M E T R O N O M
Országos Művészetpedagógiai Módszertani, Továbbképzési, Információs Központ,
Szakmai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A választott képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ KOLLÉGA!
Köszönjük, hogy az előző években is ajánlotta tanfolyamainkat kollégáinak.
Figyelmébe ajánljuk új kiadványunkat,
melyben a 2019-ben választható képzéseket gyűjtöttük össze.
Kérjük, hogy kövesse a www.metronomkepzes.hu oldalon 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. munkatársai

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

Tel./Fax:06-1- 269-3553

e-mail cím: info@metronomkepzes.hu

www.metronomkepzes.hu
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A választott képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.

FONTOS TUDNIVALÓK
Jelentkezési lap:
A képzést indítóhoz, pontosan kitöltve e-mailen juttassa el!
Köszönjük, hogy a határidő betartásával segíti munkánkat.
A jelentkezési lap másolható!
E-mail cím:
• info@metronomkepzes.hu – Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. (csak aláírt jelentkezési lap)

Beküldési határidő: - a jelentkezés FOLYAMATOS.
• Visszaigazolás, a képzés kezdete előtt, de legkésőbb egy héttel.
• Ha a jelentkezők száma a szükséges minimális létszámot nem éri el, a képzés átszervezhető vagy más
képzéssel összevonható, vagy nem kerül indításra.

Lemondási feltételek:
• visszafizetéssel csak a tanfolyam megkezdése előtt egy héttel,
• kevesebb, mint egy héttel a képzési időpont előtt nem áll módunkban a részvételi díjat visszafizetni.

Tanúsítvány (30 órás) kiadásának feltételei:
• részvétel a foglalkozások 80%-án,
• a tanfolyamnál jelzett beszámolási kötelezettség teljesítésével.
Tanúsítvány vagy igazolás újbóli kiadásának feltétele:
• igazolás kiállítása díjmentes
• elvesztett tanúsítvány újbóli kiállításának költsége 2000 Ft, melyet átutalással vagy a tanúsítvány
átvételénél a helyszínen készpénzben lehet megtenni.
• Az ettől eltérő feltételek az egyes képzéseknél találhatók.

Részvételi díj megfizetése:
• a képzést szervező által kiállított számla alapján átutalással vagy készpénzben történik,
• 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.
• napi jeggyel egy képzési napon minden képzés látogatható, melyet a helyszínen kell megfizetni
5000 Ft/fő - 5 órás nem akkreditált igazolás kerül kiadásra
A beiskolázási terv elkészítésének határideje:
2019. március 15. (2019/20 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
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2019-20 tanév
I.félév akkreditált pedagógus továbbképzései
15.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés
(30 óra)

„Improvizálni könnyű- Rajzolj, zenélj, mint egy gyerek!”
Előadó: László Éva- zongora, -kamarazene, -improvizáció tanár
A továbbképzés témája: Az improvizáció megváltoztatja a tanár és a diák kapcsolatát, vitálissá tágítja a tanulási
folyamatokat, felszabadítja a kreativitást. Az alkotás kinyit egy kaput a tanár és a növendék számára, hogy a
játékosság és leleményesség által fejlessze hangszeres tudását, érzelmi színskáláját.
A módszer létrehozói: Apagyi Mária és Lantos Ferenc
Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga
A továbbképzés helyszíne: Fischer Annie Zeneiskola - Budapest, Hollán E. u .21/B.
A továbbképzés időpontja: 2019. szeptember 25. 9.00-12.00 ó között
2019. október 02.09.; 16.; 30. 9.00 -12.00 ó között
2019. november 06.; 13. 9.00 -12.00 ó között
Minimum létszám: 10 fő
Részvételi díj: 25.000 Ft
– jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen

19.sz.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017

Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés
(30 óra)

„Gitárakadémia”
Előadó: Eötvös József (Magyarország) Marco Tamayo (Kuba/Ausztria), Pablo Marquez (Argentína), Anabel
Montesinos (Spanyolország)és más külföldi előadók
A továbbképzés témája: Alap és középfokú pedagógiai továbbképzés gitárzenei mesterkurzus és fesztivál.
A képzés kapcsolódik a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztiválhoz.
Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga,
A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadáson a részvétel kötelező.

