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A zene kultúránk fontos része. Az ősi koroktól 
napjainkig jelen van mindennapjaink fontos 
és kevésbé fontos eseményénél. Része ün-
nepeinknek, szinte kihagyhatatlan eleme 
szórakozásunknak és a modern technikának 
köszönhetően ma már bárhová elkísérhet 
bennünket. Természetes módon azonosulunk 
az általa közvetített érzelmekkel, emelkedett, 
meghitt, örömteli, vagy éppenséggel szomorú 
hangulatba kerülhetünk. Szinte nincs olyan 
ember, akire ne lennének hatással a számtalan 
zenei műfajban megnyilvánuló hangzások, 
megmozdulunk a zene ritmusára, lüktetése 
sokszor elemi erővel hat ránk. Azt azonban, 
hogy milyen zene hallgatása okoz számunk-
ra örömet, milyen aspektusait, milyen mér-
tékben vagyunk képesek élvezni, értelmezni, 
értékelni, képesek vagyunk-e arra, hogy, akár 
a legegyszerűbb formában is részt vegyünk 
társas zenélésben, meghatározza a környezet, 
amelyben felnövünk.

A zenei hangmintázatok észleléséhez, vala-
mint az énekléshez és ritmizáláshoz szükséges 
adottságokkal velünk születetten rendelke-
zünk. Az alapvető zenei képességek fejlődésé-
nek szenzitív időszaka körülbelül tízéves korig 
tart. A fejlődés szempontjából – egyúttal zenei 

kultúránk megőrzése szempontjából – éppen 
ezért meghatározóan fontos a gyermekkor, a 
gyermeket körülvevő zenei környezet, ami-
ben döntő szerepet kap az óvodai és az iskolai 
zenei nevelés, a korai zenei készség- és képes-
ségfejlesztés. A zenetanulásnak, a zenei képes-
ségek fejlesztésének azonban nem csak a ze-
nekultúra megőrzése, az érzelmi fejlődés, vagy 
az életminőség szempontjából van jelentősége. 
Az utóbbi évtizedekben széles körben folyta-
tott neurológiai és transzferhatás-vizsgálatok 
egyre több bizonyítékot szolgáltatnak arról, 
hogy az általános kognitív és szociális fejlő-
dést is segítheti; a zenei képességek fejlődése 
gyermekkorban olyan készségek fejlődéséhez 
kapcsolódik, amelyek a személyiség fejlődé-
se, a tanulás szempontjából is meghatározóan 
fontosak.

A 20. század közepétől Kodály Zoltán ze-
nei nevelési koncepciójának, pedagógiai mun-
kásságának és elkötelezett munkatársainak 
köszönhetően a hazai ének-zene oktatás 
olyan irányt kapott, amely világviszonylatban 
ismertté tette, elismertsége a mai napig fi-
gyelemre méltó. Kodály koncepciója, a sze-
mélyiség sokoldalú fejlesztésének lehetősége 
és jelentősége a mindennapi zenei nevelés 
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eszközeivel a mai napig iránymutató a ha-
zai közoktatásban. A motivációkutatások 
ugyanakkor egyre inkább megerősítik azokat 
az immár évtizedekre visszanyúló gyakorlati 
tapasztalatokat, hogy a közoktatás ének-zene 
órái nem töltik be a szerepüket, az énekóra a 
legkevésbé kedvelt tantárgyak közé tartozik.

Korunkban nemcsak a gyermekeket körül-
vevő környezet változott meg gyökeresen, de a 
felnövekvő fiatal generációk igényei is eltérőek. 
Az ének-zene órákon alkalmazott módszerek 
és eszközök alig keltik fel az érdeklődésüket, 
kevéssé segítik hozzá a fiatalokat ahhoz, hogy 
örömteli zenei tevékenységeken keresztül 
elsajátítsák azokat az ismereteket, megsze-
rezzék azokat a zenei képességeket, amelyek 
segítségével az értéket képviselő zenei műfa-
jok számukra megismerhetővé, érthetővé, él-
vezhetővé válnának. Az örömteli zenélésben 
való részvétel lehetőségei is kevéssé adottak az 
énekórán, nem kedvelik az éneklést sem ének-
órán, sem pedig iskolán kívül, a klasszikus ze-
nét pedig minden harmadik fiatal teljes mér-
tékben elutasítja. Mindezekkel párhuzamosan 
a tantárgy presztízsvesztése szinte ellehetetle-
níti az énektanárok munkáját. 

