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DR. BENEDEK MÓNIKA*
A KEVERT (ONLINE ÉS OFFLINE) M DSZER HALL SK PZ S
LEHET S GEI: EGY KUTATÁS EREDMÉNYEI
A e ei ha
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A zeneoktatásban a hall sk pz s jelent s g t nem lehet el gg hangs lyozni. A
tantárgy általában a zenei szakképzés szerves részét képezi világszerte, bár az
elnevezés változó: angolul pl. ear-training, aural skills, musicianship, de még a
solfège/solfeggio n ven is ismeretes az angol nyelv
k rnyezetben. A
hallásképzésnek a magyar zeneoktatásban inkább a szolfézs felel meg, ami szorosan
kapcsolódik a zeneelmélethez, a zeneirodalomhoz, stílusismerethez és formatanhoz.
A hallásképzés tulajdonképpen bármilyen zeneismereti, zenei vonatkozású témával
és tevékenységgel összekapcsolható. Vannak olyan intézmények (pl. a Skandináv
országokban), ahol a hallásképzés többnyire a ritmikus és melodikus készségek
fejleszt s t jelenti s ink bb az inton ci val s el ad m v szettel van
kölcsönhatásban. Ezek az intézmények többnyire populáris stílusokat is tanítanak a
komolyzenei képzésben. Ugyanakkor számos külföldi intézményben a hallásképzés
tantárgy külön nem szerepel a tantervben, hanem más tantárgyakba integrálják azt.
Sokszor a szak rt k ll spontja az, hogy a hangszeres k pz sben a tanul k am gy is
megtanulják a leglényegesebb zeneelméleti elemeket, zeneirodalmi, formatani és
stilisztikai ismereteket, ezért külön csoportos vagy egyéni hallásképzést tartani
felesleges, id ig nyes s ez rt nem kifizet d . A hangszeres tanárok azért beismerik,
hogy a valóságban el g kev s id jut a hangszeres r n ezen ismeretek s k szs gek
b v t s re s fejleszt s re. Kiv telt k pez a jazz k pz s, melyben az improviz ci s
ahhoz szükséges zeneelmélet és hallásképzés jobban összetartozik. A hallásképzés
végül is
bárhogyan is nevezzük
nagyon hasznos és fontos tantárgy, amit
b rmilyen meglep , ltal ban kedvelnek is a tanul k, k l n sen akkor, ha a tantárgy
tanmenete korszer s kreat v elemekkel van fel p tve. L ssuk, mik is lehetnek ezek
a korszer s kreat v elemek.
Digitális eszközök, médiumok, applikációk
2020 tavaszának oktat si kih v saira a zenetan rok s el ad m v szek vil gszerte
még sokáig emlékezni fognak. A világjárvány miatt kialakult digitális zeneoktatásra

1

való azonnali átállás igényének számos zenetanár és intézmény nehezen tudott eleget
tenni. A tanulságokat levonva a j v re kell koncentr lni, hiszen sok digit lis eszk z
s m dium vek ta (vagy egy b
vtizede) rendelkezésre áll és sikerrel
alkalmazható. Közülük a legtöbb ingyenesen el rhet (vagy ingyenes alapcsomaggal
is rendelkezik) a teljesség igénye nélkül pl.: Google Classroom, Moodle, Blackboard,
Microsoft Teams, Skype, Messenger, Google Hangouts, Google Meet, Zoom vagy
FaceTime (Apple alkalmaz s). A telekommunik ci s vide alkalmaz sok els sorban
az egy ni hangszeres oktat sban llt k meg viszonylag j l a hely ket. J v ben is
szükség lesz rájuk, ezért meg kell barátkozni a gondolattal, hogy alapszinten
mindenki tudja ezeket használni a zenetanítás más formáiban is. A csoportos
oktat sban tal n a legn pszer bb a Google Classroom alkalmaz s, de a f jlok s
linkek meg-

