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TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN    
MÜZİK DERSLERİNE YANSIMASI 

BOLAT, Melike 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bu çalışmada, bilgisayar ve destek gereçleri, video, CD, kaset, CD ve 
kasetçalar, tepegöz ve slayt göstericisi gibi teknolojik araçların genel olarak 
müzik derslerinde nasıl kullanılabileceği ve bunun sağladığı avantaj ve 
dezavantajlar ele alınmıştır. İlköğretimde haftada yalnız bir saat, ortaöğretimde 
ise haftada yalnız bir veya iki saat ile sınırlandırılmış müzik dersinde konu 
bütünlüğü içinde ders işlemeye gayret gösteren müzik eğitimcilerini, ders 
işlerken teknolojik araç-gereçleri kullanmaya teşvik etmek ve kullanılan 
teknolojilerin müzik derslerindeki etkisi konusunda bilgilendirmek 
amaçlanmaktadır. 

Araştırma verileri, kaynak tarama yöntemiyle toplanmasının yanı sıra, bir 
yükseköğretim kurumunun seçmeli genel müzik dersinde yapılan birkaç 
uygulamayla ve bu konuda öğrencilere sorulan sorulara verilen cevaplarla elde 
edilmiş, grafiklerle de desteklenmiştir. 

Yapılan araştırmalar ve öğrencilere sorulan sorulara dayanılarak elde edilen 
veriler ışığında, kullanılan teknolojik araç-gereçlerin, öğretim sürecini 
zenginleştirmesi, hızlandırması, öğrenmeyi arttırıp daha kalıcı hâle getirmesi, 
öğrenciyi ve öğretmeni güdülemesi, öğrenci ve öğretmen açısından zaman 
tasarrufu sağlaması gibi birçok açıdan müzik derslerine etkisi olduğu 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Teknolojik gelişim, müzik eğitimi, öğretme-öğrenme. 

ABSTRACT 

The Reflection of Technological Improvements to Music Lessons 

In this research, technological appliances like as computer and support 
appliances, video-CD-tape, CD-DVD-tape player/recorder, overhead projector, 
audiovisual aids and e.t.c in general music lesson and advantages- 
disadvantages were discussed. Music lessons are limited to one or two hours in 
a week for the primary and secondary education. This study is also aimed to 
inform the encouragement of utility of technology and effect of techolological 
improvement on music lessons. 

Research data were complied by searching of literature and more, some 
question which replies by students about the technology in music lessons. In 
order to support this study the graphics were used as well. 



 142 

Finally, technological appliances are necessary to support, enrich and 
accelerate education process, make permanence and the vertification of the 
motivation of the student and the teachers as well. Furthermore, tecnological 
appliances will provide more time to students and teachers, and offer 
advantages for music lesson. 

Key Words: Technological improvement, music education,              
teaching-learning. 

GİRİŞ 

Her tarafın ses ağıyla örülü olduğu dünyaya gelirken biz de, dünyaya 440 
frekans değerindeki “la” sesinde ağlayarak ilk katkımızı yaparız. İnsanlığın 
bildiği en eski ve en ilkel iletişim yöntemi sesten geçer. Müzik eğitimiyle sesleri 
daha iyi tanırız, dinleriz, beğenimizi geliştiririz, eğleniriz… Müzik insan 
yaşamında, bireyin sağlıklı, başarılı, duyarlı, mutlu, dengeli, doyumlu olması; 
toplumlar arasında tanışma, kaynaşma, paylaşma, işbirliği, bütünleşme sağlama; 
kültürü artırması, nesilden nesile aktarılması, kültürler arası ilişkileri 
zenginleştirici özellikleri bulunması gibi işlevlere sahiptir. Müzik, bir eğitim 
aracı ve yöntemi, hatta başlı başına bir eğitim alanıdır.  

Müzik eğitimi, bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı (ve yöntemli) olarak 
müziksel davranışlar kazandırma veya bireyin davranışlarında kendi yaşantısı 
yoluyla amaçlı (ve yöntemli) olarak müziksel değişiklikler oluşturma sürecidir. 
(Uçan, 2005; 223) Eğitimin gerçekleşmesi için bize yararlı olabilecek ve 
günümüzde göz ardı edemeyeceğimiz bilim alanları vardır: Eğitim Teknolojisi 
ve Öğretim Teknolojisi. 

