
BESZÁMOLÓ  

az   

 

Ének-zene 

Tanultam – Tanítom 

rendezvényről 

 

Harmadik alkalommal került megrendezésre az „ÉNEK-ZENE: TANULTAM – TANÍTOM” 

elnevezésű szakmódszertani fórum a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetében 2021. 

november 16-án. Az elmúlt évek tematikájától eltérően a mostani rendezvény célja az volt, 

hogy az ének-zene tanárszakos nappali tagozatos hallgatók bepillantást nyerhessenek jelenleg 

végzős hallgatótársaik pedagógusi mindennapjaiba. Ezen túlmenően a fórum további célja 

volt a Zenei Intézetben folyó ének-zene tanárképzés és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 

kapcsolatának feltárása.  

A fórum kezdetén a hallgatók megismerkedhettek az ének-zene tanárképzést vizsgáló 

legutóbbi hallgatói elégedettségmérés eredményeivel. A szaktárgyak oktatásának színvonala, 

a szaktárgyakat oktatók szakmai felkészültsége, a tantárgyi követelményrendszer, az oktatók 

és hallgatók viszonya, valamint a szakképzettséggel történő elhelyezkedési terv ismertetése 

bevezetőül szolgált a kurzusok anyagával kapcsolatos visszajelzések megbeszélésére.  

 

A beszélgetés során érintett szakmódszertani, pedagógiai témakörök az alábbiak voltak:  

 Egyetemi kurzusokon rekonstruálható pedagógiai szituációk.  

 Ének-zene tanárszak kurzusainak tartalma és bővítési lehetőségei.  

 Visszatérve az „iskolapadba” – újra látogatni kívánt kurzusok.  

 Az egyes kurzusokon tanultak és a pedagógusi mindennapok kapcsolata.  

 A megszerzett készségek, képességek kézzelfoghatósága a köznevelésben.  

 Fegyelmezési lehetőségek.  

 A két tanárszak közötti kapcsolat.  

 Sérült gyermekekkel, SNI tanulókkal megélt hétköznapok, megoldásra váró helyzetek.  

 Új feladattípusok bevezetésének lehetősége az ének-zene órákon.  

 A képzés eredménye az egyéni tudás és készségek tükrében.  

 Z generációs leendő ének-zenetanárok és az alfa generáció kapcsolata.  



 Az egyetemi oktatók és a Z generációs tanárjelöltek szakmai együttműködése.  

 Az órákra való egyéni felkészülés és a mentor szerepe.  

 Az egyes kurzusokon elsajátított ismeretanyagok hatása az órák tervezésére, tartására. 

 A végzős hallgatók meglátásai, tapasztalatai, javaslatai a tanárképzés I-IV. évfolyamát 

végző hallgatótársaiknak.  

 Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat előkészítésére tett javaslatok.  

 

Végzős hallgatóink visszajelzései:   

„Az én véleményem: nagyon jól éreztem magamat, kifejezetten jó hangulatú volt az esemény. 

Jó volt hallani, amit a többiek mondtak, én is egyetértettem mindennel, amit Réka, Kinga és 

Krisztoffer mondott. Meséltem utána a pedagógiás blokkszemináriumon, hogy miről volt szó, 

és a Tanárnőnek, aki tanítja, annyira megtetszett az ötlet és a kérdések, hogy jövő órán a 

többieket is megkérdezi majd ebben a témában.” (Janurik Tímea)  

 

„Számomra nagyon értékes volt ez a délután! Jó volt megosztani a külső tanításon szerzett 

tapasztalatokat és élményeket, úgy gondolom, hogy ezek a megosztott gondolatok, érzések a 

szaktársainknak is sokat segítenek majd a továbbiakban, és egyfajta útmutatásként 

szolgálnak!” (Rosca-Gaál Kinga Magdolna)  

 

„Nagyon jó élmény volt ott ülni a barátaimmal szemben, és esetleg a jövőre nézve hasznos 

tanácsokat adni. Nagyon jó érzés volt látni, hogy milyen nagy szeretettel és kedvességgel 

ültünk egymással szemben, bár sokszor éreztem, hogy sokkal szívesebben ülnék a másik 

oldalon, és hogy mennyire gyorsan eltelt ez a négy év. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos 

lehetett hallani ezeket a kérdéseket és a válaszokat, elég fontos információkat sikerült 

felszínre hozni.  

Jó volt, hogy fesztelen légkörben beszélgethettünk olyan témákról, amik nem jönnek elő a 

folyosón, pedig nagyon fontos lenne, és talán a leghitelesebb tényleg a mi szánkból, hiszen 

most vagyunk benne. Én személy szerint nagyon remélem, hogy tudtam segíteni, bármiféle jó 

tanácsot adni a barátaimnak a gyakorlattal kapcsolatban. Köszönöm a lehetőséget, hogy 

részese lehettem.” (Klenk Réka)  

 

„Egy hiánypótló rendezvényről beszélhetünk, melyből a lehetőségekhez képest minél többre 

lenne szükség! Úgy gondolom, sikerült hidat képezni két, egymástól merőben eltérő hallgatói 



szerepkör között. Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget a nyílt, őszinte beszélgetésre, 

és bízom benne, hogy egy valódi, gondolatébresztő találkozáson vagyunk túl.” (Rosca 

Krisztoffer)  

 

Alsóbb évfolyamos hallgatóink visszajelzései:  

„Szerintem jó volt a rendezvény, nagyon sok témát feszegetett, érdekes volt. Jó volt hallani a 

sok pozitív gondolatot, és segített abban, hogy hogy álljak egy-egy tantárgyhoz.” (Piacsek 

Péter)  

 

„Sok hasznos információhoz jutottam. Jó érzés volt kicsit belelátni, mi is vár majd ránk. 