osztásán kívül kifinomult és interaktív zenei feladatokra ez kevésbé alkalmas. A
Blackboard LMS inkább az Egyesült Államokban ismert, a Moodle-t pedig általában
a fels oktat si int zm nyek haszn lj k, nálunk Magyarországon is. A Moodle
el rhet cloud, azaz felh alap alkalmaz s form j ban is, és habár még a fizet s
csomag tárhelye is jelent sen kisebb, mint a Google Classroom ingyenes tárhelye,
összehasonlíthatatlanul színesebb és érdekesebb felületekkel és feladatfajtákkal
rendelkezik, amely a hallásképzés és zeneelmélet tanítására, egyéni vagy osztálytermi
oktatásra egyaránt alkalmas.
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Az intézmény által üzemeltetett saját tárházú Moodle vagy a MoodleCloud a
fels oktat son k v l a fels bb középiskolás-korú tanulók tanítására is alkalmas és
biztonságos is, hiszen sz r ket lehet be ll tani a nem k v nt internetes oldalak
látogatásának elkerülésére. Az admin vagy a tanár egyébként is blokkolhatja a nem
kívánt elemek megosztását és feltöltését. A Moodle egyik legfontosabb eleme a
fórum és a chat-mód, amelyben a tanár és a tanulók nyíltan kommunikálhatnak
egymással, válaszolhatnak a tanár posztjaira, de a tanulók is nyithatnak beszélgetést.
Mivel a tan r itt is sz mos sz r t be ll that ezért ezt nem egy korlátlan és
ellen rizetlen chat-csatornaként kell érteni. A véleménymegosztás szorosan a
tananyaghoz s a feladatokhoz kapcsol dik, ugyan gy, mint az l oszt lytermi
tanítás alatt. A tanár egyébként is bármikor moderálhatja vagy akár le is tilthatja a
nem odaill besz lget st. A tan r egy posztra vagy k rd sre szem lyesen is
v laszolhat a tanul nak, ford tva ez nem lehets ges. A beadand (azaz felt ltend )
házi feladatok és közös projektek fájl-fajtáját, nagyságát szintén be lehet állítani, ami
szükséges egyrészt a feladat egyenrangú értékelésében, másrészt a tárház
t lterhel s nek megel z s ben. A MoodleCloud alkalmaz s haszn lat t sem
nehezebb megtanulni, mint más alkalmazást, viszont a módszerek és megoldások
széles választékával sokkal kreatívabb online tanulási felületet lehet létrehozni.
Megjegyzend , hogy a technika fejl d s vel ezek az eszk z k s oktat si platformok
is lland an fejl dnek ez rt az el bbiekben közölt általános ismérvek lehet, hogy
holnapra már kissé át is alakulnak. A fejl d s k t bbnyire azonban egyre jobban
megkönnyítik a tanítást és tanulást.
A kevert (blended) módszer
A kevert m dszer tanul s, azaz blended learning a tradicionális offline, azaz egy
adott fizik lis t rben zajl , egy ni vagy oszt lyteremben v gbemen tanul s s az
online, digitális és internet-technológia által létrehozott, tágabb értelemben virtuális
t rbeni tanul s kever ke (Williams, 2002). Ebb l a meghat roz sb l is l that , hogy
a m dszer nagyon sokr t s sokf lek ppen is rtelmezhet , tov bb a technol gia
rendk v l gyors fejl d s vel val sz n leg ez az rtelmez s is hamarosan talakul. A
kevert tanul s ltal nos megfelel i az n. hibrid-tanulás (hybrid-learning), az internet
ltal feler s tett tanul s (web-enhanced learning) vagy a kevert m dszer e-tanulás,
vagyis b rmilyen sz m t g pes h l zat vagy internet ltal el rhet tanul si m d
(mixed-mode e-learning). A kutat k k l nb z
ll sponton vannak a kevert
(blended) oktatás online és offline elemeinek arányai tekintetében. Graham (2006)
meghatározása szerint ez az arány körülbelül 60% (online) és 40% (offline). Mások
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pl. Smith és Kurthen (2007) szerint a kevert (blended) oktatás online százalékának