Teknoloji, bilimin uygulamalı bir sanat dalı hâline dönüşmesidir. 
Uygulamalı sanat terimi, Fransız sosyolog tarafından kullanılmış ve kısaca 
“technique” olarak isimlendirilmiştir. Jackques Ellul, teknolojiyi bir technique 
uyarınca yapılmış bir makine olarak görmüş ve bu technique’nin ancak küçük 
bir bölümünün makine tarafından ifade edilebildiğinden bahsetmiştir. Belirli bir 
teknik sayesinde sadece makinenin değil, bu makineye ait öğretimsel 
uygulamalarında gerçekleştirilebileceğinden söz etmiştir. (Gentry, 2) 

Eğitim Teknolojisi; öğretme-öğrenme süreçlerinin tasarımlanması, 
uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir. Öğretim teknolojisi ise; 
bilimlere veya sanatlara ilişkin herhangi bir konunun kuramsal olarak 
kazandırılabilmesi için öğrenmenin yönlendirilmesidir. ( Günay-Özdemir, 2003; 
17-18) 

Bilimin sadık hizmetkârı teknoloji her geçen gün hayatımıza biraz daha fazla 
yerleşmekte ve birçok açıdan insanlığın işini kolaylaştırmaktadır. Teknolojinin 
kullanımı tüm alanlarda olduğu gibi müzik eğitimi alanında da hızla 
yaygınlaşmakta, geleneksel eğitim şekli yer yer şekil değişmekte, yer yer terk 
edilmektedir. Bilgisayar, projektör, video, dvd-cd-kaset oynatıcılar ve 
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kaydediciler, elektrikli piyano, synthesizer, online sistemlerin müzik eğitiminde 
kullanılması, müzik öğretmenine üstünlük sağlamaktadır. 

Meslekî eğitime katkının yanı sıra çağın gerektirdiği teknik donanıma sahip 
bireyler yaratmada son derece etkili olan bu sistemler, 21. yüzyılda damgasını 
vurarak ihtiyacı olan bilgiyi nerede ve nasıl bulacağını bilen, ezbercilikten uzak, 
araştırmacılık ruhuyla yetişmiş bir gençlik yaratılmasında çok büyük bir paya 
sahip olacaklardır. Teknoloji destekli çağdaş eğitim öğrenciyi, görsel ve işitsel 
araçlarla donatılmış eğitim ortamında yetiştirip, yaparak-yaşayarak öğrenen, 
düşünen, araştıran ve araştırmalarının sonucunu toplum yararına sunan bireyler 
hâline getirirken, öğretmenin pozisyonunu da değiştirmeye başlamıştır.           
(Levendoğlu, 2004; 3) 

Ancak, teknoloji eğitim/öğretim sürecinde bağımsız bir değişkendir; yerinde 
kullanılması durumunda etkili sonuçlar alınabilir. Carnegie Komisyonunun bu 
konuyla ilgili vardığı sonuç şöyledir: “Teknoloji öğretimde yardımcı bir rol 
üstlenmelidir, öğretimin amacı hâline getirilmemelidir. Bizler, gelişmiş 
teknoloji kullanımının öğretimde doyum ve başarıya ulaşabilmek için tek başına 
yeterli olduğuna inanmıyoruz. Öğretim teknolojileri kullanıldığında sıradan bir 
insan, üstün bir performans gösterebilir; yoksa gelişmiş teknoloji kullanmak tek 
başına yeterli olmayacaktır.” (Gentry, 3) 

Öğretmen, hedef davranışları kazandırırken görsel-işitsel araç-gereçleri 
yerinde kullanmalıdır; çünkü bunlar öğrenmeyi kolaylaştıran ve kalıcılığı 
sağlayan önemli değişkenlerden biridir. Seçilen araç-gereçler (film, kaset, slayt, 
tepegöz, harita, tablo, grafik, resim, vb.) hedef davranışlarla ilgili olmalıdır. 
( Sönmez, 2004; 209) 

Müzik eğitiminde, teknoloji uygulamaları sayesinde, müzik dersinin 
öğrenciler üzerinde daha ilgi çekici bir hâle geldiği fark edilmiştir. Ayrıca, 
kendi öz güvenlerini kazanmaya yardımcı olduğu, daha verimli ve etkili bir 
öğrenmenin sağlandığı, grup çalışmalarını güçlendirdiğini, eleştirici düşünce ve 
problem çözümünü olumlu yönde etkilediğini, müziğin bilim ve sanat 
boyutuyla kavranabildiği, aktif katılımla müzik dersinden daha fazla keyif 
alındığı yapılan araştırmalarda gözlemlenmiştir. (Arapgirlioğlu, 2003; 160- 164) 

1. Problem Cümlesi 

Teknolojik Gelişmelerin müzik derslerine yansıması nasıl gerçekleşmektedir? 

