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Bevezetés 

 

Játékos zenetanulás. Játék, zene, tanulás. Három olyan fogalom, amely az emberiség 

fejlődéstörténetétől elválaszthatatlan és azt erősen befolyásoló tényező. Napjaink pedagógiai 

gyakorlatában is megjelenik a játékelemek alkalmazása, a játékosítás szándéka, ezek a módszertani 

elemek gyakran már valamilyen digitális eszközön valósulnak meg. A digitális eszközök oktatásban 

való felhasználásának, tapasztalatainak világszerte kiterjedt irodalma van. Elenyészően kevés 

azonban az olyan digitális oktatóprogram - és az ezekhez kapcsolódó empirikus vizsgálat - amely 

komplexen, az osztálytermi zeneoktatás teljes spektrumát lefedve épül be az ének-zene oktatás 

gyakorlatába. A kutatások elsősorban a digitális eszközök (tanulás)motivációra gyakorolt hatását 

igyekeznek feltárni. Vizsgálatunkban az általunk kifejlesztett digitális zenei oktatóprogram, a 

Zenesziget applikáció ének-zene órai felhasználásának hatásvizsgálatát tűztük ki célul első osztályos 

tanulók bevonásával.  

     Értekezésem első fejezetét, az elméleti áttekintést, két nagyobb tematikus egységre 

osztottam, amelyek közül az első, a digitális technológia-, a második a dolgozat témájához 

kapcsolódó zenei képességek szakirodalmának feldolgozását tűzte ki céljául.  

Az első alfejezetben egy számítástechnika-történeti áttekintés keretében felidézem azokat a 

legfontosabb mérföldköveket, amelyek a digitális technológia fejlődése szempontjából a 

zeneoktatásra- vagy a zenészek által, a technológiára való jelentős hatással voltak. Az inkább 

technológia-történeti nyitó fejezeteket a digitalizált oktatás trendjeit-, tendenciáit- és 

keretrendszereit bemutató alfejezetek követik. Ennek keretében egy nagyobb egységet szentelek az 

oktatás játékosításának, bemutatva olyan megelőző fejlesztéseket, amelyek a dolgozat 

szempontjából relevánsak. Áttekintem a digitális oktatás uniós referencia keretrendszerét a 

DigComp 2.1-et, valamint az erre a keretrendszerre épülő hazai Digitális Oktatási Stratégiát. 

Igyekszem egy általam elkészített dokumentumon keresztül (lásd 6. Melléklet) bemutatni azt, hogy 

a jelenlegi osztálytermi gyakorlatot milyen módszertani megoldásokkal lehetne a keretrendszerhez 

optimalizálni, illetve bemutatom, hogy a digitális kompetencia hogyan jelenik meg a Nemzeti 

Alaptanterv ének-zene tantárgy tanításával összefüggésben.  

Az első fejezet második részének alfejezeteiben a zenei képességek közül, a disszertációm 

vizsgálatainak fókuszába állított kottaolvasás, valamint az éneklés fejlesztésének szakirodalmi 

áttekintése mellett az ének-zene tantárgyi attitűddel foglalkozó, általam legfontosabbnak tarott 

kutatásokat fogom bemutatni. Kitérek a zenetanulási kedvet befolyásoló extrinzik motivátorok 

közül, a családi háttér, a kortársak és a pedagógusok szerepét-, valamint a nemi különbségeket 

feltáró kutatási előzményekre is.  

A második fejezetben az empirikus vizsgálat céljait, kutatási kérdéseit, hipotéziseit, 

módszereit és eszközeit ismertetem.  

A harmadik fejezet első részében digitális fejlesztőprogramunk elméleti keretrendszerét 

mutatom be, amelynek alapját a DigComp 2.1 képezi. Ezt követi a Zenesziget tematikus részeinek 

részletes ismertetése, valamint a digitalizált mérőeszköz bemutatása.  