A továbbképzés helyszíne: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
(1061 Budapest, Liszt Ferenc tér.)
A továbbképzés időpontja: 2019. november 8-10. között, 9.00 -17.00 ó között
Részvételi díj: 25.000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen
Akkreditációs engedély nyilvántartási száma:575/24/2017
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
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24.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés
(30 óra)

„Líra, rögtönzés, virtuozitás”
Előadó: Megyimóreczné Schmidt Ildikó-Pécsi Művészeti Gimn. és Szakgimn.- zongoraművész
Szilasi Alex-zongoraművész Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi adjunktus
dr. Hruska Emese -zenepszichológus, MTATTK tudományos segédmunkatárs
A továbbképzés témája: A kurzusvezetők korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával segítik a IX.

Ferenczy György Zongoraversenyre készülő növendékek felkészítését. A továbbképzésen résztvevők
megismerhetik a legújabb kutatási eredményeket a lámpaláz, valamint a klasszikus zenészek
perfekcionizmusának, énképének, valamint a szülői és tanári ráhatások viszonylatával kapcsolatban.

Beszámolás formája: Dolgozat ( A4 3 old.- Times New Roman 12 betű 1,5 sor ; sorkizárt)
A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola -1063 Budapest, Szív u.19-21.
A továbbképzés időpontja: 2019. október 17.
2019. október 18.
2019.október 19.

csütörtök 9.00-17.15 ó között
péntek

9.00-18.00 ó között

szombat 9.00-14.00 ó között

Részvételi díj: 25.000 Ft
Részvételi díj: 5000 Ft/ nap, a helyszínen fizetendő –

Minimum létszám: 10 fő
jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/201

25. sz.

„Musica Futura – számítógép a zeneoktatásban”

(30 óra)

„Bevezetés a Sibelius 8 kottaíróprogram használatába”
Előadó: Horváth Adrián- művésztanár, karmester, a Pápai Bartók Béla AMI intézményvezetője,
A továbbképzés témája: A népszerű Sibelius kottaíróprogram legújabb (nyolcadik) verziójának bemutatása. A
képzés során a résztvevők megismerkednek a kottaíróprogram használatával: hangszeres és énekes kották,
partitúrák létrehozásával; a kotta formázásával, a rétegek kezelésével. Megtanulnak feladatlapokat készíteni és
megismerkednek a kották exportálási lehetőségeivel más dokumentumokba. Bemutatásra kerül a szoftver
használhatósága egyéni és csoportos foglalkozásokon.
Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga
A továbbképzés helyszíne: Józsefvárosi Zeneiskola – 1082 Budapest, Nap u.33.
A továbbképzés időpontja: 2019. október 2.
9.00 – 16.00 ó között
2019. október .9
9.00 – 16.00 ó között
2019. október 16.
9.00 – 16 00 ó között
Minimum létszám: 10 fő
Részvételi díj: 25.000 Ft

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/32/2019.

jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen
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29. sz.

„Musica Futura – számítógép a zeneoktatásban”

(30 óra)

„Bevezetés a MuseScore 3 kottaíróprogram használatába”
Előadó: Uher Bertalan- mesterpedagógus, szakértő,
A továbbképzés témája: 2018. decemberében megjelent a népszerű ingyenes kottaíróprogram legújabb (harmadik) verziója.
A képzés során a résztvevők megismerkednek a kottaíróprogram használatával: hangszeres kották, partitúrák (szólamkiemelés),
transzponálás, betű-, színes-, ritmuskotta készítése, kotta kép exportálása más dokumentumokba. A szoftver mobil (tablet,
okostelefon) alkalmazásának bemutatása és használata egyéni-és csoportos foglalkozásokon.

Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga
A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1063 Budapest, Szív. u 19-.21.
A továbbképzés időpontja: 2019. október 17. 10.00 – 17.00 ó között
2019. október 18. 10.00 – 17.30 ó között
2019. október 19. 10.00 – 17 30 ó között
Minimum létszám: 10 fő
Részvételi díj: 25.000 Ft

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 12/32/2019.

jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen

30.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés
(30 óra)

„A gordonkaversenyzés titkai”
Előadó: Papp László -csellóművész, nyugalmazott gordonkatanár
Pálköviné Békefi Cecília – gordonka tanár
A továbbképzés témája: A képzés kapcsolódik a VIII. Banda Ede Cselló Fesztiválhoz és Versenyhez.