2. Alt Problemler 

a) Derslerde teknolojiden yeterince faydalanılmış mıdır?  

b) Projeksiyon kullanılması motivasyonunuzu etkilemiş midir? 

c) Ders notlarınızı nasıl elde etmek isterdiniz? 

d) Müzik dinleyerek ders işlemenin etkisi nedir? 



 144 

3. Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı; gelişen teknolojik araç-gereçlerin, eğitimin bütün 
alanlarında olduğu müzik alanında da kullanılması gerekliliğini, teknolojik         
araç-gereçlerin müzik dersine sağladığı üstünlükleri ve olumsuz yönleri ortaya 
koymaktır. 

4. Araştırmanın Önemi  

Araştırma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, müzik derslerinde 
kullanılan teknolojik araç-gereçlerin, öğretim sürecini zenginleştirmesi, 
hızlandırması ve kalıcılığı sağlaması, öğretmen odaklı eğitimin kapsamına 
öğrenciyi de dâhil etmesinin önemi vurgulanmaktadır.  

5. Yöntem 

Bu araştırmada betimsel yöntem kullanılarak durum tespiti yapılmaya 
çalışılmıştır.  

Evren  

Z.K.Ü. Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 
Bölümü’nde Güzel Sanatlar Seçmeli Müzik dersi alan öğrenciler evreni 
oluşturmuştur. 

Örneklem  

Evreni oluşturan 26 öğrenciye ulaşıldığı için örneklem alma yoluna 
gidilmemiştir. 

Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

Araştırmanın verileri, bu konuda yapılan çalışmalar derlenerek ve Z. K. Ü., 
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Güzel 
Sanatlar Seçmeli Müzik Dersi alan öğrencilere sene sonunda yapılan “Müzik 
Dersi Değerlendirme Formu”na verilen cevaplar ile toplanmıştır. Bu bilgiler 
ışığında bilgiler işlenmiş ve yorumlanmıştır. 

1) İlgili Çalışmalar 

Shana Kirk “Do Music Teachers Have Responsibility to Teach with 
Technology” (Müzik öğretmenleri Teknolojiyle öğretmek için sorumluluk 
sahibi mi?) konulu makalesinde, aslında müziğin bir parçası gibi teknolojiyi 
öğrencilerimize öğretmek konusunda görevli olup olmadığımızı ya da kolayca 
kullandığımız teknolojik araçların öğretmeyi kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı 
sorularına cevap aramıştır. Çıkış noktası ne olursa olsun, öğrencilerin kendi 
müziklerini yapmalarının ödülünden aldıkları zevki ve tüm dünyayı değişen 
dünyadaki sanatlarının geleneksel öğelerle bağlantısını kurmaya müzik 
teknolojilerinin yardımcı olduğu sonucuna varmıştır. (Kirk, 2006; 72-73) 
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Richard B. McKenzie “Faculty: Embrace the Tech- Supported Classroom” 
adlı makalesinde, video ve ses teknolojilerinin asla kullanılabileceğine 
inanmadığı mesleki eğitim veren okullarda kazançlı bir durum sunduğunu ve 
teknolojinin eğitim bilgimizi zenginleştireceğini belirtiyor. Bununla beraber 
kendi öğrencilerinin teknolojiyle eğitimi sevdiğini gözlemliyor ve zaman 
kazandırdığını, sınıfta zamanın daha verimli kullanıldığını, kalıcı öğrenenin 
sağlandığını ekliyor. (McKenzie, 2007; 62- 63) 

