
A tanári záróvizsga pedagógia és pszichológia tételei 

 

 2 féléves zeneművésztanár képzés 

 

Pedagógia tételsor  
 

1) Az iskolai csoportok sajátosságai (csoporttá válás, a csoport fejlődése, konfliktusok, 

csoportnagyság, a csoport szerkezete) [Tóth László (2000): Pszichológia a tanításban. 224-

253, 254-278, 282-300.o.)] 

2) A személyközi kommunikáció elemei mint a tanári kommunikáció kellékei. Az 

empátia kommunikációs alapjai. [Mészáros Aranka (szerk.) (2004): Az iskola 

szociálpszichológiai jelenségvilága. 3. bővített kiadás. Eötvös Kiadó, Budapest; Forgács 

József (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó] 

3) Tanuláselméletek (klasszikus kondicionálás, operáns tanulás, belátásos tanulás, 

szociális tanulás), s kapcsolatuk a zenepedagógiával. [Tóth L.: Pszichológia a tanításban, 

98-124. o.] 

4) A tanulás mint információfeldolgozás (szenzoros regiszter, rövid távú memória,  

hosszú távú memória és ezek kontrollfolyamatai és felejtési mechanizmusai, 

metakogníció) [Tóth L.: Pszichológia a tanításban, 137-154. o.] 

5) A tanulás motiválása és értékelése (a motiválás behaviorista, kognitív és 

humanisztikus nézőpontból; igényszint és teljesítményszint; a tanóra légköre; a tanulás 

értékelésének szubjektív és objektív formái; a pontszámok átalakítása osztályzatokká). 

[Tóth L.: Pszichológia a tanításban, 155-189. o.]   

 

Zeneközvetítés: 

 

6) Formális, non-formális és informális zenei nevelés 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/felnottkori_tanulas/11_formlis_nonformlis_s_infor

mlis_tanuls.html) 

7) A koncertpedagógia módszerei 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24968/9789513938987.pdf?sequence=

1 134-156.o. 

8) Közönségnevelés és befogadói kompetenciák fejlesztése file:///C:/Users/DE-

ZK/Documents/Zenek%C3%B6zvet%C3%ADt%C3%A9s/KONCERTPEDAG%C3%93GI

A-K%C3%B6rmendy.htm 

 

Zenepedagógia: 

9)    A zenei tehetségfejlesztés vokális aspektusa 

10)  A tehetség fogalma, a zenei tehetség fogalma, tehetségmodellek, a zenei       

tehetségfejlesztés alapkérdései 

11)  A Kodály koncepció tartalmi elemei, alkalmazása a zenei nevelésben 

12)  A zenepedagógia európai történetének vázlatos áttekintése, a zenei oktatási 

intézmények világa Magyarországon.  

13)  Az alternatív zenepedagógiai módszerekről 

14)  Kodály zenei nevelése és hatása 

15)  Az iskola és a család szerepe a művészeti nevelésben 
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16)   Két szabadon választott alternatív zenepedagógiai módszer ismertetése  

    (Orff,   Dalcroze,   Suzuki, Szilvay, Ulwilla, Willems, Montessori, Kokas) 

17)   A zene terápiás hatása 

18)   A koncertpedagógia módszerei 

 

 

Pszichológia tételsor 

 

1) A tanulók közötti különbségek figyelembevétele (intellektus, kreativitás, kognitív 

stílus, család, stresszel való megküzdés) [Tóth László (2000): Pszichológia a tanításban. 

224-253, 254-278, 282-300.o.)] 

2) A speciális bánásmódot igénylő tanulók (lassú, tehetséges, hátrányos helyzetű, 

tanulási zavarral küzdő, alulteljesítő, nehezen nevelhető) [Tóth László (2000): 

Pszichológia a tanításban. 224-253, 254-278, 282-300.o.)] 

3) Az énkép és önészlelés szerepe a teljesítményben. [Mészáros Aranka (szerk.) (2004): Az 

iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. 3. bővített kiadás. Eötvös Kiadó, Budapest; 

Forgács József (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó] 

4) A személyészlelés folyamata, a benyomás kialakítása. A torzulások forrásai mások 

észlelése során. [Mészáros Aranka (szerk.) (2004): Az iskola szociálpszichológiai 

jelenségvilága. 3. bővített kiadás. Eötvös Kiadó, Budapest; Forgács József (1989): A 

társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó] 

 

Zenepszichológia 

 

(Dr. Páskuné Kiss Judit oktatónál teljesített – Bevezetés a zenepszichológiába című tárgy 

esetén) 

 

5) A zenei nevelés szempontjából alapvető zenei képességek (zenei észlelés, memória, írás-

olvasás, éneklés) fejlődésének sajátosságai.  

6) A zenei jelentés pszichológiája és a zenei élmény összetevői 

7) Választható témák a félév során készített projektmunkának megfelelően: 

a. A zenészek személyisége 

b. A háttérzene szerepe életünkben 

c. Zenei tehetség 

d. Más-e a zenész agya? 

e. A zene mint a társadalmi identitás eszköze 

f. Filmzenék mint a virtuális valóságba segítés médiumai 

g. A zenei memória 

h. A szorongó zenész – lámpaláz és szociális gátlás 

i. Korai zenei fejlesztés jelentősége 

j. Zene és intelligencia (Mozart-effektus) 

k. A zene gyógyító ereje  

l. Zene és kultúra, zene és kulturáltság 


