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Kedves Intézményvezető Kolléga! 

Köszönjük, hogy az előző években is ajánlotta tanfolyamainkat kollégáinak. 

Figyelmébe ajánljuk új kiadványunkat, 
melyben a 2016–2017. tanévben választható képzéseket gyűjtöttük össze. 

Kérjük, hogy kövesse a www.mzmsz.hu oldalon a 
Metronom Nonprofit Kft. címszó alatt a mindig aktuális, frissített, 

bővített képzési programokat. 
 
 

Kedves Tanárok! 

Kérjük, hogy válasszanak képzéseinkből! 

Minden képzésen módjuk nyílik: 

• egyéni problémáikat megbeszélni, 

• a tanfolyamok vezetőivel konzultálni, 

• egyéni problémáikra választ kapni. 

 
Kihelyezett tanfolyamok esetén: 

Kérjük, jelezzék igényeiket, hogy az utazás ne vegye el az Önök idejét. 
Mi megszervezzük! 

 
Várjuk, hívjuk, jelentkezzen! 

 
A Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. 

Magyar Margit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fontos tudnivalók: 

Jelentkezési lap: 

A képzést indítóhoz, pontosan kitöltve jutassa el! 

Köszönjük, hogy a határidő betartásával segíti munkánkat. 

A jelentkezési lap másolható! 

1. Postacím: 

• Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. 

2. Faxszám: 

• 06-1-269-3500 – Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. 

3. E-mail cím: 

• metronomkht@hotmail.com – Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. (csak aláírt jelentkezési lap) 
 

Beküldési határidő:  

A jelentkezés FOLYAMATOS, DE amennyiben nem érkezik be minimális 
jelentkezés a továbbképzésre 1 héttel a kezdő időpont előtt, a továbbképzés nem 

indítható. 

Visszaigazolás, legkésőbb, egy héttel a képzés kezdete előtt. 

 

Lemondás: 
• visszafizetéssel csak a tanfolyam megkezdése előtt két héttel, 
• későbbi időpontban nem áll módunkban a részvételi díjat visszafizetni. 

Tanúsítvány kiadásának feltétele: 
• részvétel a foglalkozások 80%-án, 
• a tanfolyamnál jelzett beszámolási kötelezettség teljesítésével. 

Részvételi díj: 
• a képzést szervező által kiállított számla alapján. 
• a részvételi díj nem tartalmazza a szállás, étkezés, utazás költségeit sem a 
tanár,sem a közreműködő tanuló számára, kivéve, ha az a képzés kiírásánál jelzésre 
került. 

Tanúsítvány nélkül: 
• a részvételi díj 20%-ának befizetése mellett minden érdeklődőt várunk a képzéseken. 

A beiskolázási terv elkészítésének határideje: 2016. március 15. (2016/17 tanévre) 

Hatálya: egy nevelési év 
Jóváhagyja a nevelőtestület. 

Jogszabályi háttér: 
• 277/1997 MKM rendelet (185/1999. XII.13. Korm. rendelet) módosításokkal 
• Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZONGORA 

01. tanfolyam          (30 óra) 

Stílusismeret és technikaképzés - – alap- és középfokú hangszeres zenetanárok 
módszertani tanfolyama 

Előadók: 1. Becht Erika 2. Kékesi Judit 3. Soltész Anikó 4. Pozsár Eszter 5. Eckhardt 
Gábor 

A tanfolyam témája: Az alapfokú zongoraoktatás pedagógiai és módszertani feladatai. 

1. és 2. Előadás és Workshop - Zongorázás és a zenélés öröme Kurtág György: 
Játékok c. műve és Sáry László „Kreatív zenei gyakorlatai” alapján 

3. Előadás, bemutató tanítás - A napos oldalon - lépés és lejtés. Barokk művek a 
zeneiskolai tananyagban 

4. Előadás, gyakorlat (közös óra a résztvevőkkel) - Tanulási problémákkal küzdő 
gyerekek fejlesztése a zeneiskolában 

5. Kurzus és Workshop - Klasszigorúság? Klasszabadság? - avagy az élő bécsi 
klasszika 

Fischer Annie videófilm vetítés. 