Felkészítés a Regionális VIII. Banda Ede Cselló Fesztivál és Verseny-re. Az anyag ismertetése, a stílusos
előadásmód, valamint a technikai problémák megoldásához szakmai tanács adása. Útmutatás a kamarazene minél
magasabb szintű tanításához. Az előadásokon a részvétel kötelező.
Beszámolás formája: Hangszeres játék (Növendék indítása a versenyen) vagy Dolgozat /beszámoló a
továbbképzésről ill. a versenyről -(A4 3 old.- Times New Roman 12 betű 1,5 sor; sorkizárt) /
A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola -1063 Budapest, Szív u.19-21.
A továbbképzés időpontja: 2019. szeptember 16.

hétfő 10.00-15.15 ó között

2019. szeptember 21.

szombat 10.00-15.15 ó között

2019. október 5.

szombat 10.00-15.15 ó között

VIII. Banda Ede Cselló Fesztivál és Verseny 2020. április 2-4. között (Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola)
Részvételi díj: 25.000 Ft

Minimum létszám: 10 fő

Részvételi díj: 5000 Ft/ nap, a helyszínen fizetendő – jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen
Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017
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32.sz.

Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés
(30 óra)

„Docendo discimus….( Tanítva tanulunk…)
egyházzene a köznevelés intézményeiben alap és középfokon…”
Előadó: Dr. Dobszay Ágnes – tanszékvezető egyetemi tanár – LFZE egyházzenei tanszék
Dr. Mezei János – a Deák – Diák énekes iskola vezetőtanára, LFZE mestertanár – egyházzene tanszék
Soós András - LFZE Egyházzene tanszék nyugalmazott tanára, zeneszerző
Farkas Domonkos - LFZE Egyházzene tanszék kutató tanára, a Deák -Diák énekes iskola tanára
A továbbképzés témája: A tanfolyam célja, hogy a résztvevők saját intézményükben nagyobb egyházzenei repertoár
ismeretében, megalapozott gyakorlati és módszertani tudással ismertessék meg a gyerekeket az egyházzene remekeivel, a
különböző alkalmakra megfelelő és a gyermekek által is jól megszólaltatható darabokat mutasson meg a résztvevőknek. A
tanfolyam különösen ajánlható egyházi iskolákban, óvodákban tanítóknak, ahol az egyházi ünnepeken, ill. osztálymiséken és
egyéb alkalmakon fontos a szép, értékes, művészi, de viszonylag könnyű vallásos zene.

Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga
A továbbképzés helyszíne: Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium
(2500 Esztergom, Bottyán János u. 10.)
A továbbképzés időpontja: 2019. október 28.; 29.;30.

10.00 -17.30 ó között

Részvételi díj: 25.000 Ft+ szállás és étkezési díj

Minimum létszám: 10 fő

Részvételi díj: 5000 Ft/ nap , a helyszínen fizetendő – jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen
Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017.

33.sz.

Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés
(30 óra)

„Régizene napjainkban”
Előadó: Tóth Emese Gyöngyvér-cimbalom, Hegyi Barnabás- kontratenor (Hollandia), Bánfi Balázs- furulya
A továbbképzés témája: Elméleti és gyakorlati képzés zene- és énektanárok, és minden érdeklődő számára.
Régi hangszerek, hangszertípusok, korabeli kották, notáció, hangolás (temperálás) intonáció,
hangnemkarakterisztika, szövegszerűség és retorika a barokk zenében, énekes zene-hangszeres zene, forma díszítés
Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga
A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola - Budapest, Szív. u 19-.21.
A továbbképzés időpontja: 2019. november 15.; 16.; 17.
10.00 -17.30 ó között
Minimum létszám: 10 fő
Részvételi díj: 25.000 Ft
Részvételi díj: 5000 Ft/ nap, a helyszínen fizetendő – jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen
Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017.
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
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2019-20 tanév
II. félév akkreditált pedagógus továbbképzései
1. sz.