A negyedik fejezetben a kottaolvasás-, a hangszerismeret, és az ének reprodukció 

fejlődésének eredményeit foglalom össze. A digitális oktatási környezetben folytatott ének-zene 

oktatásnak a tantárgyi attitűdre gyakorolt hatása, illetve a tanulók digitális eszközök használatával 

összefüggő attitűdjének eredményei ugyancsak ebben a fejezetben kerülnek bemutatásra. 
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Elméleti áttekintés 

 

Webster (2002) már húsz évvel ezelőtt azt is felvetette, hogy a digitális eszközök használata 

segít a zenei tárgyak tanításnak újragondolásában. Nem csak arra van szükség, hogy az eszközök és 

tartalmak újuljanak meg, hanem a módszertani megoldásoknak is követni kell a változásokat. Yang 

(2020) kutatása arra is rámutatott, hogy nem csak az iskolai ének-zene oktatásban, de a már a 

zenetanárok képzésében is fontos szerepe és motiváló ereje van a digitális eszközök bevonásának.  

Az új kihívások még inkább nyilvánvalóvá tették, hogy más tantárgyakkal összehasonlítva az 

ének-zene oktatás digitalizációja lemaradásban van (Gaunt, 2017), miközben a digitális eszközök 

zenei osztálytermi felhasználásának lehetőségeit vizsgáló első nemzetközi kutatások már az 1990-

es években elkezdődtek (Airy & Parr, 2001; Folkestad et al., 1998; Kwami, 2001; Mills & Murray, 

2000). 

Az IKT eszközök zenetanulásra gyakorolt pozitív hatásait többféle szempontból vizsgálták. 

Bizonyított, hogy a használatuk lehetővé teszi a zeneoktatáshoz való könnyebb és minőségibb 

hozzáférést a tanulók számára (Chan et al., 2006). Támogatja az osztálytermen kívüli és az 

osztálytermen belül folytatott önálló munkát, lehetővé téve a tanár számára, hogy szabadon 

mozoghasson, és hogy személyre szabottabban segítse a diákokat (Byrne & MacDonald, 2002). Az 

IKT eszközökön alternatív lehetőség nyílik a zenei szimbólumok innovatív módon történő 

megjelenítésére (Crawford, 2009, Bell & Bell, 2018), a kottaolvasási, a hangmagasság-felismerési 

és a ritmikai képességek fejlesztésére (Debevc et al., 2020; Ho, 2004), szoftveres hangfelvételek 

elkészítésére, meglévő zenei anyagok transzponálására és transzformálására,  zenei hangok 

generálására vagy zenei anyag létrehozására (Savage, 2005), hangszertanulásra (Chan et al., 2006), 

valamint improvizálásra és komponálásra is (Byrne & MacDonald, 2002). A digitális eszközök 

ének-zene órai használata fejleszti a zenei képességeket (Hernández-Bravo et al., 2016), javítja az 

attitűdöt (Asmus, 1986), támogatja a motivációt (Condie & Mundro, 2007; Sheldon et al., 1999), 

fokozza a kreativitást (Anastasiades, 2017; Bocconi et al., 2012; Buckingham, 2013; Ferrari et al., 

2009). A digitális eszközökkel készített hangfelvételek méréssel-értékeléssel összefüggő, 

visszacsatolást betöltő szerepe is kimutatható, aminek hatása van a hangszeres zenészek gyakorlási- 

és előadói attitűdjére és szokásaira (Volioti & Williamon, 2017).  

A gyermekek a digitális eszközöket elsősorban játékra, szórakozásra használják. Jogosan 

merült fel tehát az igény arra, hogy az IKT eszközöket (infokommunikációs technológián alapuló 

eszközök) az oktatásban úgy alkalmazzák, hogy a tanulók számára jól ismert barátságos, játékos 

környezetbe oktatási tartalmakat ágyaznak. A játékelemek használata a tanulási folyamatokat is 

élvezetesebbé teszik és 40%-kal javítják az új készségek elsajátításának képességét (Giang, 2013). 

A hagyományos oktatási módszerekkel összehasonlítva a tanulók teljesítménye és tanulási 

motivációja is jobb a digitális játékok használata által (Karakus, Inal & Kızılkaya, 2009; Tüzün, 

Yılmaz-Soylu, Yang, 2012).  