fels hat r rt ke 45%, máskülönben már a hibrid oktatásnak neveznénk, aminek
jellemz je az online rész 45 és 80% k zti mozg sszabads g, illetve az l
kontakt rasz m jelent s cs kken se.
Felmerül a kérdés, hogy az online és offline elemek százalékában vagy
milyens g ben s min s g ben rejlik-e a kevert oktatás titka, továbbá, hogy az online
és offline arányok milyen mértékben befolyásolják az oktatás hatékonyság? Vaughan
(2007) szerint a kevert oktatás lényege nem az online és offline arányban rejlik,
hanem abban, hogy lehet s g ny lik arra, hogy mindkét elembe a leghatékonyabb
pedagógiai gyakorlatokat integráljuk. A kevert tanulás és oktatás általában sikeresnek
bizonyult a fels oktat sban s ezen bel l a zenepedag gi ban is. Sz mos el nye
közül kiemelend , hogy k zpontba helyezi a tanulókat, cirkuláris vagy spirális (azaz
nem lineáris) pedagógiai stratégiát alkalmaz, továbbá rugalmasságot biztosít térben és
id ben a tanul knak az anyag elsajátításához és gyakorlásához (Crawford, 2017;
Grant, 2013; Vaughan, 2007).
Brook és Upitis (2014) tanulmányában az iSCORE applikáció hatásait
vizsgálva azt tapasztalták, hogy az egyéni hangszeres és ének oktatáshoz hatékonyan
járult hozzá az online-platform, habár az improvizációs és kompozíciós feladatokhoz
inkább a hagyományos kontakt órák hozták meg a kívánt eredményt, mindazonáltal a
kevert módszer összességében hatékonynak bizonyult. Az általános zeneismeret,
hallásképzés és zeneelmélet oktatásban vizsgált kevert módszerek között Adileh
(2012), Chen (2015) és Ruokonen és Ruismäki (2016) kutatási eredményei - bár
k l nb z kult r k fels oktat si int zm nyeiben (kelet-jeruzsálemi arab, kínai, finn)
zajlottak, - egybehangzóan kimutatták, hogy a kevert módszer által lényegesen javult
a tanulók összpontosító-képessége, az önálló, kreatív és konstruktív gondolkodásuk
és általában a tanul s min s ge. Nem elhanyagolható az sem, hogy a módszer jobban
motiválta a tanulókat az adott téma megtanulására, mint az online vagy hagyományos
oktatás. Végül, de nem utolsó sorban Crawford (2017) és Grant (2013) arra is
felhívják a figyelmet, hogy a kevert oktatás és tanulás egyaránt gazdaságos az
intézménynek, a tanári karnak és a tanulóknak.
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Mindazonáltal még mindig viszonylag kevés kutatás foglalkozik a zenei
fels oktat s kevert m dszer hall sk pz s nek vizsg lat val, ez rt tartottam
szükségesnek egy kísérleti kutatás folytatását, aminek az eredményeit a továbbiakban
összegzem.
A kutatás célja
A kísérleti (pilot) kutatás célja az egyetemi szint kevert m dszer hall sk pz s
tesztelése és fejlesztése volt. A kutatás arra is irányult, hogy meghatározza a kevert
oktatás online és offline részeinek ideális mértékét, tartalmát és pedagógiai
módszereit. A kevert hallásképzés tananyagának fejlesztésén túl a kutatás további
célja az online oktatási felület továbbfejlesztése volt.
A kutatás módszere
A pilot kutatás stratégiájának akciókutatást (action research) vagy másnéven
gyakorlati kutatást (practitioner research) terveztem, mivel így a kutató-tanár és a
kutat sban r sztvev k, azaz tanul k egy ttesen k pesek vizsg lni az adott k rd sk rt
(Cain, 2008; Herr és Anderson, 2005). A kevert oktatás és tanulás nem-lineáris,
hanem ciklikus módon zajlik, hasonlóan az akciókutatás ciklikus folyamataival, így a
tanulók folyamatos visszajelzései szervesen összefonódva a kutató-tanár
megfigyeléseivel és tapasztalataival együttesen alakítják a kutatás menetét.
A ada g

