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A klasszikus zene szeretetét kívánják elősegíteni az
énekórákon digitális eszközökkel és ritmikai játékokkal
az SZTE Zeneművészeti Kar munkatársai. A Magyar
Tudományos Akadémia által kiírt szakmódszertani
pályázaton nyert összegből digitális tartalmakat,
mobilapplikációkat is fejlesztenek az oktatáshoz.
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Zenét komponálnak majd az énekórán
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SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Szabó Norbert és Gévayné Janurik Márta egy énekórát színesítő applikációt mutat. Szeretnék élményszerűbbé
tenni az oktatást. Fotó: Frank Yvette
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– Csak ki kell választanunk egy tetszőleges hangszert, majd berajzolni a
hangjegyeket. Ezután pedig lejátszhatja a diák, amit komponált – mutatta a
táblagépen az énekórát színesítő mobilapplikációt Szabó Norbert
fuvolaművész, tanár. Ő is tagja annak a 8 tagú kutatócsoportnak, amely azon
fáradozik, hogy élményszerűbbé tegye a diákok számára az énekórát, ezzel
együtt pedig az énekléstől, szerepléstől való szorongásukat is csökkenteni
szeretné. 
 
A témát keresse a Délmagyarországban! 
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