A tanulás egyik formája a zenetanulás, amelynek személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív 

hatását az elmúlt évtizedek kutatásai igazolják. E hatások megmutatkoznak egyfelől az agyi 

folyamatokban végbemenő strukturális (Peretz & Zatorre, 2005) és morfológiai (Pantev & 

Hermholz, 2011; Shahin, Robert & Trainor, 2004) változásokban, a két agyfélteke közötti 

összeköttetést ellátó corpus callosum gazdagabb huzalozásában, másfelől pedig a zenei képzettség 

hatására bekövetkező transzferhatásokban.  

Kodály zenepedagógiai koncepciójában és ehhez kapcsolódóan mind a hazai közoktatásban, 

mind a hangszertanulásban a kezdetektől fontos szerepet kap a kottaolvasás. A kottaolvasás olyan 

folyamat, amelynek során speciális vizuális szimbólumokat alakítunk át hangokká, ritmussá 

(Hodges & Nolker, 2011). Alapját több különböző típusú feldolgozási képesség jelenti, amelyek 

részben az észleléshez, vagy mintázat felismeréshez kapcsolódnak, másrészük pedig a zenei 

struktúrákról való általános tudásunkhoz (Waters, Townsend, & Underwood, 1998). A kottaolvasás 

kezdeti szakaszát érintő, osztálytermi körülmények között folytatott empirikus kutatásról 
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nemzetközi viszonylatban nincsen tudomásunk. A kottaolvasás fejlődésének vizsgálata hazai 

viszonylatban is még kevésbé kutatott területnek számít. Olyan kutatásról, amely a kezdők, az első 

osztályos tanulók fejlődését vizsgálta volna, nincsen tudomásunk.  

Az éneklésre való képesség, csakúgy, mint a beszéd elsajátításának képessége velünk 

született. Fejlődésében a beszédhez hasonlóan meghatározó szerepet játszik a gyermekkor. Éveken 

át tartó folyamat, amelynek fontos feltételei a kognitív fejlődés és a zenei tapasztalatok (Thompson, 

Schellenberg, & Husain, 2004). Az éneklés kezdetben sokkal pontosabb, amikor a gyermekek 

utánozzák az egyszerűbb zenei elemeket (Welch, 2009). Nyolc éves korra tehető, amikor a gyermek 

egy hallás után tanult dalt helyesen el tud énekelni (Turmezeyné & Balogh, 2009). Janurik és Józsa 

(2013) 4-8 éves korosztályra vonatkozó keresztmetszeti vizsgálata alapján a hallás utáni hangköz- 

és dallaméneklés óvodáskorban, középső- és nagycsoport között szignifikánsan fejlődik.  

 

 

Az empirikus vizsgálat céljai és módszerei 

 

A digitális eszközök oktatásban való felhasználásának, tapasztalatainak kiterjedt 

szakirodalma ellenére elenyészően kevés az olyan empirikus kutatás, amely a digitális eszközöknek 

a zenetanulásban való eredményességét vizsgálta volna. Olyan kutatásról pedig nincs tudomásunk, 

amely egy komplex zenei oktatóprogram osztálytermi használata eredményeiről számol be. Ezért 

vizsgálatunkban az általunk kifejlesztett digitális zenei oktatóprogram a Zenesziget applikáció ének-

zene órai felhasználása eredményességének hatásvizsgálatát tűztük ki célul első osztályos tanulók 

bevonásával.  A digitális környezetbe helyezett ének-zene oktatásnak a kottaolvasás és az éneklés 

fejlődésére, valamint a hangszerismeret gyakorolt hatásait vizsgáltuk. Digitális programunk ének-

zene tantárgyi attitűdre gyakorolt hatásait, valamint a tanulók digitális eszközhasználattal 

kapcsolatos attitűdjét szintén megvizsgáltuk.  

 

Kutatási kérdések 

 

1. Hogyan fejlődnek a hangszerismeret és a kottaolvasás-íráshoz kapcsolódó készségek és 

ismeretek a digitális oktatási környezetben? 

2. Hogyan fejlődik az éneklés készsége a digitális oktatási környezetben?  

3. Eltér-e az utóméréskor a tanulók ének-zene tantárgyi-, éneklés-, kottaolvasás- és 

zenehallgatás iránti attitűdje a kísérleti és a kontrollcsoportban? 