j

f

a aa

Az adatgy jt sre egy 10-hetes kevert hallásképzés kurzus terveztem a finnországi
Jyväskylä Egyetem Zenei Tanszékén, amelyre a zenei alapk pz sben r sztvev
diákok önkéntesen iratkozhattak fel. A kurzus sikeres teljesítése esetén - melyben
nemcsak a tananyag elsaj t t sa s a k telez feladatok teljes t se, hanem a
5

folyamatos aktív jelenlét és a kutatáshoz szükséges adatszolgáltatás (tanulói reflexió)
is beletartozott - a diákok 2 kreditpontot kaphattak. A kurzusra vegyesen a
zeneismeret, zenepedagógia s muzikol gia alapk pz sb l sszesen kilenc di k
jelentkezett.
A heti egyszeri 90 perces csoportos kontaktórák mellett az online tanuláshoz az
egyetem Moodle felülete állt a diákok rendelkezésére, amely feltöltött leckéi hetente
körülbelül 90 perces aktív tanulást igényeltek. Természetesen, mivel a tanulók egyéni
zenei k szs gszintje ismeretlen volt sz momra, ez az id csak irányadó volt. Az
anyag terjedelme s tartalma h tr l-hétre változott a tanulók visszajelzései (a Moodle
felület fórumán közzétett nyílt blogok) és a saját tanítási tapasztalataim alapján, amit
mind az l csoportos r kon, illetve az online beadand feladatok teljes t se kapcs n
észleltem.

A finnországi Jyväskylä Egyetem
A kurzus anyagát a bécsi klasszikus és korai romantikus stílusból állítottam
össze, hogy a zeneelméleti és formai ismeretek a stílusismerettel is szorosan
összekapcsolódjanak. Ennek részben az is volt az oka, hogy többéves tapasztalatom
szerint a finn egyetemi tanulók stilisztikai ismeretei nagyon szerteágazóak, pl.
kiterjednek a tantervben is el rt popul ris m fajokra, ugyanakkor a klasszikus s
romantikus stílusismeret elmélyítését mindenképpen szükségesnek láttam. A zenei
stílus egyoldalúságának ellensúlyozására a feladatok rendkívül színes palettáját,
egyfajta az amerikai comprehensive musicianship-hez hasonló átfogó tréninget
ll tottam ssze (Benedek, 2015). Az l csoportos r k f elemei a hall s ut ni
tanulás és elemzés, memorizálás, közös többszólamú éneklés, kottaolvasás és
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kottaelemzés, hangszeres j t k (billenty s hangszerek, git r, f v shangszerek),
zeneelmélettel kapcsolatos gyakorlati feladatok és a közös improvizáció voltak.
Az online fel leten a zenem vek s zenei szemelv nyek k l nb z
interpretációinak hallás utáni elemzésére saját hang- és videó fájlok, továbbá
YouTube-videók álltak rendelkezésre. Ugyanakkor a kottaelemzés, felvételre való
ráéneklés és hangszeres rájátszás (sing-along, play-along) kottával vagy anélkül,
énekes és hangszeres improvizáció, zeneelméleti és kompozíciós írásfeladatok,
hangszerelés, hallás utáni lejegyzés, továbbá egyéb énekes és hangszeres
gyakorlófeladatok alkották a hallásképzés tananyagát. Az online felületre rövid
videó-órákat is készítettem a csoportos órák anyagának ismétlésére a saját
okostelefonom segítségével, illetve néhány esetben az egyetem zenei stúdióját is
igénybe vettem. A kották és szemelvények egy részét Sibelius kottaíró szoftverrel
k sz tettem, tov bb k zhaszn , azaz szabadon let lthet adatb zisokat is haszn ltam
pl. a partitúra-részletek esetében. A felvételre való ráénekléshez és rájátszáshoz, a
harmóniasorokhoz és az online-improvizációhoz szükséges videókat k perny -videó
applikációk segítségével készítettem el.

