dokumentumkészítés 
adás, tanulmány) 

(kiselő- cso-korlátlan  egyéni és csoportos munka egyéni, kiscsoportos és 
portos feladatmegoldások 

M 
E 

Lapoda 2.1 multimédiaszerkesztő – 
www.lapoda.hu 

Adatgyűjtés, képi és 
formációk gyűjtése adott zene-
szerzőről 

szövegin- korlátlan  egyéni munka egyéni feladatmegoldás, 
kalmazás 

al- I Internet, nyomtató 

Webszerkesztés korlátlan  egyéni és kiscsoportos munka tanári prezentáció után egyéni 
feladatmegoldás 

M Internet, nyomtató,  
Lapoda 2.1 multimédiaszerkesztő – 
www.lapoda.hu 

Éneklés hangszerkísérettel korlátlan  egyéni munka egyéni feladatmegoldás GY Harmony assistant 5.0.3.- 
http://myriad-
online.com/index.htm 
Music Mouse 2.1.2 – (zeneszerzést 
segítő program) – 
www2.factory.com/spiegel 

 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 5. oldal 

http://www.lapoda.hu/
http://www.lapoda.hu/
http://myriad-online.com/index.htm
http://myriad-online.com/index.htm
http://www2.factory.com/spiegel/
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