4. Milyen összefüggés mutatható ki a zenei képességek fejlettsége, valamint az 

elsajátításukhoz kapcsolódó attitűd között? 

5. Milyen összefüggés van a szülők otthoni éneklési szokásai és a tanulók éneklési készségének 

fejlettsége között? 

6. Milyen mértékben kedvelik a digitális eszközök használatát az ének-zene órákon a kísérleti 

csoportban tanulók? 

7. Kimutatható-e nemek szerinti különbség a készségek fejlődésében, a zenei ismeretek 

elsajátítása, az ének-zene tantárgy iránti attitűd és a digitális eszközhasználat terén? 

 

 

Minta 

 

Az adatfelvételt egy dél-magyarországi nagyváros általános iskoláiban végeztük. A 

kutatásban 203 első osztályos tanuló vett részt. Kontrollcsoportos kísérleti elrendezést 

alkalmaztunk. A kísérleti csoportot két iskola, öt osztályának 100 tanulója (38 fiú), a 

kontrollcsoportot négy iskola, hat osztályának 103 tanulója (52 fiú) alkotta.  
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Mérőeszközök 

 

A kottaolvasás és hangszerismeret vizsgálatára eddig még nem publikált, saját fejlesztésű 

mérőeszközt alkalmaztunk. A kottaolvasást és hangszerismeretet vizsgáló, papír-ceruza alapú 

mérőeszköz az első osztályos tantervi követelményeket veszi figyelembe. A szolmizációs hangok 

és a ritmusértékek szimbólumainak (nevének, jelének) ismeretét és a hangszerek ismeretét vizsgálja.  

Az éneklés fejlettségének vizsgálatára saját fejlesztésű, korábban még nem publikált, 

táblagépen futó mérőeszközünk énekes reprodukciós feladatait alkalmaztuk: (1) hangközéneklés (7 

item); (2) dallaméneklés (7 item). Az éneklés feladatok hangfáljainak kiértékelését felsőfokú zenei 

diplomával rendelkező külső, a kutatásban nem résztvevő értékelő végezte el.  

A tanulók életkorára való tekintettel arra törekedtünk, hogy minél egyszerűbb kérdések 

segítségével szerezzünk információkat a tanulók ének-zene tantárgyi attitűdjéről. Az ének-zene órák 

kedveltségét, valamint a legalapvetőbb énekórai tevékenységek kedvelését ötfokú skálán vizsgáltuk 

hat kérdés segítségével. 

A digitális fejlesztőprogram kedvelésének mértékéről ötfokú skála segítségével tájékozódtunk. 

A programban résztvevő tanulók, a Zenesziget applikáció ének-zene órai használatához kapcsolódó 

attitűdjét a következő kérdések segítségével mértük fel. 

A családi zenei hátterére vonatkozóan öt kérdést tettünk fel: (1) Édesanyád szokott neked 

otthon énekelni? (2) Édesapád szokott neked otthon énekelni? (3) Édesanyád játszik valamilyen 

hangszeren? (4) Édesapád játszik valamilyen hangszeren? (5) A szüleiddel szoktál közösen zenét 

hallgatni? A családi zenei háttér összevont mutatóját az 1–5.  kérdések alapján képeztük.  

A kontrollcsoport és a kísérleti csoport az anya iskolai végzettségét tekintve nem különbözik 

szignifikánsan (Mann-Whitney U=4601, Z=-1,478, p=0,139).  

 

 

A digitális fejlesztőprogram 

 

A Zenesziget, egy mobil- és asztali operációs rendszereken futtatható, megjelenésében és 

nyelvezetében az alsó tagozatos tanulók zenei oktatására tervezett szoftver. A GooglePlay 

Áruházból és a Zenesziget honlapjáról ingyenesen letölthető https://rb.gy/aywm9o. A program 

fejlesztését a Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani Pályázata támogatta és az MTA-

SZTE Ének-Zene Szakmódszertani Kutatócsoport tagjaként én végeztem.   