Az analízis módszere
Ahogy a fentiekben már említettem, a tanulók a Moodle fórum blogjában tették
k zz a v lem ny ket a tananyaggal s a szem lyes el halad sukkal kapcsolatban,
v laszolva a h tr l-h tre feltett k rd seimre. Tov bbi javaslatokra is lehet s g k
volt. A kérdések között volt állandó és hetente változó kérdés is. Allandó kérdések
voltak például:
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1. Mennyi id sz ks ges az online feladatok elv gz s hez (egyenk nt és az egész
leckét tekintve)?
2. Melyek a legnagyobb kih v st jelent online feladatok s mi rt?
3. Mely online feladatokat találja a leghasznosabbak a zenei hallás képességének
fejlesztésére?
4. Mely feladatokban (online s offline) rez h tr l-h tre fejl d st?
5. Mely feladatok igényelnek több gyakorlást és miért érzi így?
6. Hogyan segítenek az online feladatok (pl. videó órák, hallás utáni lejegyzés,
felvételre való ráéneklés és rájátszás, improvizáció) és maga a tanulási felület
folyamatos fejlesztése a tanulási folyamatban?
A tanulók válaszai és egyéb javaslatai, a beadandó feladatok (pl. hallás utáni
lejegyzés) eredményei, továbbá mint kutató-tanár a saját csoportos órán szerzett
tapasztalataim kvalitatív analízisének ciklikus eredményei (Atkinson és Delamont,
2010) együttesen formálták és fejlesztették tovább a kurzus tananyagát és a
hallásképzés kevert módszerét.
Az eredmények összegzése
Általánosságban elmondható, hogy a tanulók nagyra értékelték a kevert oktatás már
mások által is elismert s a bevezet ben taglalt el nyeit. Motiv lta ket az egy ni
tanulásban az, hogy a Moodle felület nemcsak számítógépen, hanem tablet-en és
okostelefonon is el rhet s az r sfeladatok s m s beadand (csatoland ) feladatok
kivételével ezeken a mobil eszközökön is használható. Az online tanulás szerintük jól
kiegészítette az offline órákat, aminek következtében az én tapasztalatom szerint is
egyre t bb id jutott a k z s kreat v feladatokra a csoportos r kon. Az online
tanul si fel let soksz n s ge s a feladatok vari ci s lehet s ge seg tette a tanul kat
a zenei hallás képességének kreatív fejlesztésében a tanulók egyéni szükségleteit is
tekintetbe véve. A Moodle fórumban olvasható válaszok és kommentárok
egy rtelm en azt mutatt k, hogy az online fel let h tr l-hétre való fejlesztéseit pl. a
lecsökkent kattintási mennyiséget, a külalak javul s t, az egyszer bb s rthet bb
feladatkivitelezéseket és instrukciókat, továbbá a technikai fejlesztéseket a tanulók
nagyon hasznosnak találták és tapasztalatuk szerint ezek fel is gyorsították a tanulást.
A videó óra-r szletek, melyek az 5. h tt l, azaz a kurzus m sodik fel t l lettek
k s r i az egyes leck knek szint n hasznosnak bizonyultak.
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A h tr l-h tre felrakott lland k rd sek (l sd fent) k z l az els k rd s f leg
a kurzus elején volt számomra fontos, hiszen a csoportos órák és az online
tananyagmennyiség elsajátítási ideje tekintetében az általam körülbelül 50-50%-os