Mára a zenei élet és a zenepedagógia va-
lamennyi szereplője számára világossá vált, 
hogy módszertani megújulásra van szükség. 
E megújulásban szerepet kell, hogy kapjanak 
a neurológiai, kognitív kutatások és a transz-
ferhatás-vizsgálatok eredményei, valamint a 
zenei képességek fejlődésével foglalkozó, és 
a képességfejlődés nyomon követésének kor-
szerű eszközeit kifejlesztő kutatási eredmé-
nyek és mérőeszközök. A legnagyobb kihívást 
azonban a fiatalok érdeklődésének a felkeltése 
és fenntartása jelenti. Ezért a megújulás során 
érdemes figyelembe venni a motivációkuta-
tások, a pozitív pszichológia eredményeit, 
amelyek a zenei tevékenységekbe való bevo-
nódás belső motiváció által támogatott lehe-
tőségeire és feltételeire hívják fel a figyelmet. 
Az örömteli élmények átélése természetes 
módon kapcsolódik a társas aktivitásokhoz. 
Ez lehet akár közös éneklés, vagy ritmizálás-
sal való közös zenélés, improvizálás, a zenére 
való szabad mozgás, vagy a tánc. Olyan ak-
tív részvételre, képességeinkkel összhangban 

levő, de egyúttal kihívást jelentő, lehetőleg 
társas zenei tevékenységekre van tehát szük-
ség az énekórán, amelyek során figyelmi kon-
centráció, visszajelzés, pozitív megerősítés, 
együttműködés van jelen. Különös figyelmet 
érdemel, hogy a fiatalok érdeklődése elválaszt-
hatatlan a környezettől, a 21. századi technika 
által meghatározott, a korábbiaktól gyökere-
sen eltérő környezeti hatásoktól, beleértve a 
zenei hatásokat is. Nem lehet eltekinteni az 
állandóan megújuló infokommunikációs esz-
közök iránti rajongásuktól, attól, hogy még a 
legkisebbek is számunkra sokszor meglepő-
en természetes módon használják, igénylik 
ezeket, és könnyedén eligazodnak – sokszor 
el is vesznek – a virtuális világban. Legked-
veltebb játékaikban állandóan jelen vannak az 
áramlatátélés, vagy az elsajátítási motiváció 
korábban említett feltételei, teljes figyelmü-
ket a játéknak szentelik, kitűzött célokat ér-
nek el „szinteket lépnek”, teljesítenek, sokszor 
hálózatban összekapcsolódva, egymással ver-
sengve. Véleményünk szerint az ének-zene 
oktatás módszertani megújulása csak akkor 
lehet eredményes, ha az új módszerek kiala-
kításakor mindezeket figyelembe vesszük.

A Magyar Tudományos Akadémia szak-
módszertani kutatásokat támogató prog-
ramjának köszönhetően kutatócsoportunk 
az MTA-SZTE Ének-Zene Szakmódszertani 
Kutatócsoport két évvel ezelőtt lehetőséget 
kapott arra, hogy a megújulás lehetőségeit ke-
resve módszertani kutatásokat folytasson. A 
megújulás kulcsát az élményszerűségben, az 
érdeklődéssel kísért, aktív, örömteli énekórai 
tevékenységekben látjuk. Kutatatásaink egyik 
célja, hogy elősegítsük a digitális eszközök 
énekórai alkalmazását. Olyan, a tananyaggal 
összhangba hozható módszereket, feladatgyűj-
teményeket kívánunk kidolgozni, amelyek a 
hagyományos zenei tevékenységi formák mel-
lett – a Z-generáció igényeit figyelembe véve – 
a fiatalok számára izgalmas környezetben, ki-
hívásokat jelentő, játékos formában segítik elő 
a zenei készségfejlesztést és zenei befogadást, 
a zenei ismeretek elsajátítását. A kutatócso-
port által fejlesztett, több platformon is futó 
Zenesziget megjelenésében és nyelvezetében 
az alsó tagozatosok zenei oktatására alkalmas 



G
YERM

EK
N

EV
ELÉS – online tudom

ányos folyóirat
Zenei nevelés gyerm

ekkorban, 2018/2

3

Kihívások és lehetőségek a gyermekkori zenei nevelésben: Bevezető a tematikus számhoz

szoftver. Felső tagozaton pedig a már meglé-
vő, az oktatásban jól alkalmazható szoftverek 
használatát segítjük elő a tananyaghoz illesz-
kedő feladatbankok kidolgozásával. Kísérleti 
programunkban táblagépeken dolgozhatnak 
a tanulók, azonban mind a szoftvert, mind a 
feladatgyűjteményeket úgy alakítjuk ki, hogy 
széles körben, a kevésbé felszerelt iskolákban 
digitális táblák és okos telefonok alkalmazásá-
val is jól használhatóak legyenek. Másik célunk 
olyan ritmikai fejlesztőprogram létrehozása, 
amely a ritmikai készségek játékos fejlesztésé-
hez nyújt módszereket az első osztályban taní-
tó, sok esetben nem énekszakos pedagógusok 
számára. Ritmikai programunk olyan felada-
tokat tartalmaz, amelyek élményt adóak, kon-
centrációra, együttműködésre, alkotásra kész-
tetnek. A gyermekek kreatívan ritmust, zenét 
rögtönözve élhetik át a társas muzsikálás él-
ményét. Kutatócsoportunk emellett a kottaol-
vasással összefüggő alapkutatásokat is folytat.