2) Bulgular ve Yorumlar 

Z. K. Ü. Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 
Bölümü’nde Güzel Sanatlar Seçmeli Müzik uygulanmaktadır. Bu ders özengen 
ya da mesleki amaçlı değil, genel amaçlı müzik dersidir ve bu dersi 26 öğrenci 
seçmiştir. Ders içeriği fakülte yönetimince, teorik, haftada 2 saat ve 2 kredi 
olarak belirlenmiştir. Öğrenciler 18-24 yaş arasındadır. Daha önce ilköğretim ve 
ortaöğretimden genel müzik dersi görerek gelmişlerdir. Bu çalışma ile ilgili 
olarak, dönem sonunda dersi seçen 26 öğrenciye uygulanan dönem sonu dersi 
değerlendirme formunda, alınan sonuçlar şöyledir:  

Öğrencilere “teknolojiden yeterince faydalanılmış mıdır?” diye 
sorulduğunda 22 kişi evet, 2 kişi hayır cevabını vermiş, 1 kişi çekimser kalmış, 
1 kişi de soruyu yanıtlamamıştır.  
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TEKNOLOJİDEN YETERİNCE FAYDALANILMIŞ MIDIR?

 

Derste teknolojik anlamda bilgisayar, projeksiyon, cd-dvd oynatıcı, fotokopi, 
tepegöz, slaytlar kullanılmıştır. Teorik konuların işlenmesinde projeksiyon, 
müzik dinletilirken cd-çalar ve dersle ilgili bir film yada konser seyredilirken 
dvd oynatıcılar, notasal uygulamalarda tepegöz ve slaytlar kullanılmıştır. Hayır 
cevabı veren kişiler “teknolojiden faydalanmayı” elektronik enstrüman 
kullanma olarak algıladıklarını açıklamışlardır. Genel amaçlı müzik eğitimi 
olması, ders saatinin haftada 2 saat belirlenmesi ve sınıfın kalabalık (26 kişi) 
olması sebebiyle enstrüman eğitimine yönelik çalışmalar yapılamamıştır. Okul 
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yönetiminin teknolojik açıdan donanımlı olmasının avantajları ve ders 
öğretmeninin kullanmayı bilmesi derse büyük katkı sağlamıştır. 

“Derste projeksiyon kullanılması motivasyonunuzu etkilemiş midir? Ne 
yönde? Olumsuz yöndeyse önerileriniz nelerdir?” şeklindeki soruya verilen 
yanıtlar şu şekildedir: 

22 öğrenci, projeksiyonun görsel etkiyle konuya daha fazla dikkat çektiğini, 
anlatılan konunun görsel olarak sunulmasının konunun daha kolay anlaşılmasını 
sağladığını, kalıcı öğrenmenin oluştuğunu, projeksiyonun pekiştirici olduğunu 
ve zaman kazandırdığını söyleyip projeksiyonun motivasyonu olumlu yönde 
arttırdığı cevabını verirken, 4 öğrenci ise sınıfın durgunlaştığını, karanlık 
sebebiyle uykularının geldiğini, projeksiyonun öğrencinin daha pasif hâle 
getirdiği, sırf öğretmen anlatımının daha etkin olduğu söyleyerek 
motivasyonlarının olumsuz etkilediği cevabını vermişlerdir.  
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PROJEKSİYON KULLANILMASI MOTİVASYONUNUZU 
NASIL ETKİLEMİŞTİR?

 

Derste, müzik tarihi gibi anlatıma dayalı konular projeksiyon ile yansıtılarak 
ve hangi dönem işleniyorsa o döneme ait müzikler temin edilip ders esnasında 
dinletilerek ders işlenmiştir. Yansılarda, bestecilerin resimlerinin yanı sıra, 
dönemin resim, heykel, mimarlığına ilişkin örnekler de gösterilerek müzik ile 
paralelliği kurulmaya çalışılmıştır. Projeksiyonun görsel etkisi öğrencilerin 
dersi daha iyi, kolay, hızlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu saptanmıştır. Notasal 
ve ritmik uygulamalar işlenirken ise tepegöz kullanıldığında, öğrencilerin 
notaları algılamalarının daha kolay olmuştur. Öğrencilerin tahtada yazanları 
deftere geçirmeleri uzun süre aldığı ve sınıfta öğrencilerin tümünün aynı anda 
ders dinlemesine engel olduğu için tepegözle kullanımının, derste zaman 
kaybını azalttığı görülmüştür. Projeksiyon ve tepegöz yardımıyla ders 
anlatılırken, öğrencilerin derse daha çabuk odaklandığı, ilgileri ve dikkatlerinin 
daha kolay toplandığı ve konsantrasyon süreleri daha uzun sürdüğü fark 
edilmiştir. Ayrıca öğretmen bu sayede derse hazırlıklı geldiğini göstererek 
sınıfın öğretmene güven duygusunu sağlamış ve pekiştirmiştir. Derste 
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kullandığı slâyt ve sunumları saklayarak bir sonraki ders için kullanması, 
sınıflar arasında öğretim-eğitim birliği sağlaması, tekrar gerektiğinde 
kullanabilmesi açısından öğretmen için bir avantajdır. Ancak projeksiyon ve 
tepegözün yerinde kullanılmaması durumundan az da olsa olumsuz etkilenenler 
de vardır; bazı öğrencilerin motivasyonunu ve konsantrasyonunu bozup 
uyuklamasına neden olduğu gibi sadece slaytları yansıtarak, dersin öğretmen 
tarafından hiç anlatılmaması öğrencilerin öğretmene güvenini sarsmış, o 
öğrenciler için kalıcı ve sürekli öğrenme amacına ulaşılamamıştır. Projeksiyon 
ve slâyttan faydalanılırken öğretmenin anlatmayı sürdürmesi, uygun gördüğü 
zaman sadece slâyt göstermesi, ışıkları açıp kapatması, öğrencilere sorular 
yönelterek onları tamamen pasif duruma getirmemesi daha etkili bir öğrenme 
sağlayabilir. 