ar nyt mindenk ppen tartani akartam. Mivel a kevert m dszer oktat s online rt ke
a hibridhez k pest nem egy rtelm en meghat rozott (ld. feljebb A kevert (blended)
módszer c. fejezetben), illetve a két fogalom összemosódik, bármilyen arányszámot is
veszünk, a lényeg, hogy az adott kurzushoz tartozó munkaterhelésnek, azaz a
teljesítés összes óraszámának meg kell felelnie a kurzus kredit értékének (Grant
2013). Tehát számomra, mint a kurzust tanító, a tananyagot összeállító és a fejlesztést
v gz
kutat
sz m ra az online tananyag mennyis g ide lis be ll t sa
kulcsfontosságú volt. A kevert m dszernek az el re lefixált e-learning csomagokkal
és kiadványokkal vagy mobil applik ci kkal szemben ez egyik nagy el nye az, hogy
a kurzus alatt is van lehet s g a tananyag módosítására, legalább az offline anyagban,
de az alkalmaz st l f gg en ak r online tanul si fel leten is. Mivel a Moodle fel let
módosítható, a jelenlegi pilot kutatás esetében az online anyag is bármikor
korrigálható volt. A kurzus legelején már kiderült, hogy a tananyag mennyiségét kb.
20-30%-al csökkentenem kell. A 4. hétre nagyjából optimalizálódott a feladatok
mennyisége és egyensúlyba került a csoport általános tudásszintjével, ami a
fels oktat sban mindig egy kih v s, hiszen a di kok megl v tud sszintje ezen a
szinten mutat legnagyobb eltéréseket.
A tanulók az online tanulás során általában azokat a feladatokat tartották a
leghasznosabbnak a zenei hall suk fejl d s hez, amelyek mag ba foglalt k a
zenehallgatást, az énekkel és hangszeres játékkal egybekötött zeneelmélethez és
stílusismerethez tartozó gyakorlatokat, a felvételre való ráéneklést és hangszeres
rájátszást és a harmónia-sorok billenty s hangszeres realiz l s t. Továbbá a zenei
lejegyz s n. lebont s feld sz t technik j t, amikor a bonyolultabb dallamvonal
s ritmik j zenei r szleteket a leegyszer s tett v zt l a fokozatosan feld sz tett
változatokon át kellett megfigyelni és lejegyezni eljutva az eredeti zenei
szemelvényig. Ezért a tanulók heti rendszerességgel megosztott reflexióit összevetve
a csoportos órákon tapasztaltakkal, a k s bbiekben ezek a gyakorlatok képezték az
online leckék törzsanyát. Természetesen a saját szakmai tapasztalatomat és
t l k pess gemet el t rbe helyeztem néhány esetben, amikor egy általam fontosnak
tartott, bár a tanulóknak kih v st jelent (f leg zeneelm let-jelleg ) feladatot mégis
megtartottam az online felületen. Ugyanakkor a közös órákon is akadtak olyan
tevékenységek, amelyeket a tanulók kedveltek és hasznosnak tartottak. Ilyen volt pl.
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a kánon-követéses éneklés (Benedek és Vinden, 2020), amit k s bb az online
felületen is gyakorolni tudtak.
A tanul k t bbs ge a kurzus elej n f leg a t bbsz lam zenei szemelv nyek
basszus sz lamainak s a ford t sban l v akkordok alaphangjainak hangszeres
segítség nélküli felismerését és visszaéneklését találták a legnehezebbnek. A közös
órákon azonban megfigyeltem, hogy a tanulókat csak hozzá kellett szoktatni az ilyen
jelleg feladatokhoz. A k l nb z technik k elsaj t t sa a k z s t bbsz lam
