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Speciális szoftverek:

A SIBELIUS program módot ad bármilyen jellegű, stílusú 
és bonyolultságú zene – legyen az gregorián, jazz, rock, 
klasszikus, vagy avantgarde, vokális, szóló-hangszeres, vagy 
szimfonikus – lejegyzésére, szerkesztésére, lejátszására és 
nyomtatott, vagy elektronikus formában történő publiká-
lására. Így a program használatán keresztül a tanulók átfogó, 
s egyben gyakorlati tudást szerezhetnek a számítógépes 
kottaszerkesztés, zeneszerzés és hangszerelés területén 
használt modern eszközökről és azok zeneoktatásban való 
alkalmazási lehetőségeiről.

Az átadott technológiai és módszertani ismeretek és segéd-
anyagok közvetlenül is beépíthetők az iskolai, vagy a 
zeneiskolai órákba, ill. felhasználhatók a legeltérőbb kották, 
teszt- és feladatlapok, hangszeres szólamkivonatok, hang-
szerelések, zenei kiadványok készítésére is.

A hallás fejlesztése nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük 
a zenét, amit hallgatunk, vagy játszunk. Az EarMaster egy 
professzionális hallásfejlesztő szoftver, ami megtanít ben-
nünket a zenei hangközök, akkordok és ritmusok felis-
merésére, módosítására és lejátszására, ezáltal:

• Magabiztosabban játszunk ének-, zenekarban

• Le tudjuk jegyezni a kívánt dalok vagy zenék kottáját

• Elméleti ismeretek birtokában tudunk megfelelő 
hangszíneket  alkalmazni

• Fejleszteni tudjuk zenei képességeinket

Az EarMaster 139 fokozatosan nehezedő leckét tartalmaz 
a klasszikus zenétől a rockig, beleértve a jazz-akkordokat, 
swing-ritmusokat, stb. A gyakorlás módját személyre sza-
bottan állíthatjuk be. Interaktív, állandó visszajelzést ad az 
elvégzett feladatok eredményességéről.
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Szolfézsoktatás IKT eszközökkel 
Az Infokommunikációs technika a zenetanulás/
tanítás új lehetősége, a hagyományos módszerek 
használatát kiegészíti olyan modern, a tanulókat 
motiváló, érdekes eszközökkel, amelyek ha-
tékonyabbá, élményszerűbbé teszik a zeneokta-
tás egészét.

Élményszerű

Hatékony

Eredményes

Mérhető

Differenciált

Komplex

Ha Ön zeneoktató/pedagógus és érdekli a 
szolfézsoktatás hatékony, modern módszere, 

ha Ön szülő, aki szeretné, ha gyermeke  
ezzel az érdekes, színes módszerrel sajátítaná 
el a hallás és ritmika alapjait, így szeretve meg 
a zenét, keressen minket a hátoldalon található 
elérhetőségeinken.

“ “

“

“
Vélemények:

“Növendékeim zenei pályára készültek, 
a szolfézs felvételire való felkészülésben 
magasszintű eredményt sikerült elérni ezzel a 
módszerrel.”

Székely Ákos, trombitatanár.

“Fuvola órákon is tapasztalom, hogy  ezzel a 
hatékony és eredményes szolfézs oktatással 
növendékeim tudása szélesebb és komplexebb, 
így jobban megy a hangszeres munka is.”

Lázár Gáspár, fuvolatanár, az Országos  
Fuvolaverseny kiemelt díjazott tanára.

A Médi@dal segítségével megfelelő 
minőségben jutnak hozzá a tanulók a művészi 
alkotásokhoz (zeneművek, előadások, felvételek 
meghallgatása, megtekintése), amelyek kapcsolód-
nak a tananyagokhoz, amely motiváló hatással van 
esztétikai érzékükre, igényességükre,  szélesebb 
körű művészi kifejezőkészségükre.

A Médi@dal használatával olyan általá-
nos –és szakirányú  informatikai alkalmazások 
ismeretét tanulják meg vagy mélyítik el  a tanulók, 
amelyek az élet egyéb területein vagy későbbi pá-
lyaválasztásukban pótolhatatlan ismereteket adhat.

A tradicionális oktatási módszer túlnyomó részt 
a tanóra keretei közé szorítja az ismeretanyagok 
átadását. Ezzel szemben az IKT eszközök lehetővé 
teszik a gyermekek otthoni gyakorlását, tanu-
lását, önképzését, hiszen a családok jelentős része 
rendelkezik olyan számítógéppel, ami mindezt 
lehetővé teszi.


