MARGARÁTA-2. NAP A HUBAYBAN
2019. január 16-án, jövő héten, szerdán délelőtt 9 órai kezdettel, szolfézs tanári
műhelyfoglalkozás kerül megrendezésre, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
szövetsége, a Budapest XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola és a
Romi-Suli Kiadó együttműködésében. (A 9 órai, viszonylag korai kezdés oka, hogy akik
aznap tanítanak, érdemben itt tudjanak lenni és visszaérjenek tanítani.)
Ez az alkalom a nyomtatásban frissen megjelent és ezekben a napokban az iskolákba
kiszállított Margaréta-2. zeneismeret tankönyv anyagának az interaktív feldolgozására ad
lehetőséget, a szerzők vezetésével. Horváth Istvánné Smid Anna és Lázár Andrea az elmúlt
években a felmenő rendszerben felépített anyagot bemutatták, s a lektorok, Papp Károlyné és
Spiegel Mariann is részt vettek a szakmai napokon. Most bemutató órát nem tartunk, de az
interaktív előadás sok meglepetést kínál. Érdemes rászánni az időt! A részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. (ld. a mellékelt felhívást, mely tartalmazza az on-line elérhető
adatlapot is.)
Az interaktív bemutató után a zeneoktatás, ezen belül elsősorban a szolfézsoktatás
helyzetéről, lehetőségekről és a további, folyamatos együttműködésről, műhelymunkáról
tartunk kerekasztal beszélgetést a szerzők, valamint Papp Károlyné és Romankovics András
részvételével. Célunk, hogy a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége keretein
belül létrehozzunk egy szakmai bizottságot, mely folyamatosan tud majd együttműködni az
alapfokú zeneoktatás legújabb eredményeinek bemutatása, a szolfézs és hangszeres/énekes
tárgyak tantervi és iskolai fejlesztése, a jó gyakorlatok bemutatása és megosztása terén. A
kerekasztal beszélgetés témája a Csicsergő és a Margaréta tankönyvcsaládon, ennek példáján
keresztül, ezen az alkalmon elsősorban a szolfézs tanítás megújításának lehetőségeit taglalja.
Számítunk a kollégák aktív részvételére!
(Ld. a külön jelentkezési lapot a szakmai műhely (bizottság) munkájában való részvételre.)
A Romi Suli Kiadó minden regisztrált résztvevő számára ajándékba ad egy-egy, a
helyszínen kiválasztható szolfézs kiadványt. (A készlet erejéig.) Kedvezményes tankönyv és
taneszköz vásárlásra is lehetőség lesz a helyszínen.
Tisztelettel hívjuk és szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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