A program céljai – a játékos időtöltés mellet – a zenei észlelés fejlesztése, a zenei ismeretek 

elsajátítása és mélyítése, a kottaolvasás-, éneklés fejlesztése, ritmikai fejlesztés a zenekíséretes 

előadás lehetőségével. Úgy gondoljuk, hogy egy, az alsó tagozatos tanulók számára fejlesztett 

játékos zenei oktatóprogram eredményesen hozzájárulhat a zenei percepció fejlődéséhez, a zenei 

hangmintázatok eredményesebb feldolgozásához, ezzel együtt a zenei befogadó kompetenciák 

fejlődéséhez és a készségek létezésének tudatosulásához, valamint a motiváció és tantárgyi attitűd 

javulásához. A tanulók számára táblagépek álltak rendelkezésre, amelyeken fülhallgatók 

segítségével, önállóan dolgozhattak, valamint közös munka során digitális táblát is használhattak. 

Emellett fontosnak tartottuk, hogy a kísérlet alatt ne szoruljanak háttérbe az ének-zene oktatásban 

megszokott hagyományos, énekes-mozgásos zenei tevékenységek, a tanulóknak legyen lehetőségük 

éneklésre és minél több mozgással, ritmizálással egybekötött zenei játékra. A Zenesziget 

oktatóprogram által támogatott fejlődési lehetőségeknek nem az éneklés a fő profilja, azonban az 

éneklésre is lehetőséget nyújt, mivel az egyes témakörökhöz kapcsolódó dalok egy részének kísérete 

is megtalálható a programban. A pedagógusok munkájuk során a második osztályosok számára előírt 

zenei képességfejlesztésre és zenei ismeretek elsajátítására vonatkozó tantervi követelményeket vették 

figyelembe. Mind a kísérleti, mind a kontrollcsoportokban Lassúné Ruskó Renáta második osztályosok 

számára írt tankönyve került felhasználásra (Lassúné, 2018). A szoftver jelenlegi verziója osztálytermi 

felhasználásra lett optimalizálva, azaz bármilyen ponton be lehet lépni a játékba, de későbbi terveink közt 

https://rb.gy/aywm9o
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szerepel egy úgynevezett Story mode kialakítása is, ahol a játékos egy történet részeseként fejlődik, ami 

sokkal nagyobb lehetőséget biztosít az egyéni haladási tempó megvalósulásához.  

 

 

A kutatás eredményei 

 

Eredményeink alapján a kísérleti csoport szignifikánsan fejlettebb mind a kottaolvasás 

összevont mutatója, mind pedig az egyes résztesztekben kapott eredmények alapján. A kottaolvasás 

résztesztjei közül a kísérleti csoport a szolmizáció részteszten érte el a legmagasabb átlageredményt, 

a kontrollcsoportban a ritmusírás fejlettsége volt a legmagasabb. A legalacsonyabb fejlettséget mind 

a kísérleti, mind pedig a kontrollcsoport a komplex kottaolvasás feladatban érte el. A résztesztek 

közül a hangszerismeret átlagai között kaptuk a legjelentősebb különbséget, a kísérleti csoport 

átlageredménye 20%p-tal magasabb a kontrollcsoporttal összehasonlítva. A kísérlet eredményei azt 

mutatják, hogy a digitális eszközöket felhasználó programunkban résztvevő tanulók a tantervi 

követelményeket magas szinten elsajátították.  

A kísérleti csoportban a kottaolvasás összevont mutatójának összefüggése erős a 

szolmizációval és a komplex kottaolvasással, a ritmusírással való összefüggése pedig közepes 

erősségű. A résztesztek közül a ritmusírás nem mutat szignifikáns összefüggést egyetlen további 

változóval sem, a szolmizációnak ugyanakkor szignifikáns, de közepesnél erősebb a kapcsolata a 

komplex kottaolvasással és hangszerismerettel. A kontrollcsoportban a kottaolvasás mutatójának 

összefüggése nagyon erős, a szolmizációval és a komplex ismeretekkel való kapcsolata szintén erős. 

A hangszerismerettel való összefüggése pedig közepes erősségű. A ritmusírásnak mind a 

szolmizációval, mind a komplex kottaolvasással, mind pedig a hangszerismerettel közepes erősségű 

a kapcsolata. Eredményeink a kísérleti csoportnak a kottaolvasás elkülönülő területein való 

kiegyenlítettebb fejlődésére utalnak, amit a kottaolvasást függő változóként, a ritmusírást, a 

szolmizációt és a komplex ismereteket pedig független változókként szerepeltető regresszió 

modellünk is megerősít.  