A tematikus számban megjelenő tanul-
mányok kutatásainkkal összefüggő eredmé-
nyeket mutatnak be. Közülük két tanulmány 
a motivációval foglalkozik. Janurik Márta és 
Józsa Krisztián (2018) hetedik évfolyamos ta-
nulókkal folytatott vizsgálata a helyzetfeltárás 
részének tekinthető. Ennek alapján a tanu-
lók ének-zene órák iránti motiváltságáról, az 
egyes énekórai tevékenységek kedveltségéről, 
valamint a hetedikesek zenei énképéről és en-
nek hitelességéről kaphatunk képet. Jakobicz 
Dorottya, Wamzer Gabriella és Józsa Krisz-
tián (2018) munkája az ének-zene órákon is 
sikerrel alkalmazható tanítási módszereket 
mutat be. Tapasztalataik szerint a drámape-
dagógia, a kooperatív és a projektmódszerek 
ének-zene órai alkalmazása változatosabbá 
teheti a tanórákat, ezáltal jelentősen növelhe-
ti a tanulók motiváltságát.

Két tanulmányban a zenei képességek 
mérésére alkalmas online mérőeszközök és 
a kipróbálásuk során szerzett tapasztala-
tok kerülnek bemutatásra. Surján Noémi és 
Janurik Márta (2018) tanulmányában azonos 
tartalmú papír-ceruza és online mérőeszkö-
zök kipróbálásának tapasztalatait, valamint a 
használatuk során kapott fejlettségi mutató-
kat, és az ezek alapján levonható tanulságo-

kat elemzi. Buzás Zsuzsa és Maródi Ágnes 
(2018) munkája pedig a kottaolvasás fejlett-
ségének online teszttel folytatott vizsgálati 
eredményeit, valamint a kottaolvasás és a téri 
orientációs képesség összefüggéseit mutatja 
be zeneiskolás tanulók körében.

Két tanulmány az anyanyelvi készségek és 
a zenei képességek összefüggésének vizsgá-
latához kapcsolódik. Janurik Márta, Antal-
Lundström Ilona és Józsa Krisztián (2018) 
munkája a zenei észlelés és a fonológiai ké-
pességek összefüggését feltáró szakirodal-
mat, valamint egy, a témában folytatott hazai 
fejlesztőkísérlet eredményeit foglalja össze. 
Zsigmond Gábor (2018) tanulmánya pedig a 
szövegolvasási és kottaolvasási képesség fej-
lődésére, összefüggéseire vonatkozó szakiro-
dalmat mutatja be.

A digitális eszközök énekórai használa-
tának lehetőségeit, valamint a kutatócso-
portunk által fejlesztett Zenesziget szoftvert 
ismerteti Szabó Norbert (2018a) tanulmá-
nya. A többféle informatikai környezetben is 
működő program játékos módon fejleszti a 
gyermekek zenei képességeit. Szabó Norbert 
(2018b) Műhely rovatban szereplő írása egy 
további digitális alkalmazást mutat be, mely 
alkalmas lehet a diákok érdeklődésének a fel-
keltésére, zenei készségeinek a fejlesztésére.

A ritmikai fejlesztés lehetőségeivel két ta-
nulmány foglalkozik. Mucsi Gergő (2018) a 
ritmikai készségek értelmezését mutatja be, 
valamint a fejlődésével foglalkozó szakirodal-
mat tárja fel. Pethő Villő, Mucsi Gergő és Sur-
ján Noémi (2018) tanulmánya alapján pedig 
a kutatócsoportunk által kidolgozott ritmikai 
fejlesztőprogramot ismerhetjük meg részle-
tesen.

Kutatómunkánk további szakaszában a 
bemutatott programok gyakorlati kipróbálá-
sa, hatásvizsgálata következik. Bízunk abban, 
hogy munkánk eredményesen járul majd 
hozzá az ének-zene oktatás megújítására irá-
nyuló törekvésekhez: az újabb módszerekkel 
és eszközökkel az ének-zene oktatás még in-
kább segítheti a sokoldalú személyiségfejlő-
dést, az ének-zene órák élvezetesebb, öröm-
telibb átélését, valamint az értékes zene iránti 
nyitottságot.
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