„Muzsikáljunk együtt” – továbbképzés a kamarazenei és zenekari munka fejlesztésre
(30 óra)

„Továbbképzés a fúvószenekari munka fejlesztésére”
Előadó: 1. Markovics Gábor a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség (MAFUMASZ) elnökségi tagja
2. Horváth Adrián a MAFUMASZ elnökségi tagja, Pápa Város Fúvószenekara karmestere
3. Szabó Ferenc a MAFUMASZ elnöke, a Győr Symphonic Band karmester, a Széchenyi István Egyetem
Zeneművészeti Kar tanára
A továbbképzés 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. Fúvószenekari hangszerelés:
Fúvószenekari típusok. Átírás, hangszerelés, átdolgozás. A fúvószenekari hangzás arányainak kialakítása. Hiányzó hangszerek
pótlása. Könnyűzenei művek hangszerelése. 3. Vezényléstechnikai alapismeretek és alkalmazásuk fúvószenekarra: A zenekari
vezényléstechnika elsajátítása fúvószenekarral. Közreműködik a Tótkomlósi Ifjúsági Fúvószenekar, felkészítő karmester: Krcsméri
János.

Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga (vezénylés vagy hangszerelés)
A továbbképzés helyszíne: egyeztetés alatt
A továbbképzés időpontja: 2020. április-május 3 nap (időpont egyeztetés alatt) 10.00 – 18.00 ó között
Minimum létszám: 10 fő
Részvételi díj: 25.000 Ft
jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen

2. sz.

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017.

Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés
(30 óra)

„Fuvolázás – a kezdetektől a művészdiplomáig”
Előadó: Olga Ivusheikova – fuvolaművész, a Moszkvai Gnyeszin Iskola és a Moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium tanára
Romos Zsolt -fuvolaművész, a Bartók Béla Zenművészeti Szakgimnázium és a LFZE tanára
A továbbképzés témája: A fuvola tanításának módszertana alap, közép, felső fokon.

A fuvola és a barokk artikuláció. A fúvós technika módszertana,és anatómiája. Hangverseny.
Beszámolás formája: Hangszeres játék
A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola – 1063 Budapest, Szív u.19-21.
A továbbképzés időpontja: 2020. március 27. 10.00 – 17.30 ó között
2020. március 28. 10.00 – 17.30 ó között
2020. március 29.; 10.00 – 17.30 ó között
Részvételi díj: 25.000 Ft
Részvételi díj: 5000 Ft/ nap, a helyszínen fizetendő,
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

Minimum létszám: 10 fő
jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen

Tel./Fax:06-1- 269-3553

e-mail cím: info@metronomkepzes.hu

www.metronomkepzes.hu
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M E T R O N O M
Országos Művészetpedagógiai Módszertani, Továbbképzési, Információs Központ,
Szakmai Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A választott képzés elvégzésével akkreditált Tanúsítvány kerül kiállításra.
Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017.

3.sz. Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés
(30 óra)

„Az önmotiválás kialakítása a siker elérésére”
Előadó: G. Marek Katalin- tanácsos, fagott mestertanár, vezető-szaktanácsadó
A továbbképzés témája: „Ki vagyok? Ki leszek?”
A motivációs elméletek, gyakorlati alkalmazásuk az oktatásban. Kitekintés a közoktatás különböző területeire.
A lemorzsolódás okai, megoldási lehetőségek a művészetoktatásban, a motiválási eszközökkel.
Előadás, műhelymunka, wokshop.

Beszámolás formája: Hangszeres játék, dolgozat
A továbbképzés helyszíne: Tóth Aladár Zeneiskola - Budapest, Szív u.19-21.
A továbbképzés időpontja: 2020. március 6-7.

péntek- szombat 9.00-13.00 ó között

2020. március 13-14. péntek- szombat 9.00-13.00 ó között
2020. március 20-21.

péntek-szombat 9.00-13.00 ó között

Részvételi díj: 25.000 Ft
Minimum létszám: 10 fő
Részvételi díj: 5000 Ft/ nap, a helyszínen fizetendő – jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen
Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017

1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

Tel./Fax:06-1- 269-3553

e-mail cím: info@metronomkepzes.hu

www.metronomkepzes.hu
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