Az ének reprodukció fejlettségében a kísérlet kezdetekor nem volt szignifikáns különbség a 

kísérleti és a kontrollcsoport között. Utóméréskor a kísérleti csoport 10 %pontos fejlődése mellett, 

a kontrollcsoport mindössze 1 %pontos fejlődést ért el.  

A hangközéneklés fejlettségében előméréskor szintén nem kaptunk szignifikáns különbséget 

a kísérleti és a kontrollcsoport között. Utóméréskor a kísérleti csoport 7%p-tal magasabb fejlettsége 

mellett a kontrollcsoportban nem volt kimutatható fejlődés.  

A dallaméneklés fejlettségében előméréskor a két részminta között nem volt szignifikáns 

különbség. Utóméréskor a kísérleti csoport 12%p-tal magasabb fejlettsége volt kimutatható. A 

kontrollcsoportban a fejlődés mértéke 2%p.  

A kísérleti- és kontroll csoport nemi bontásának eredményei, minden részteszt 

összehasonlításában eltérést mutattak. A hangközéneklés elő- és utómérésekor csak a kísérleti 

csoportban volt szignifikáns különbség a lányok és fiúk fejlettségében. A két csoport lány 

tanulóinak teljesítményében elő- és utóméréskor is szignifikáns különbség volt kimutatható, a fiúk 

teljesítményében nem volt szignifikáns különbség sem az elő- sem az utóméréskor.  

A kottaolvasás és az éneklés utóméréskor kimutatott fejlettsége között a kísérleti csoportban 

nincs összefüggés. A kontrollcsoportban azonban mind a hangköz-, mind a dallaméneklés 

fejlettsége gyenge szignifikáns kapcsolatot mutat a kottaolvasás elsajátításának mértékével. A 

kontrollcsoportban tehát inkább azok sajátították el sikeresebben a kottaolvasást, akik az éneklés 

terén is fejlettebbek. A kísérleti csoport fejlettsége mindkét területen kiegyenlítettebb.  

A digitális eszközök használatának az ének-zene tantárgyi attitűdre gyakorolt hatását az 

utómérés alkalmával vizsgáltuk. Utóméréskor a kísérleti csoportban az ének-zene órák 

kedveltségének átlagértéke az “inkább szeretem” válaszlehetőségnek feleltehető meg. A digitális 

programban résztvevők szignifikánsan jobban kedvelték az ének-zene órát, az éneklést és az énekes 
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játékokat. Mindkét csoportban a zenehallgatás kedveltsége érte el a legmagasabb pontszámot, de 

szignifikáns különbség nem volt kimutatható. A legkevésbé kedvelt tevékenység mindkét 

csoportban a kottaolvasás elsajátításához kapcsolódó tevékenység volt, de a digitális kísérletben 

résztvevő tanulók ezt ugyancsak szignifikánsan jobban kedvelték. 

A kísérleti csoportban az éneklés kedveltségének átlaga megegyezik Pintér (2021) 

keresztmetszeti vizsgálatában az ének-zenei tagozatos tanulók átlageredményével, a 

kontrollcsoportátlaga pedig nem különbözik szignifikánsan a nem zenei tagozatosok eredményétől. 

Utóméréskor a lányok minden mért területet szignifikánsan jobban kedveltek. A lányok és fiúk 

egyaránt a kottaolvasást kedvelték a legkevésbé és a zenehallgatást kedvelték a leginkább. Annak 

ellenére, hogy a lányok szignifikánsan jobban kedvelik az ének-zene órát, mint a fiúk, mindkét 

csoportban, ennél már csak a kottaolvasást szeretik kevésbé. Ebből arra következtetünk, hogy a 

nemtől függetlenül, hiába kedvelnek a tanulók több zenei tevékenységet, az ének-zeneóra (aminek 

a keretében folynak ezek a tevékenységek) megítélése összességében, mégis a legkevésbé szeretett 

zenei tevékenységhez konvergál.      