“Derste anlatılan konuların fotokopiyle çoğaltılıp dağıtılmasını mı yoksa 
kendiniz not tutmayı mı tercih ederdiniz?” sorusuna ise 25 kişi fotokopiyle 
dağıtılmasını tercih ettiğini, 1 kişi ise fark etmeyeceğini belirtmiştir.  

Öğrenciler, fotokopiyle dağıtılan notların zaman kaybını azalttığını, tüm 
sınıfın bir bütün olarak ders dinleyebildiğini, hem not tutup hem yazmanın ilgi 
dağıtıcı ve zor olduğunu söylemişlerdir. Dağıtılan notların, çalışmaları açısından 
düzen oluşturduğunu, çünkü hem not alıp hem dinlerken, hızlı davranmak 
zorunda oldukları için kendi yazdıklarını okumakta zorlandıklarını 
belirtmişlerdir. Ritim uygulamalarında ise tahtada yazanları deftere 
geçirdiklerinde notaları yanlış yazdıklarını, dağıtılan notların daha kalıcı 
olduğunu ve derste anlatılan şekliyle konuyu tekrar olanağı bulduklarını 
açıklamışlardır.  
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DERS NOTLARINI NASIL ELDE ETMEK İSTERDİNİZ?

 

Derste nota ve ritim çalışmaları yaparken önce tahtaya yazıp öğrencilerin 
bunları deftere yazmaları beklenmiştir. Tahtaya yazılanları deftere yazarken 
öğrenciler tahtadakileri –özellikle notaları– algılamada ve defterlerine yazmakta 
zorluk çektikleri görülmüştür. Ayrıca haftada sadece 1-2 saat olan ders saatinde 
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konuların yetişmesi gibi bir sorunu olan öğretmen için öğrencilerin yazmasını 
beklemek zaman kaybıdır. Bunun yerine derste yapılacak uygulamalara dair 
örnekler fotokopiyle çoğaltılıp sınıfa dağıtıldığında zaman kaybının olmadığı, 
öğrencilerin eline doğru kaynaklardan çalışma imkânı verildiği ve öğrencilerin 
sıkılmadığı görülmüştür. Anlatıma dayalı konular işlenirken konular 
projeksiyonla yansıtılarak işlenmiştir. Öğrencilere ilk derslerde not 
dağıtılmamış kendilerinin not tutması önerilmiştir. Ancak bu durum, hem 
dinleyip hem not alan öğrencilerin derse karşı, ilgisini toplayamamasına ve 
diğer öğrencilerin de dikkatini dağıtmalarına yol açmıştır. Daha sonraki 
derslerde ise ders işlendikten sonra, işlenen konunun notları fotokopiyle 
çoğaltılarak öğrencilere dağıtılmıştır. Bu uygulamadan sonra sınıfın bütün 
olarak ders dinlediği, anlatılan konunun derste anlatıldığı şekliyle öğrencilerin 
tekrar etme olanağı bulduğu görülmüştür. 
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MÜZİK DİNLEYEREK DERS İŞLEMEK

 

“Derste işlenen konuyla ilgili müzik dinleyerek ders işlemek sizi ne yönde 
etkilemiştir? Müzik dersi için böyle bir uygulamanın şart olduğunu mu gereksiz 
olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna 24 kişi, şart olduğunu 2 kişi ise 
gerekli olduğunu ancak şart olmadığını ifade etmişlerdir. Sınıfta hiç kimse 
böyle bir uygulamanın gereksi olduğunu söylememiştir.  