éneklés és a Moodle felületre felrakott sing-along és play-along videók együtt
meghozták a kívánt eredményt, melyet k maguk is fejl d snek rt keltek. ltal ban
azoknak a tanul nak volt nehezebb a harm niasorok megfelel sz lamvezet s
szerinti visszajátszása zongorán, akik kevesebb klasszikus zenei képzésben
részesültek, ezért inkább a populáris stílusban és a szabad-kíséretben voltak
járatosabbak.
A tanulók a hallás utáni lejegyzésben és a zenei részletek hallás utáni
elemz s ben reztek nagyobb fejl d st a kurzus sor n, melyhez nagyban hozz j rult
az online gyakorló-fel let. A tanul k fejl d se l that volt nemcsak a beadandó
feladatok megold sainak fejl d s n kereszt l, hanem a k z s r kon is, melynek
eredm nyek ppen egyre t bb id maradt a k non-követéses gyakorlatokra, a
memorizálásra és a közös improvizációs feladatokra.
A Moodle oktatási felületének fokozatos fejlesztése is figyelembe vette a
tanul k v lem ny t, gy a 7. h tt l kezdve egy j, n. weblapos elrendez s t
alkalmaztam a feladatok koherensebb megjelenítésére, mely jobb eredményeket
hozott a tanulásban.
A kutatás tervezésére és kivitelezésére vonatkozó tanulságok
A kutatás ezen pilot szakaszában nem tartottam fontosnak a tanulók egyéni
fejl d s nek m r s t. Ez a k vetkez kutat sok feladata. A Moodle fel let egyes
feladattípusai magában is alkalmasak bizonyos feleletválasztós tesztek létrehozására
vagy interaktív videók beágyazására, továbbá a Moodle más interaktív
alkalmaz sokkal s weboldalakkal is sszekapcsolhat (Biasutti, 2018). A k vetkez
kutat s tervezhet a tanul k megl v zenei tud sszintj nek s készségszintjének
letesztelésével akár már kurzus kezdetén.
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Mivel a kutatás adatgy jt se t bbnyire a tanulók személyes véleményére és a
saját kutatói és pedagógiai tapasztalataimra és észrevételeimre támaszkodott, ilyenkor
mindig felmerül az elfogultság kérdése. Ezt az általános dilemmát a pedagógiai
jelleg kutat s-m dszertan s a f leg kvalitat v elemz sre szor tkoz adatelemz s
olyan technikáival lehet kivédeni, mint pl. a folyamatos jelen esetben ciklikus - önreflexió (Herr és Anderson, 2005, 60 o). Ezen kívül hasznos a k ls , f ggetlen
személy(ek) bevonása is az analízisbe, ami ugyan más ún. trianguláris elemzési
technikát is igényel, azonban jobban általánosítható eredményt kaphatunk általa. Az
offline kontaktórák is szolgáltathatnak további adatokat a tanulók tanulási
folyamatáról pl. videó felvételek által. A Moodle felületen való fájl-megosztás
lehet s ge az eg sz tanul csoportnak szt nz lehet közös projektek létrehozására,
ugyanakkor a v lem nyez s lehet s g t is rdemes kihaszn lni, hiszen rt kes
adatokat gy jthetünk a projektek, feladatok és az egész kurzussal kapcsolatban.
Továbbá az online leckék kiegészülhetnek olyan feladatokkal és videókkal is,
amelyek felkészítenek a k vetkez offline vagy online leckére, hasonlóan a fordított
osztályterem (flipped classroom) stratégiájához (Grant, 2013).
UTÓSZÓ
A ke e