Korábbi, magasabb iskolai osztályokban folytatott vizsgálatok eredményei alapján az ének-

zene órák a kevéssé kedvelt tantárgyak közé tartoznak (pl. Csíkos, 2012; Janurik, 2009; Janurik és 

Józsa, 2018). Kutatásunk kontrollcsoportban kapott eredményei azt támasztják alá, hogy az ének-

zene órák iránti közömbösség kialakulása már első osztályban megfigyelhető. A hagyományos 

módszerek mellett a digitális eszközök arányos bevonásával a 21. századi gyermekek számára még 

inkább élményszerű tanulási környezet kialakítására törekedtünk. Attitűd vizsgálatunk eredményeit 

úgy értékeljük, hogy programunk ebből a szempontból is sikeresnek tekinthető. 

A fejlesztőprogramunk szempontjából fontos volt a tanulók és pedagógusok (n=4) 

visszajelzése egyrészt a digitális eszközhasználattal (digitális tábla, táblagép) másrészt az 

applikációnk funkcióival kapcsolatban, ezért az utómérés alkalmával ehhez kapcsolódóan kérdőívet 

töltöttek ki. A tanulók kedvelték az énekóráknak azt a részét, amikor valamilyen digitális eszközt 

használtak. Hasonlóan vélekedtek a kísérletben résztvevő tanárok a tanulók digitális 

eszközhasználatának kedveltségéről. Ez az eredmény megerősíti Çevik és Alkan (2012) kutatását, 

ahol a résztvevők úgy gondolták, hogy a technológia zeneórába történő integrálásával az órák 

örömtelibbek lesznek. Az órához kapcsolódó, digitális eszköz használatával folytatott énekes 

tevékenységek közül a karaoke kíséretes dalokkal való közös éneklést a diákok, a tanárok megítélése 

alapján is nagyon szerették. A tanulók a virtuális hangszereken való játékot is nagyon kedvelték, 

amit a tanárok vélekedése is megerősített.   

A program különböző fejlesztési területein megszerzett ismereteiket a Játékkuckó háromféle 

játéktípusával gyakorolhatták, mélyíthették el a tanulók, amelyet egy további, „generatív”, a 

kreativitást és a zene szerkezetének megismerését elősegítő játékkal egészítettünk ki (Zenegyár), a 

négyféle feladattípusból ezt szerették leginkább a tanulók, amit a tanárok tapasztalata is megerősít.  

A második legkedveltebb tevékenység mind a tanulók, mind a tanárok szerint a Memóriajáték 

volt. Ez a játék a hagyományos „forgatós” memóriajáték kiegészítve azzal, hogy itt nem egyszerűen 

kép-kép vagy hang-hang párokat kellet megtalálni (ami vagy csak a vizuális, vagy csak az auditív 

memória működését igényli), hanem kevertük az auditív és vizuális információkat. A Zenevonatos 

feladatok kedveltségére szintén magas átlagértéket kaptunk, ez azonban az előző játékokkal 

szemben az „inkább szeretem” válaszlehetőségnek feleltethető meg, a tanárok véleménye szerint is. 

A négy feladat közül ez az egyik, ahol valamilyen szöveges instrukció (leírva és narrálva) előzi meg 

a feladat megoldását. A Memória játékhoz képest itt még komplexebb feladatokkal, nehezebb 

kihívásokkal találkozik a játékos. A tanárok visszajelzése alapján itt magasabb a „kudarc-faktor”, 

ami közrejátszhat abban, hogy a tanulók ezt kevésbé kedvelték a korábbi két játék típusnál.  

A Dominó feladatok kedveltsége a legalacsonyabb a tanulók körében. Az okok közül 

tanáraink kettőt azonosítottak. Az első a hagyományos dominó játék szabályait sem ismerik a 

gyerekek, a másik pedig, hogy ezekben a feladatokban még összetettebb zenei észleléshez 

kapcsolódó kihívásokat kell megoldani.  
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A fejlesztőprogram tanulságai 

 

Kutatásunkban a digitális eszközök ének-zene órai felhasználásának eredményességét 

vizsgáltuk első osztályos tanulók bevonásával. Kísérletünkben az ének-zene oktatás hagyományos 

módszerei mellett digitális eszközöket is felhasználtunk, az általunk fejlesztett Zenesziget 

applikációt alkalmaztuk.  A digitális oktatási környezetbe helyezett tanulás hatásait vizsgáltuk a 

kottaolvasás, a hangszerismeret, valamint az éneklés fejlődésére. Programunknak az ének-zene 

tantárgyi attitűdre gyakorolt hatását, valamint a kísérletben résztvevő tanulók digitális eszközünk 

használata iránti attitűdjét szintén megvizsgáltuk.  

