
A gyakorlathoz ajánlott 
szoftver:

A kottaszerkesztő programok piacán a leg-
nagyobb név a Sibelius. A zenei szoftvert 
elsősorban zenei kiadók, zeneszerzők, va-
lamint zenészek használják zeneszerzésre 
és kották készítésére, emellett a zeneok-
tatásban nyújt felbecsülhetetlen mértékű 
segítséget, és a lelkes zenekedvelők is 
használják a letöltött digitális kották mó-
dosítására, lejátszására. 

A Sibelius többek közt lehetőséget kínál 
a kották meghallgatására és audio CD-re 
kiírására. Egy külső program segítségével 
nyomtatott kották szkennelésére nyílik 
lehetőség, amelyek szerkeszthetővé vál-
nak a Sibeliusban.

A zeneórákon lehetővé válik egy bonyolult 
fogású darab kottájának más hangnembe 
történő áttétele, ha a tanuló ezen keresz-
tül ér el sikerélményt. Ezzel a módszerrel 
könnyebbé, gyorsabban elérhetővé válik 
az eredeti hangnemben történő játék. 
Nagyobb gyerekeknél a bonyolult zon-
gorakíséret szkennelése, az azzal történő 
felkészülés megoldja a nehéz belépések, 
az együttritmizálás otthoni gyakorlását.
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Új szelek a
fuvolaoktatásban



Molnár Balázs

Új szelek a fuvolaoktatásban

Célom a fuvolaoktatás hatékonyabbá tétele 
nemzetközi és hazai oktatási tapasztalatok 
alapján, ezáltal növelve a kamarazene iránti 
fogékonyságot és ennek hatékonyságát.

Ehhez el kell sajátítani, hogyan juthatnak 
hozzá IKT (Infokommunikációs technológia) 
eszközök segítségével a digitális kotta-
anyaghoz, valamint szakirányú információk-
hoz.

A hazánkban folyó több évtizedes fuvolaok-
tatás legfőbb kritériuma az eredménycentri-
kusság, amely a tanulók jelentős részében 
gátlásokat hoz létre.

Külföldi tapasztalataim alapján a tananyag 
személyre szabott, rugalmas kezelésével 
hatékonyabb, eredményesebb és oldottabb 
produkciók jöhetnek létre.

Ehhez nagymértékben hozzásegítenek az 
IKT eszközök is, amelyek használatával 
teljes körű szakirányú információkhoz jut-
nak a növendékek.

Ezzel a módszertani megújulással 
lehetőségünk van élményszerűbb, 
komplexebb, összetettebb művészeti 
nevelésre.

Nem csak az a cél, hogy a kottaíró szoft-
ver használatát tanítsam meg, hanem, 
hogy adott tevékenységek számítógép-
pel történő segítésének, megoldásának 
lehetőségére is felkészítem növen-
dékeimet

Ez a technológia egy olyan új eszköztárat 
nyújthat a mai kor tanárainak, amellyel 
munkájuk hatékonyabb lehet mind szak-
mai, mind pedagógiai értelemben.

Véleményem szerint a legnagyobb ha-
tékonyságot a kamarazene alkalmazásával 
lehet elérni. Ezért érzem úgy, hogy a 
mérés egyik legmotiválóbb eszköze a 
közös muzsikálásban rejlik.

Fázisai:
• mérés
• tervezés
• ismeretanyagok beszerzése
• felkészülés
• produktum (előadás)
• értékelés (lehetőség szerint felvétel 

alapján)

Ezzel együtt a digitális kottaanyag rugal-
mas kezelésével az egyéni és a csoportos 
hangszeres lehetőségeket maximálisan ki 
tudjuk használni. 

Ennek az oktatásnak a segítségével 
megfelelő minőségben jutnak hozzá 
a minőségi művészi alkotásokhoz 
(zeneművek, előadások, felvételek meg-
hallgatása, megtekintése), amelyek 
kapcsolódnak a tananyagokhoz. Ez mo-
tiváló hatással van esztétikai érzékükre, 
igényességükre, szélesebb körű művészi 
kifejezőkészségükre.

A szülői visszajelzések alapján az 

újszerű pedagógiai módszernek  

motiváló hatása van a gyermekekre.
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