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Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 
Ének-zenei Tanszéke 

 
„Mi ez a gyönyörű?” (Kodály) – zenehallgatóvá nevelés 

 
címmel  

 
2011. január 27-én, csütörtökön, 9-16.30 óra között 

az ELTE TÓK II. e. 200. termében (Budapest, XII. Kiss János altábornagy utca 40.) 
zenepedagógiai konferenciát tart. 

 

A konferencia célja, hogy a zenehallgatás szerepét és helyzetét a mai tanító- és óvóképzésben 
áttekintsük. Hangsúlyozni szeretnénk az élményszerűséget, aktivitást, modern eszközök (IKT) 
használatát. Fontos a közös gondolkodás és a tapasztalatcsere a pedagógusképzésben résztvevőkkel, 
a szakvezetőkkel és a hallgatókkal. A konferenciáról összefoglaló kötetet tervezünk megjelentetni. 
A konferencia ideje alatt (9–16 óra között) lehetőséget biztosítunk, hogy – szakértő segítségével – az 
interaktív táblát zenei bemutató szoftverekkel a résztvevők kipróbálhassák. 
 
A konferencia programja: 
 
9.00: regisztráció 

9.30: Megnyitó: Dr. habil. Mikonya György egyetemi docens, dékán 
 Köszöntő: Dr. Döbrössy János DLA, tanszékvezető főiskolai docens 
 Levezető: Dr. Szarka Júlia főiskolai docens 
10.00: Solymosi Tari Emőke: Kotta – zene – élmény. 
10.20: Körmendy Zsolt: Koncertpedagógia, a befogadóvá nevelés alternatív útja. 
10.40: Dr. Kismartony Katalin DLA, főiskolai docens: Lord Menuhintól Dave Brubeckig 

(MUS-E program). 
11.00: Mihalovics Csilla – zenehallgatási bemutató a Gyakorlóiskola tanulóival. 
11.20: Szabóné Németh Borbála – Szabó Gergely: Az (inter)aktív zenei élmény. 
11.40: Veszprémi Gábor (a Stiefel Eurocart Kft. munkatársa) és Döbrössy János: Az 

interaktív tábla és a zeneoktatás. 
12.00: Az előadók válaszolnak a hallgatóság írásban feltett kérdéseire. 
  A kérdéseket az előadások között az erre kijelölt hallgatók veszik át. 
 
12.30-13.30: Szünet 
 
13.30: Birinyi József: népi hangszerek bemutatója 
14.00: Szelei Nikolett, IV. éves hallgató: Zenei preferencia – nyertes TDK dolgozat 

ismertetése 
14.15: Mendölyné Kiss Cecília zenetanár (Józsefvárosi Zeneiskola): A hallási 

figyelemkeltés eszközei iskolás korban. Bemutató a kar hallgatóival. 
14.45: Mélykútiné Dietrich Helga ny. főiskolai docens: „A zene nem tud nem hatni...” A 

hangzó élmény befogadására nevelés kihívásai napjainkban. 
15.05: Lukácsházi Győző: Ha Kodály ezt hallaná!? – gondolatok a legkisebbek 

szórakoztatva tanításáról. 
15.35: Az előadók válaszolnak a hallgatóság kérdéseire 

 
16.00: A konferencia hivatalos programjának zárása (Dr. Szarka Júlia) 
 
16.30: az ÓTE Zenei Szakmai Bizottságának rövid értekezlete (Döbrössy János) 