Digitális kísérletünk egyik fontos kutatási kérdése volt, hogy a tanulók milyen mértékben 

kedvelték az ének-zene óráknak azt a részét, amikor valamilyen digitális eszközt használtak. 

Eredményeink alapján a Zenesziget applikáció ének-zene órai felhasználása eredményes volt. 

Eredményeink alátámasztják, hogy a hagyományos módszerek mellett a digitális eszközök ének-

zene órákon való arányos alkalmazása elősegíti mind a zenei ismeretek elsajátítását, mind pedig az 

éneklés fejlődését. Fejlesztőprogramunk elsődleges céljai közé tartozott az ének-zene tárgy iránti 

érdeklődés felkeltése, a tantárgy megkedveltetése, amely az eredmények figyelembevételével 

sikeresnek nevezhető. Kutatásunk azt igazolta, hogy a digitális eszközök arányos bevonása a 21. 

századi gyermekek számára élményszerű tanulási környezetet jelent.  

 

 

Az eredmények felhasználása 

 

A Zenesziget applikációt és a fejlesztőprogramunkhoz kapcsolódó mérési eredményeinket, 

több hazai- és nemzetközi konferencián bemutattuk, folyóiratokban publikáltuk. Méréseinket a 

közeljövőben szeretnénk kiterjeszteni óvodai csoportokra is. Napjainkra a digitális eszközök 

(elsősorban tabletek, érintőképernyős óriáskijelzők, digitális táblák) kivitelezése, technikai 

paraméterei már lehetővé teszik ezek széleskörű óvodai használatát (Furman et. al., 2019). Zenei 

fejlesztőprogramunk egy részét a MATE Neveléstudományi Intézete a „Kudarcmentes iskolakezdés 

támogatása egészség- és környezeti nevelésre alapozott komplex óvodai programokkal” című 

projektjébe integrálta, aminek révén a következő években további adatokat gyűjthetünk az óvodás- 

és alsótagozatos tanulók fejlesztésének lehetőségeiről.  

A program tartalmi- és funkcionális működésének fejlesztése azóta is folyamatosan tart. 

Tartalmi szempontból a bővítés két irányba történik. Az egyik a zenei anyagok és különböző 

játéktípusok (Zenevonat, Dominó, Memória, Zenegyár) mennyiségi növelése, a másik, hogy a 

dalokból minél több szólaljon meg énekes verzióban akár különböző összetételű zenekarok 

kíséretével. Ezzel kapcsolatban már felvettük a kapcsolatot egy népzenét autentikus hangszereken 

játszó együttessel, akiknek hanganyagai hamarosan bekerülnek a programba. A funkcionális bővítés 

is kétirányú. Az első célunk további játéktipusok és játékos elemek (pl. többféle Zeneszoba) 

létrehozása, a másik pedig egy valódi játékmenet kidolgozása (Story mode). Ezzel a funkcióval 

tovább tudnánk erősíteni a program játékélvezeti értékét, hiszen új motivációs síkok nyílnának meg 

a játékosok számára. További bővítési lehetőség a programon belüli felhasználói fiókok létrehozása, 

amely még inkább személyre szabott visszajelzési rendszert fog biztosítani. Programunk angol 

nyelvű adaptációjának elkészítése szintén szélesebb körű felhasználási lehetőséget jelent. A 

program magasabb évfolyamokon való alkalmazásának hatásvizsgálata pedig további olyan 

információkat nyújthat, amelyek segítségével a Zenesziget applikáció a hagyományos oktatási 

formák mellett az iskolai ének-zene oktatás hatékony, 21. századi eszközévé válhat. 
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