
26

A konferencia délutáni eseményei
A rendezvény második részében a tanszék két szekció programmot kínált. 

I.: TÁMOP műhelymegbeszélés 
az ének-zenei műveltségterületről, vezette: Döbrössy János . 

A szekció fő célja az ének műveltségi terület áttekintése, az országos 
helyzet feltérképezése. A szekcióban az ország több felsőoktatási intéz-
ménye adott körképet a tanító- óvodapedagógus és csecsemő, a kisgyer-
mekképző oktatásról és a különböző lehetőségektől.  Sárospatakról,  
Kelemen Judit, és Győrből, Várszeginé Gáncs Erzsébet kezdték a beszél-
getést. Győrben 45 fős ének-zenei műveltségterületi nőikar működik 
Gáncs Erzsébet vezetésével. Intézmény-vezetőjük, Poór Zoltán is tá mo-
gatólag szólt hozzá azzal a javaslattal, hogy a Hon- és népismeret széle-
sebb körű tárgy oktatásával esetleg emeljék a zenére fordítható óra-
számot. A soproni kolléga, Mentesné Tauber Anna javasolta, hogy legyen 
országos óvós foglalkozási verseny náluk .  Szarvasról a Gál Ferenc  
Főiskola Pedagógiai kar tanára Bartáné Góhér Edit beszámolt a sok tan-
órán kívüli segítésről, rövidített, érthető és interneten hozzáférhető 
anyagok gyártásáról a jobb képzés érdekében.

Az ének-zene műveltségi terület több főiskolán az alapozó évek után 
választható, esetleg csak kétévenként indulnak egészen eltérő létszámok-
kal (pl. 3-5 vagy 12-15 fő). Kaposvárról Nagyné Árgány Brigitta említette, 
hogy náluk gyógypedagógus-képzés is van. 

Szegeden a tanítóképzés oktatói többnyire a tanárképző oktatói is és 
a sok egyéb választható műveltségi terület pl. német nemzetiségi terület 
miatt nincs ének-zenei műveltségterület.

Érdekesség, hogy kreditet nem jelentő alapozó szolfézs vagy kórus 
ún. kritériumtárgyként szerepel néhány helyen. 
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A II. műhelyfoglalkozást óvodapedagógusok számára hirdettük. Nagy 
örömünkre mintegy ötven pedagógus maradt együtt, a délelőtti előadá-
sokat követően. 

Amint azt Forrai Katalintól megtanulhattuk a közös éneklés, énekes 
játék nem hiányozhat pedagógiai célú rendezvények/továbbképzések 
napirendjéből. Így ez alkalommal is körjátékokkal kezdtünk. A Forrai 
Katalin válogatásában közreadott Európai gyermekdalok és a Szomszéd 
népek dalai közül is felcsendültek aktuális témájú dallamok. Ezt köve-
tően egyszerű kétszólamú művek és népdalfeldolgozások éneklésével 
folytattuk programunkat. Jó volt megtapasztalni, hogy él még a játékos 
kedv, a jóízű éneklés igénye ma is!


