
„MÓDSZER VAGY PEDAGÓGIAI FOGÁS?” 

A HANGOK VILÁGA  ÉS A XXI.SZÁZAD  - BEVEZETÉS A MEGUJÚLÓ TANKÖNYVSOROZAT PEDAGÓGIAI  

GONDOLKODÁSÁBA I. KÖTET / A DOBSZAY MÓDSZER 

 „Stílusismeret és technikaképzés – alap és középfokú zenetanárok számára”  

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés    

Előadók: 
Dr. Dobszay Ágnes – jogkezelő, a LFZE egyházzenei tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára 

Sigrai László - igazgató, EMB Zeneműkiadó 

Dr. Kerékffy Márton - főszerkesztő, Békéssy Lili – szerkesztő, EMB Zeneműkiadó 

Petrigán Zsóka, Kosztandy Réka – szolfézstanárok, az I. kötet átdolgozói 

A képzés ideje:  

2019. augusztus 21.-23. naponta 9:30-16:00 

A képzés helyszíne: 

Budapest, VI. ker. Szív u. 19.- 21.  vagy/és Budapest, XIII. ker. Hollán E. u. 21.b. 

Beszámolás formája: Dolgozat (max. 5 old. A4 – Times New Roman, 1,5 sor, sorkizárt) 

A leadás határideje: legkésőbb a képzés záró napja utáni 15. nap.  

A továbbképzés célja: 

A EMB Zeneműkiadó vezetője - Sigrai László – kezdeményezésére, Dr. Dobszay Ágnes vezetésével, 

lektorálásával az alapfokú zenei nevelés egyik legfontosabb tankönyvsorozata újul meg. A több mint 

félévszázados könyvek új, a XXI. sz. igényeihez is alkalmazkodó szerkezeti, képi és formai változást 

kapnak. A képzés előadói aktív tagjai ennek az újító folyamatnak, a szolfézstanítás területén is 

kiemelkedő tevékenységet végző pedagógusok.  

A képzés célja, hogy segítséget adjon a megújuló tankönyvsorozathoz, - Dobszay László: A hangok világa 

- a gyakorlatban mutassa be a részt vevőknek a könyvben létre hozott változásokat. A bemutató 

tanítások után, az előadók vezetésével interaktív módon ismerkedhetnek meg a sorozat I. kötetével a 

képzés hallgatói. A stílusban való jártasság, a zenei improvizáció, a zenei játékok, a keretes diktandók 

elvei, az elmélet és a gyakorlat elemeire épül a program, általános segítséget adva a tanárok mindennapi 

szolfézstanítási gyakorlatához, módszertani kultúrájuk fejlesztéséhez. A képzési programban a részt 

vevők kézbe kapják az új tankönyvet valamint egyéb a tanítást segítő dokumentumokat. (tanmenet, 

óravázlatok, stb.) 

Min. létszám: 15 fő     Képzési díj: 25.000.-Ft/fő 

A képzés támogatója az EMB Zeneműkiadó.  

A képzésre 2019. május 25-től lehet regisztrálni, -jelentkezni a 

http://metronomkepzes.hu/index.php/310-2/  oldalon. 

A jelentkezés a képzési díj 20%-nak befizetésével válik elfogadottá, melyet legkésőbb 2019. július 15-

ig kell megfizetni a Budapest Bank 10103104-71280570-00000000 számlára. 

Befizetéskor kérjük beírni a közlemény rovatba a jelentkező nevét és a 28.tf.   

A jelentkezők díjának 80%-át a kiadó támogatja, melynek feltétele a tanúsítvány megszerzése.  

Jelentkezés visszaigazolása: 2019. július 31.  

Jelentkezési határidő: 2019. július 15.  
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