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K E D V E S  I N T É Z M É N Y V E Z E T Ő  K O L L É G A !  

 
 

Köszönjük, hogy az előző években is ajánlotta tanfolyamainkat kollégáinak. 
 

Figyelmébe ajánljuk új kiadványunkat, 
melyben a 2019-2020 tanévben választható képzéseket gyűjtöttük össze. 

 
Kérjük, hogy kövesse a www.metronomkepzes.hu oldalon a mindig 

 aktuális, frissített, bővített képzési programok ajánlásait. 
 
 
 
 

K E D V E S  T A N Á R O K !  
 

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 
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FONTOS TUDNIVALÓK 
 
 
Jelentkezési lap: 
Regisztráljon vagy jelentkezzen  a www.metronomkepzes.hu oldalon. 
Töltse le a jelentkezési lapot, majd azt 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 min. 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 
II. félév akkreditált pedagógus továbbképzései 

 15.sz.  Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés  

                              (30 óra)  

Zenei munkaképesség-gondozás 

Előadó: Dr. Pásztor Zsuzsa – zongoraművész-tanár, egyetemi oktató 

A továbbképzés témája.: A zenét tanuló növendékek munkájának könnyebbé és egészségesebbé tétele. Az iskolai 
túlterhelés következtében kialakuló elfáradás enyhítése a zeneórákon. A hangszerjáték manuális-fizikális alapozása. 
A túlzott lámpaláz leküzdésének fizikális eszközei. Az idegi- fizikai teherbírás felmérése a zenélő növendékeknél és 
felnőtteknél. A muzsikáló kéz gondozása, a megerőltetések megelőzése.  A zenei munkaképesség-gondozás 
alapozó ismereteinek átadása és egészségesebb zenetanulás-tanítás és a foglalkozási ártalmak korai megelőzése.1. A 
munka során keletkező elfáradás enyhítése. 2. A gyakorlási állóképesség fejlesztése. 
3. A hangszerjáték manuális-fizikális előkészítése. 4. A túlzott lámpaláz leküzdése. 5. Az idegi-fizikai teherbírás 
megszerzése. 6. A zenei munkaképesség mérése. 7. A zenélés anatómiai-élettani háttere. 8. légzéstréning. 9. A 
muzsikáló kéz szerkezet és működése. 10. Elsősegély mozgatórendszeri megerőltetések esetén 
A továbbképzés óraszámának egyik fele elméleti, másik fele gyakorlati foglalkozás (mozgásgyakorlás), mely a 
tanulmányi célon kívül a résztvevők saját regenerálódását és fizikai, idegi kondíciójának javítását is szolgálja. Az 
elméleti órák közben mozgáspihenők segítik az elfáradás feloldását. A mozgásfoglalkozásokban mindenki a saját 
fizikai állapota szerint vesz részt. A mozgáshoz könnyű tornaöltözet ajánlott. 

 

Beszámolás formája: Dolgozat  (min. 2 db A4 old ; Times New Roman betűtípus; 1,5 sortáv/sorkizárt) 

 

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Hiányzás nélküli részvétel a továbbképzés teljes óraszámán. 
 

A továbbképzés helyszíne:  Molnár Antal Zeneiskola -1073 Budapest,  

A továbbképzés időpontja: 2020. augusztus 27-29. között minden nap 10.00-17.00 óráig 

 

Részvételi díj: 25.000 Ft                    Minimum létszám: 10fő 

 jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen        Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017. 
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17. sz „Stílusismeret és technikaképzés – alap és középfokú zenetanárok számára”  

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés    
 

„MÓDSZER VAGY PEDAGÓGIAI FOGÁS?” 
A HANGOK VILÁGA  ÉS A XXI.SZÁZAD  - BEVEZETÉS A MEGUJÚLÓ TANKÖNYVSOROZAT PEDAGÓGIA 

GONDOLKODÁSÁBA 
I. KÖTET    -   ISMÉTLÉS / A DOBSZAY MÓDSZER 

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:  
2020. augusztus 24-26. naponta 9:30-16:00 
A képzés helyszíne: 
Budapest, VI. ker. Szív u. 19.- 21.   
 
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 
A képzés támogatója az EMB Zeneműkiadó.  

A képzésre 2020. július 1-től lehet regisztrálni, -jelentkezni   a 
http://metronomkepzes.hu/index.php/310-2/ oldalon. 

A jelentkezés a képzési díj befizetésével válik elfogadottá, pedagógusonként 5000 Ft, melyet 
legkésőbb 2020. július 15-ig kell megfizetni a Budapest Bank 10103104-71280570-00000000 számlára. 

Befizetéskor kérjük beírni a közlemény rovatba                  a jelentkező nevét és a 17.tf.   
 
A jelentkezők díjának kiegészítését a kiadó támogatja, melynek feltétele a tanúsítvány megszerzése.  
 
