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Absztrakt  

A zenepedagógus-képzés lényeges feladata, hogy a leendő zenetanárok megértsék: feladatuk 

nemcsak a zenére, hanem a zene általi nevelés is. Ismeretes a zenei nevelés pozitív hatása az 

általános képességekre, de sokkal kevesebb szó esik arról, hogy a zenei neveléssel hogyan 

alakíthatjuk az értékrendet, a világlátást, a műveltséget. Ebben a kérdéskörben rejlenek a 

zeneoktatás kivételes interdiszciplináris lehetőségei, melyek – nyugodtan állíthatjuk – 

egyedülállóak az oktatásban.  

Egyetlen tantárgy sem kínál önmagában annyi szemantikai, szemiotikai, nyelvi, retorikai, 

néprajzi, földrajzi, természeti jelenségekkel, növény- és állatvilággal, naptári ünnepekkel 

kapcsolatos, valamint történelmi és művelődéstörténeti ismeretet, mint az ének-zene. A 

felsoroltak között több olyan ismeretanyag is található, amelyekkel egyetlen más tanórán sem 

találkoznak. Ha figyelünk ezekre a tartalmakra zeneoktatás közben, nemcsak rendkívül 

gazdag ismeretanyagot nyújthatunk a gyermekeknek, hanem kialakíthatunk egy szélesebb 

spektrumot átfogó gondolkodást, amely összefüggéseiben képes szemlélni nemcsak a kultúrát, 

hanem a világot is. 

A különböző korosztályoknak tanított zenei anyag jelentősen különbözik, de óvodás kortól 

líceumig a megismerhető – reprodukált és befogadott – zenei anyag megfelelő irányítással 

egymásra épülve, tágíthatja a gyermekek zenén túli ismereteit. Ez a multidiszciplinaritás 

vonzóbbá teheti a gyermekek számára magát a zenét is. 

A zeneoktatás leggyakrabban felpanaszolt visszahúzó ereje a közoktatásbeli minimális, heti 

egy óraszám. Felvetődik a kérdés, hogy ebben a szűkös időkeretben hogyan lehet 

megvalósítani a zenei nevelés multidiszciplináris hozadékát is? Előadásomban, 

korosztályokra lebontva szeretném ezt a kérdést megválaszolni. 

A zenepedagógia multidiszciplináris lehetőségei azonban csak akkor juthatnak érvényre, ha 

erre megfelelően felkészítjük a leendő zenepedagógusokat. A zenetanárképzésben 

folyamatosan találkozunk az öröklött beidegződésekkel, amelyeket rendkívül nehéz 

áthangolni egy nyitottabb, tágabb kulturális szemlélet igényére és az ezt érvényre juttató 

módszerekre. Ennek gyakorlatát és tapasztalatait is szeretném bemutatni. 
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