Şart olduğunu söyleyenler; örneklerin, dersi somutlaştırdığını ve 
pekiştirdiğini, genel kültürlerini arttırdığını ve müzik yelpazelerini genişlettiğini, 
derse motive ettiğini ve dersi eğlenceli hâle getirdiğini, anlatılanların kalıcı 
olduğunu açıklamışlardır. Gerekli fakat şart olmadığını söyleyen 2 kişi de aynı 
açıklamaları yapmışlardır.  

İlk haftalarda öğrencilere müzik tarihi konuları dönemsel olarak anlatılmıştır. 
Müzik örneği sunulmadan anlatılan derslerde öğrencilerin hemen sıkıldığı ve 
konuyu anladığı ancak somutlaştıramadıkları görülmüştür. Sınavlarda sorulan 
sorulara cevap verememeleri ise dersin kalıcı öğrenme sağlamadığını 
göstermektedir. Ancak daha sonra konular anlatılırken dönemin müzik örnekleri 
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cd çalardan çalınmış hatta DVD formatında konserler, operalar ve müzikaller 
izletilmiştir. Bir sonraki sınavda öğrencilerin başarı durumlarında anlamlı 
farklılıklar olmuştur. Bu uygulamaların yapıldığı derslerde öğrencilerin 
güdülenmesinde artış olmuştur. Ayrıca bu derslerde, teknoloji yalnızca destek 
amaçlı kullanılmamıştır aynı zamanda zevk eğitimi de yapılmıştır. Popüler 
müzik türünü dinlemeyi tercih eden öğrencilerin müzik yelpazesinin arasına 
sanatsal ve geleneksel müzik türleri de bu sayede katılmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Müzik derslerinde teknolojiden nasıl faydalanabileceğimize dair yapılan bu 
çalışmada; müzik eğitimi-teknoloji etkileşiminden türetilen yöntemlerin, öğrenciyi 
daha aktif kılan, kalıcı öğrenmeye ve güdülenmeye yardımcı öğeler olduğu, bu 
yöntemlerin en az öğrenci kadar öğretmene de kolaylık sağladığı görülmüştür. 
Kullanılan teknolojik araç-gereçler, öğretim sürecini zenginleştirmiş, öğrenmeyi 
arttırmış, soyut kavramlara dayalı bir alan olan müziği somut bir platforma taşımış 
ve anlaşılması güç olan olguları basite indirgemiş, öğrencilerin hatırlamasını 
sağlayacak bağlantılar kurmasına yardımcı olmuştur. Zaman tasarrufu sağlamasının 
yanında araç-gereçlerin tekrar kullanılabilirliği, öğretmenin sınıflar arasında bütün 
ve eşit öğretim yapmasına olanak vermiştir. Müzik eğitimi veren yüksek öğretim 
kurumlarımızda teknolojik yöntem ve araç-gereçleri eğitim sürecine yansıtacak 
eğitimcilerin yetişmesi bu açıdan öncelikli ihtiyaçlardan birisidir. Okulun teknolojik 
açıdan donanımlı olması derse büyük katkı sağlamıştır. Bunların yanında, teknoloji 
çağında okullarımızın eğitimi destekleyen teknolojik gereçlere sahip olması ve 
öğretmenlerin yararlanmasını sağlaması önemlidir. 

 Bilgisayar, projektör, video, DVD-CD-kaset oynatıcılar, kaydediciler, 
elektrikli piyano gibi teknolojik araç-gereçler, yeri ve zamanında kullanılarak 
eğitim sürecine dahil edilmelidir. Sürekli kendini yenileyen müzik eğitiminde, 
eğitimci olarak görev alan bireylerin bu gelişen süreçten bilgisiz kalmaması, 
mesleki bilgilerini geliştirmenin yanında, alanlarının yan dallarla etkileşiminden, 
teknoloji ve bilimden sürekli haberdar ve bilgi sahibi olmalıdırlar. 
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