Beszámolás formája: növendék felkészítése bemutató tanításra, vagy dolgozat. 

A tanfolyam időpontja, helyszíne: 

2016. szeptember 28. 

2016. október 20., 21., 22. (egész nap) Tóth Aladár Zeneiskola - Budapest, Szív u. 19-21. 

Részvételi díj: 25.000 Ft 
 

HEGEDŰ 

02. tanfolyam          (30 óra) 

Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú hangszeres zenetanárok 
módszertani tanfolyama 

Előadók: 1. Ácsné Szily Éva 2. Kalló Zsolt 

A tanfolyam témája: 1. "Játék a hangszeren, játék a hangszerrel"- Én így tanítom a 
kezdő hegedűs növendékeket - folytatás (a foglalkozásokra hangszert KELL hozni és 
növendéket). 2. Minden, ami barokk. 
Szakmai segítségnyújtás a tanári tevékenységhez és a zenei neveléshez. Módszertani, 
didaktikai, gyermekpszichológiai és mozgás témakörben. 
Beszámolás formája: hangszeres játék, vagy növendék felkészítése bemutató tanításra. 

A tanfolyam helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola - Budapest, Szív u. 19-21.  

A tanfolyam kezdő időpontja: péntek10 – 13.45, szombat 10 – 17.30 

  2016. szeptember 23-24.    2017. március 

Részvételi díj: 25.000 Ft      Minimum létszám: 10 fő 
 

 

 

 

 



RÉZFÚVÓS 

03. tanfolyam          (30 óra) 

Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú hangszeres zenetanárok 
módszertani tanfolyama 

Előadó: Szilágyi Pálma 

A tanfolyam témája: Kezdőtanítás. Szakmai segítségnyújtás a tanári tevékenységhez 
és a zenei neveléshez. Módszertani, didaktikai témakörben. Beszámolás formája: 
hangszeres játék, vagy rövid dolgozat. 

A tanfolyam helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola - Budapest, Szív u. 19-21.  

A tanfolyam időpontja:   szerdánként 10-14.30 óra között 

2016. szeptember 28.  október. 05., 12., 19., 26. 

Részvételi díj: 25.000 Ft      Minimum létszám: 10 fő 
 

TROMBITA 

04. tanfolyam          (30 óra) 

Stílusismeret és technikaképzés –alap- és középfokú hangszeres zenetanárok 
módszertani tanfolyama 

Előadók: Kovács Kálmán, Simai László 

A tanfolyam témája: A szép hang kialakítása. A felvételi anyag feldolgozása. A kezdő 
tanítás. A számonkérés formája: hangszeres játék. Aktív részvétel a hangképzési 
gyakorlatokban (hangszer szükséges). 

A tanfolyam helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola - Budapest, Szív u. 19-21. 

A tanfolyam időpontja: szombatonként, 10–17.30 óráig 

2016. szeptember 24. október 1. október 8. 

Részvételi díj: 25.000 Ft      Minimum létszám: 10 fő 
 

CSELLÓ 

11. tanfolyam          (30 óra) 

Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú hangszeres zenetanárok 
módszertani tanfolyama 

Előadók: 1. Dr. Déri György  2. Pap László 

A tanfolyam témája: A továbbképzés a VII. Banda Ede Cselló Fesztivál és Versenyhez 
kapcsolódik. 1. Kamarazenélés alapjai, nehézségei és gyakorlata, tanítása. 2. A VII. 
Banda Ede Cselló Fesztivál és Verseny anyagának ismertetése. 
Beszámolás formája: dolgozat, vagy növendék felkészítése a versenyre. 

A tanfolyam időpontjai és helyszíne: 

  2016. szeptember 28. 

2016. október 6. (csütörtök), 9 óra Tóth Aladár Zeneiskola - Budapest, Szív u. 19-21. 

2016. október 10 (hétfő) 10 óra Tóth Aladár Zeneiskola - Budapest, Szív u. 19-21. 

2017. április 6-7-8.   Ádám Jenő Zeneiskola - Budapest, Köztelek u. 8. 