d e

ha

k

e

ei

A kutatás legfontosabb eredményei egybehangzanak más kutatók fent taglalt eddigi
eredm nyeivel. A zenei hall s k pess g nek fejleszt s re vonatkoz an kiemelend ,
hogy a kevert m dszer egy olyan mindenre kiterjed , sz lesk r oktat st ny jt a
tanulóknak, amely egyesíti a hagyományos offline és a digitális médiumok és online
oktatási felületek jógyakorlatait. Az offline oktat sban t bb id jut az l zen l sre,
az improviz ci ra s m s hasznos zenei tev kenys gre, gy sszess g ben egy tfog
hall sk pz s (comprehensive musicianship) val s that meg. Az online tanul s
n veli a tanul k koncentr ci j t, fejleszti az n ll tanul s képességét és a kreatív
gondolkodást. Az internet és mobilitás pedig motiv lja ket a tanulásban.

AM

dee

ei

egy kis ösztönzés a használatára

A Moodle online tanul si fel let b rmilyen eszk z n (laptopon, tableten,
okostelefonon) alkalmazhat . Alkalmas mind az egy ni, mind a csoportos oktat sra.
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A tan r(ok) akt van jelen van(nak) az oldalon, gy a tanul k seg ts get kapnak a
tanul s alatt. A tan r l tja a tanul k utols bel p s nek idej t, ez rt id ben aktiviz lni
tudja a tanulókat, amellyel elker lhet az esetleges lemorzsol d s. A tan r (vagy
admin) hat rozza meg a kurzus hossz t, szerkezet t, tartalm t, a feladatt pusokat s a
közös vagy egyéni projekteket, beadandó feladatokat és azok határidejét.
Csoportos Moodle oktat s alatt a tanul k nemcsak a tan rral hanem egym ssal
is kommunik lhatnak (f rum, chat), de a tan r lland kontrolk nt jelen van, gy
moderálhatja és akár le is tilthatja a beszélgetést. A beadand feladatokat a tanul
elk ldheti, azaz felt ltheti a Moodle felületen a tanár részére, de meg is oszthatja azt
m sokkal. Ez ut bbi nagyon hasznos funkci , k l n sen a k z s projektek (pl. k z s
kompon l s) eset ben, illetve a megoszt s lehet s get ny jt a k z s v lem nyezésre.
A Moodle tov bbi el nye a tan r s az int zm ny sz m ra, hogy olcs bb mint
az el tan t s, mert nagy t megek oktat s ra is alkalmas (MOOC). A tananyag
tervez se s felt lt se b r el sz r val ban id ig nyes, de a kezdetben befektetett
nagyobb mennyis g munka hossz t von jelent sen megt r l. A tan r a kurzus alatt
is fejlesztheti a tanmenetet az elrejt s-funkci val, teh t nem sz ks ges a tananyagot
végleges formába önteni. A kurzusok lementhet k s jrahaszn lhat k. V g l, de
nem utolsósorban, mivel rt kel s s oszt lyzat is adhat a Moodle felületen és a
munkamenet automatikusan dokument lt, csökkenthet az adminisztr ci .
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*Dr. Benedek Mónika jelenleg kutató-tan rk nt a kevert (blended) m dszer
hallásképzést fejleszti a finnországi Jyväskylä Egyetem Zenei Tanszékén. 2017-18
k z tt a Liszt Ferenc Zenem v szeti Egyetem Budapesti Tan rk pz si Csoportj nak
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kutat ja s gyakorlati fejleszt pedag gusa volt. 2015 tavasz n szerezte meg a
zenepedagógiai doktori fokozatát a Jyväskylä Egyetem Zenei Tanszékén az egyetem
ösztöndíjasként, ahol klasszikus és jazz zeneelméletet, szolfézst és karvezetést is
tanított. Mester Oklevelét 2005-ben szerezte meg a Zeneakadémián ének-zene és
karvezet sb l, 1997-ben pedig kit ntet ssel v gzett a Zeneakad mia Tan rk pz
Intézetének zeneelmélet-szolfézs és karvezetés szakán.
2017 óta tart akkreditált továbbképzéseket az improvizáció pedagógiájáról
Magyarországon. Számos nemzetközi konferencián, szakmai napon és nyári
egyetemen tartott kurzust s el ad st a t rsas-improvizáció alkalmazásáról a szolfézszeneelmélet oktatásban és a kórusvezetésben (pl. kecskeméti Kodály Intézet,
Canterbury Christ Church University és Bristol Pre-Conservatory, Berlin
Brandenburg International School, University of Queensland Ausztrália). 2000 és
2010 között a Kodol nyi J nos F iskola Jazz Tansz k n s a Dr Lauschmann Gyula
Jazz Zenem v szeti Szakk z piskol ban klasszikus zenei t rgyakat tan tott. 2000 s
2006 k z tt az Artisjus n ikar t s a Kodol nyi J nos F iskola vegyeskar t, 2012 és
2018 k z tt a pedig a finnorsz gi Jyv skyl Feln ttoktat si K zpont jazz
kamarak rus t vezette. Tudom nyos rt kel bizotts gi felk r sei: 2020 ISME
Zenepedagógiai Világkonferencia, hágai Royal Conservatoire Master of Research
Szemináriumai (2015-2018). Publikációi között kiemelkedik a Harmony through
Relative Solfa
A practical approach using fine music examples selected from
different eras c. könyv lektor lt s b v tett kiad sa (Kodály Center of London, 2020)
Prof. David Vinden t rsszerz jek nt, tov bb a Szabad improvizálni a szolfézs órán!
- Segédtankönyv akkreditált pedagógus továbbképzéshez (Metronóm Közhasznú
Nonprofit Kft. Budapest, 2017), melyekhez online tanulási felületet is készített.

14

