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Magyar-OK – új tankönyvcsomag bemutatása 
 

Zene és nyelvoktatás – 
zenei művek, dalok felhasználása a nyelvtanításban 

  
 
A továbbképzés első részében egy új tankönyvcsomag kerül bemutatásra, ill. a tanárok részt 
vesznek a tankönyvcsomaghoz kapcsolódó módszertani továbbképzésen. 
 

                  
 

Honlap: http://magyar-ok.hu/hu/home.html 
 

 
A délutáni program a zenei művek lehetséges felhasználásával foglalkozik a magyar mint 
idegen, ill. származásnyelv nyelv oktatásában. 
 
 

PROGRAM 
 
9.30–11.00: Dr. Pelcz Katalin: Módszertani kaleidoszkóp: modell alapú nyelvoktatás 
 
Némi egyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy az anyanyelvi beszélők nyelvük elsajátításában és 
kompetens használatában már létező, bevált modelleket alkalmaznak. Ha ezen modellekre 
támaszkodunk a nyelvtanítás során is, növeljük a hatékonyságot, és közelítünk a természetes 
nyelvhasználathoz. 
A workshop gyakorlati példákon keresztül mutatja be a MagyarOK tankönyvcsalád szerzői által 
kidolgozott modell alapú nyelvoktatás alappilléreit, ismerteti miként használhatók nyelvi modellként a 
tankönyvi szövegek, a nyelvtanár és az anyanyelvi beszélők megnyilvánulásai. 
 
11.00–11.20: Kávészünet 
 
11.20–12.30: Dr. Pelcz Katalin: folyt. 
 
12.30–13.30: ebédszünet  
 
13.30–14.45: Dr. habil. Havasréti József: Az underground-alternatív kultúra jelenségei iskolai 
oktatási programokban 



 
A foglalkozás azokat a lehetőségeket mutatja be, hogy a fiatalok körében népszerű irodalmi, és 
egyéb kulturális jelenségek – így a mintegy tíz éve rendkívül népszerű "slam poetry" mozgalom – 
miként használhatók fel az irodalmi műveltség, a nyelvi megformálás iránti érzék, a vizuális kultúra, 
illetve a kreatív médiahasználat fejlesztésében.  
 
14.45–15.00: Kávészünet 
 
15.00–16.00: Mag. Wirker-Dobány Katalin, BA: Populáris zene – könnyűzenei dalok a 
magyar mint idegen nyelv oktatásában  
 
Az előadás keretében nyelvoktatás-módszertani szempontból bemutatom az autentikus zene, illetve 
dalok lehetőségeit és fontosságát a nyelvtanításban. Fókuszban a különböző felhasználási területek és 
konkrét alkalmazási lehetőségek.  
 
A továbbképzés során a következő kérdésekre keressük a választ: 

1. Milyen módon befolyásolhatja a zene a nyelvtanulót és a tanulást? 
2. Hogyan támogatja a zene a nyelvtanulást és -tanítást? 
3. Milyen módon/formákban alkalmazható a zene a nyelvoktatásban? 

4. Milyen lehetőségeket kínálnak a nyelvkönyvek/tananyagok a zene alkalmazására? 

  

* * * 
Előadók 
 

  
 
 

  
 
 

  
 

DR. PELCZ KATALIN 
 
A Pécsi Tudományegyetem oktatója. PhD fokozatát magyar mint idegen 
nyelvből szerezte 2010-ben Pécsett. A MagyarOK kurzuskötetek társszerzője. 
2000 óta vezeti a Nemzetközi Oktatási Központ magyar nyelvi programját. A 
2000 óta működő pécsi nyári egyetem élményalapú oktatási programjának 
kidolgozója, oktatója.  

	

DR. HABIL.  HAVASRÉTI JÓZSEF 

A JPTE Tanárképző Karán szerzett diplomát 1990-ben magyar irodalom – 
nyelvészet szakon. Jelenleg a PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszékének docense. Kutatási területei: a magyar neoavantgárd kultúra, 
szubkultúra-kutatás, a populáris zene műfajai. Oktatói munkája mellett irodalmi és 
művészeti kritikákat, tanulmányokat ír. Számos tanulmányt publikált a magyar 
századforduló és a második világháború közötti magyar kultúrtörténet köréből.  

MAG. WIRKER-DOBÁNY KATALIN, BA 
 
A szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetemen szerezte első diplomáját 
germanisztikából és német–magyar tanári szakon. A Bécsi Egyetemen végzett 
magyar–német tanári szakon, mellette német mint idegen ill. második nyelvből 
is kiegészítő képzéssel rendelkezik. 2011 óta a szombathelyi Osztrák-Magyar 
Nyári Egyetem tanára (magyar mint idegen nyelv), 2015 óta pedig a Bécsi 
Egyetem Nyelvi Központjának oktatója (német/magyar mint id. nyelv).  
	



SZERVEZŐK:  
Prof. Dr. Seidler Andrea 
Mag. Csire Márta 
 
A Bécsi Egyetem és a Bécsi Magyar Iskola kooperációja.  
 
 
IRODALOM 
Blell, Gabriele & Hellwig, Karlheinz (Hrsg.) (1996), Bildende Kunst und Musik im 
Fremdsprachenunterricht. Peter Lang GmbH, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 
Frankfurt am Main 1996.  
  
Blell, Gabriele & Kupetz, Rita (Hrsg.) (2010), Der Einsatz von Musik und die Entwicklung von 
audio literacy im Fremdsprachenunterricht. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der 
Wissenschaften, Frankfurt am Main 2010. 
 
Fendler, Jan (2007), Die Verwendung populärer Musik im Deutsch als Fremdsprache-
Unterricht. Studienarbeit, Universität des Saarlandes, Grin Verlag, 2007. 
 
Grein, Marion (2013), Neurodidaktik – Grundlagen für Sprachenlehrende. Hueber Verlag 
GmbH & Co., Ismaning, Deutschland. 
 
Szita Szilvia-Pelcz Katalin: Magyarok 1-3. Magyar nyelvkönyvek + Nyelvtani munkafüzetek 
(A1-A2, A2+, B1) 
 
 

* * * 
 
 
A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI: 
 

           
 

	