Részvételi díj: 25.000 Ft      Minimum létszám: 10 fő 
 



 
SZOLFÉZS 

05. tanfolyam          (30 óra) 

Stílusismeret és technikaképzés - – alap- és középfokú hangszeres zenetanárok 
módszertani tanfolyama 

Előadók: Papp Károlyné, Spiegel Marianna 

A tanfolyam témája: Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Az alapfokú 
szolfézstanítás a gyakorlatban című könyvhöz kapcsolódó képzés. Ehhez 
kiegészítő anyag és bemutató tanítások kapcsolódnak. Konzultáció. Tanmenet. 
Témaköre: Az előképzős évfolyamok tanítása: Zenei élmény a szolfézstanításban (az 
éneklés és a játék öröme), gyermekjátékok, az éneklési készség kialakítása (javítása), 
ritmuselemek ritmusképletek játékos tanítása, a szolmizáció, a belső hallás, zenei 
„törvényszerűségek” megfigyeltetése, a gyakorlás játékos eszközei, improvizáció, ritmus 
és hallás készség fejlesztés, az íráskészség fejlesztési módjai, stílus és formatani 
ismeretek, segítség a tanári önképzéshez. Beszámolás formája: dolgozat. 

A tanfolyam időpontja, helyszíne: péntek 10-18.00 óra között, szombaton 9-16.00 óra között 

2016. szeptember 28. 

2016. november 18-19. és 25-26. Király König Péter Zeneiskola - Szeged, Tábor u. 3. 

Részvételi díj: 25.000 Ft      Minimum létszám: 15 fő 
 
A 01-05. számú továbbképzések alapítási engedély nyilvántartási száma: 100 004/253/2011. 

 
 
FÚVÓS ZENEKAR 

06. tanfolyam          (30 óra) 
Muzsikáljunk együtt - továbbképzés a kamarazenei és zenekari munka 
fejlesztésére 

Előadó: 1. Markovics Gábor  2. Szabó Ferenc   3. Horváth Adrián 

A tanfolyam témája: 1. Fúvószenekari alapismeretek: A fúvószenekarok struktúrája, a 
zenekarszervezés sajátosságai, repertoár ismeret. A fúvószenekari ülésrend és a 
hangkép kialakítása. A fúvószenekar "befúvási" gyakorlatai. Gyakorlatok 
fúvószenekarra. Fúvószenekari anyagok internetes hozzáférési lehetőségei, jogi 
vonatkozásai. 
2. Vezényléstechnikai alapismeretek és alkalmazásuk fúvószenekarra: A zenekari 
vezényléstechnika elsajátítása fúvószenekarral. 
3. Fúvószenekari hangszerelés: Fúvószenekari típusok. Átírás, hangszerelés, 
átdolgozás. A fúvószenekari hangzás arányainak kialakítása. Hiányzó hangszerek 
pótlása. Fúvószenekari átiratok és hangszerelések készítése kottaíró programok 
segítségével. 
Beszámolás formája: gyakorlati vizsga (vezénylés vagy hangszerelés) 

A tanfolyam helyszíne: Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar – Debrecen, 
Nagyerdei krt. 82. 

A tanfolyam kezdő időpontja: péntek, szombat, vasárnap egész nap 

2016. novemberben 11-13. 

Részvételi díj: 25.000 Ft      Minimum létszám: 15 fő 

Akkreditáció folyamatban 



ÁLTALÁNOS 

07. tanfolyam          (30 óra) 

Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani 
tanfolyama 

Előadók: 1. Surányi László  2.,3., 4.Bali János 4.Jeney Zoltán 

A tanfolyam témája: A továbbképzés a BMC előadás- és koncertsorozatához 
kapcsolódik. Contrapposto, a nyugati zene nagy belső konfliktusa 
1. szó és szavak nélküli ujjongás - Ágoston alleluia - kritikája: külső cenzúra és zenei 
érzéketlenség vagy belső kritikai a páli "értelemmel énekelek" jegyében? (A gregorián 
ének ősi rétegei - az A:N:S Chorus koncertje) 
2. három és kettő - Jacobus Leodiensis szemben Philippe de Vitryvel (Roman Fauvel - 
Mizsei Zoltán, Kéringer László, Gavodi Zoltán, Varga Ferenc koncertje) 
3. disszonancia és harmónia - Artusi megtámadja Monteverdit ("Oruda Amarilli": 
madrigálok a reneszánsz és a barokk határán - Bárány Péter, Gavodi Zoltán, Mizsei 
Zoltán, Kéringer László, Benkő Pál és Koltai Katalin koncertje) 
4. véletlen és meghatározottság - Pierre Boulez és John Cage levelezése (Boulez és 
Cage - Borbély László (zongora és Ittzés Gergely (fuvola) koncertje) 
 