Érdekes volt, hogy hogyan gondolnak vissza a végzősök. A beszámolóknak köszönhetően még 

jobban várom, hogy én is elkezdjem majd a gyakorlati tanítást. Köszönöm, hogy részt 

vehettem ezen a rendezvényen!” (Révész Eszter Sára)  

 

„Az előadás számomra nagyon hasznos volt. Betekintést nyerhettünk zenei képzésünk azon 

részébe, amikor már nekünk kell megszerzett tudásunk felhasználásával órát tartani. Kérdések 

és válaszok hangzottak el arról, hogy hogyan lehetne képzésünket tökéletesíteni.” (Lipcsei 

Hajnalka)  

 

„Az én véleményem szerint több ilyen rendezvény is lehetne. Számomra érdekes volt 

meghallgatni a többiek tanítással kapcsolatos jó és kevésbé jó élményeit, hogy hogy is 

oldanak meg egyes iskolai pedagógiai szituációkat, ezekben a szituációkban és a tanításuk 

során milyen eszközöket használnak. A jó tanácsokat pedig próbálom megfogadni, mint 

például Réka tanácsa, hogy mindenki merjen kérdezni, mert abból tudunk egyről a kettőre 

lépni.” (Novák Kíra)  

 

„Számomra nagyon izgalmas volt betekintést nyerni arról, hogy élik meg tanítási 

gyakorlatukat a felsőbb évesek. Másodévesként még nem igazán látok bele ezekbe a dolgokba, 

viszont a hospitálással kapcsolatos dolgokkal egyetértettem. (Hasznos lenne minél hamarabb 

élőben tanítást látni.)” (Baku Laura)  

 

„Nagyon hasznos volt számomra a beszélgetés, jó volt hallgatni, hogy mik a felsőbb évesek 

tapasztalatai, és mi fog majd ránk is várni. Sok ötletet kaptam (a saját hangszer bevonása a 



tanórán, amitől még érdekesebb lesz akár egy tanult dallam), amit majd fel tudok használni, 

ha már tanítani fogok.  

Köszönjük, hogy szerveztek egy ilyen alkalmat nekünk, és jó lenne, ha minden évben (vagy 

akár félévente) meg tudnánk ezt tartani.” (Gyurkó Ádám)  

 

„Én nagyon hasznosnak találtam ezt a rendezvényt. Szerintem nagyban hozzájárult ahhoz, 

hogy egy reális képet lássunk a tanári pálya kezdéséről. Annak is örülnék, ha a jövőben akár 

ugyanezekkel az előadókkal még egy beszélgetés lenne, amikor már ők is kikerülnek egy olyan 

iskolába tanítani, ahol (csúnya szóval mondva) nem „idomított” gyerekekkel találkoznak. 

(Gondolok itt nem egy gyakorlóiskolára, ahol a gyerekek hozzá vannak szokva a sok kezdő 

tanárhoz.) Szerintem sok új dolgot hallhatnánk még egy ilyen beszélgetés során. 

Összességében tehát csak pozitív véleménnyel tudok viszonyulni ehhez az eseményhez, sok 

tapasztalatot hallhattunk nem csak a tanítás kezdeteivel kapcsolatban, hanem arról is, hogy 

mire koncentráljunk még, ameddig tanulunk.  

Egy nagyon fontos dolog pedig az, hogy lehet, hogy ezt a tanárainktól is hallhatjuk, de 

szerintem ha a volt diáktársunk szájából hangzik el egy ilyen gondolat, akkor lehet, hogy ezt 

komolyabban vesszük.” (Bakos Dániel)  

 

„Én mindenesetre örültem az alkalomnak, jó volt olyanoknak hallgatni a tapasztalatait, 

akikkel együtt tanulunk. Bár elsőben az is jó volt, amikor mások tapasztalatait hallgattuk. Jó 

és hasznos dolgokat mondtak azzal kapcsolatban is, amiket esetleg itt lehetne változtatni az 

egyetemen, vagy amire nekünk, hallgatóknak figyelnünk kell, illetve a külső tapasztalataikat is 

jó volt hallgatni. Én örömmel vennék részt a következő félévben is ilyenen.” (Sárossy Sarolta)  

 

 

Köszönöm a rendezvény szervezéséhez és megtartásához nyújtott támogatást Intézetigazgató 

Asszonynak és az Ének-Zene Tanszéken oktató kollégáimnak!  

 

 

Dr. Pintér-Keresztes Ildikó  

főiskolai docens 

Nyíregyházi Egyetem, Zenei Intézet 

az Ének-Zene Tanszék szakmai vezetője   

az „Ének-zene – Tanultam – Tanítom” rendezvény ötletgazdája és szervezője  