Az előadásokat koncert követi. Az összes előadáson és koncerten részt kell venni. A 
beszámolás formája: 5-6 oldalas dolgozat. 

A tanfolyam helyszíne:  BMC Könyvtára - Budapest IX. ker., Mátyás u. 8. 

A tanfolyam időpontja: szombat – 15.30-19 óra között 

     2016. szeptember 28. 

    2016. október 29. 

 2017. január 28.  2017. március 18.  2017. május 27 

Részvételi díj: 20.000 Ft  

Alapítási engedély nyilvántartási száma: 100 004/253/2011. 

 
 

08. tanfolyam          (30 óra) 

„ki vagy és ki leszel?” – zenei tehetséggondozás a művészeti nevelésben 

Előadó: Stachó László  

A tanfolyam témája: Zenei tehetséggondozás, új gyakorlatok Európában, a zenetanár 
fejlődésének lehetőségei, a pedagógus portfólió. Beszámolás formája: dolgozat, melyet 
decemberben kell beadni (10.000 karakter terjedelmű esszé a megadott irodalomból, a 
megadott szempontok alapján). 

A tanfolyam helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – Budapest VI. ker., Szív u. 19-21. 

A tanfolyam időpontja: szombat 10 órától 17.30 óráig  

 2016. október 8. 

  november 12 

  november 19. 

Részvételi díj: 25.000 Ft      Minimum létszám: 10 fő 

 
Alapítási engedély nyilvántartási száma: 957/19/2013. 
 



IMPROVIZÁCIÓ 

10. tanfolyam          (30 óra) 

Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú hangszeres zenetanárok 
módszertani tanfolyama 

Előadó: László Éva 

A tanfolyam témája: Az improvizáció tantárgy tanítása-, módszertani továbbképzés 
(Apagyi Mária és László Éva módszerei alapján). 

A zene szerkezeti elemeire történő improvizáció, elemzés, írásbeli feladatok, rajz és a 
témához kapcsolódó zeneművek ismertetése. Adaptáció bármely hangszerre.  

Beszámolás formája: hangszeres játék. Leírt kompozíciós feladatok. 

A tanfolyam helyszíne: Fischer Annie Zeneiskola – Budapest XIII. ker., Hollán E. u. 
21/b. 

A tanfolyam időpontja: szerdánként, 9.00–12.00 óráig 

   2016. szeptember 28. 

    október 5., 12., 19., 26. 

    november 9., 16. 

  Konzultáció és pótalkalom: 2016. november 23. 

Részvételi díj: 25. 000 Ft      Minimum létszám: 10 fő 
 
 

KURZUSHOZ KAPACSOLÓDÓ 

GITÁR 

09. tanfolyam          (30 óra) 

Stílusismeret és technikaképzés - – alap- és középfokú hangszeres zenetanárok 
módszertani tanfolyama 

Előadók: Giampaolo Bandini, Roberto Aussel, Margarita Escarpa 

A tanfolyam témája: A gitároktatás pedagógiai és módszertani feladatai alap- és 
középfokú tanárok számára. A képzés az Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő 
Alapítvány szervezésében megvalósuló nemzetközi mesterkurzushoz kapcsolódik. 
Beszámolás formája: dolgozat. 

A tanfolyam:  

A tanfolyam időpontja, helyszíne:  9-12 és 14-17 óra között 

    2016. szeptember 28. 

2016. november 4., 5., 6. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Budapest, Liszt F. tér 8. 

Részvételi díj: 25.000 Ft 
 
A 09., 10. számú továbbképzések alapítási engedély nyilvántartási száma: 100 004/253/2011. 
 