Jelentkezés visszaigazolása: 2020. július 31.  

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.  

575/24/2017 

http://metronomkepzes.hu/index.php/310-2/
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18. sz „Stílusismeret és technikaképzés – alap és középfokú zenetanárok számára”  

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés    
 

„MÓDSZER VAGY PEDAGÓGIAI FOGÁS?” 
A HANGOK VILÁGA  ÉS A XXI.SZÁZAD  - BEVEZETÉS A MEGUJÚLÓ TANKÖNYVSOROZAT PEDAGÓGIA 

GONDOLKODÁSÁBA 
II. KÖTET    -   / A DOBSZAY MÓDSZER 

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 
Horváthné Szigeti Zsuzsa-tanszakvezető, gyakorlatvezető tanár, 
Papp Károlyné – szaktanácsadó, ny.gyakorlatvezető tanár a II. kötet átdolgozói 

A képzés ideje:  
2020. augusztus 27-29. naponta 9:30-16:00 
A képzés helyszíne: 
Budapest, VI. ker. Szív u. 19.- 21.   
 
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 II. 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 
A képzés támogatója az EMB Zeneműkiadó.  

A képzésre 2020. július 1-től lehet regisztrálni, -jelentkezni a 
http://metronomkepzes.hu/index.php/310-2/ oldalon. 

A jelentkezés a képzési díj befizetésével válik elfogadottá, pedagógusonként 5000 Ft, melyet 
legkésőbb 2020. július 15-ig kell megfizetni a Budapest Bank 10103104-71280570-00000000 számlára. 

Befizetéskor kérjük beírni a közlemény rovatba           a jelentkező nevét és a 18.tf.   
 
A jelentkezők díjának kiegészítését a kiadó támogatja, melynek feltétele a tanúsítvány megszerzése.  

Jelentkezés visszaigazolása: 2020. július 31.  

Jelentkezési határidő: 2020. július 15.  

575/24/2017 

http://metronomkepzes.hu/index.php/310-2/
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27.sz.  Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés  

                              (30 óra)  
III. Régi zenei Nyári Akadémia 

    Előadó: Illés Szabolcs - barokkhegedű, vonósok, zenekar, kamarazene; Edőcs Fanni –csembaló, kamarazene  
   Bereczki Julianna – csembaló, zongora, continuo, kamarazene; Gyurina Zsuzsanna – fuvola  
   Hegyi Barnabás – ének; Bali János –improvizáció; Borsányi Márton – csembaló improvizáció  

A továbbképzés témája.: A képzés kapcsolódik a III. Régi zenei Nyári Akadémiához. A régebbi korok zenekari 
és kamarazenei repertoárjának „korhű”, „stílus hű” megszólaltatása és ennek tanítási 
metódusai. 

 

Beszámolás formája: Gyakorlati vizsga, (koncertfellépés a kurzus végén) 
 

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel. 

A továbbképzés helyszíne:  Szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola – (2000 Szentendre, Duna korzó u.24.)  

A továbbképzés időpontja: 2020. július 27- augusztus 2. között minden nap 10.00-17.30 óráig 

 

A felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása 
a tanúsítvány kiadásának további feltétele 10.000 Ft  
 átutalása a következő számlára: Budapest Bank Rt. 10103104-71280570-00000000  

Befizetéskor kérjük beírni a közlemény rovatba           a jelentkező nevét és a 27.tf 

 

Részvételi díj: 10.000 Ft +  a kurzus egyéb költségei                   
 Minimum létszám: 10fő 

 jelentkezni – info@metronomkepzes.hu címen        Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 575/24/2017. 

 

További információk és jelentkezés az alábbi weboldal alján található internetes jelentkezési lap kitöltésével 
és tovább küldésével lehetséges. https://www.szabolcsilles.com/blank-page-6  

 

A kurzuson részt vevők elfogadják a járványügyi szabályok betartását és betartatását.  
Utazásukról, szállásukról és étkezésükről maguk gondoskodnak.  
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28.sz.  Stílusismeret és technikaképzés – alap- és középfokú zenetanárok módszertani továbbképzés 

      „Sok húron pendülünk” – Hommage a Kovács Dénes        (30 óra) 
          

Előadó: Ácsné Szily Éva (hegedű) - a vászolyi kurzus alapítója, Dénes László ( hegedű)  ;Igor Coretti( hegedű);   
Haffner Eszter (hegedű); Major Katalin (hegedű) ; Magyar Margit (zeneelmélet); Mácsai János (zenetörténet); 
Eckhardt Gábor (zongora) ; Dobszay Péter (karmester) ; Búzás Dóra( hegedű) ; Várföldi Anna  ( hegedű)   
Csuka Tímea (gordonka) ;      korrepetitorok:  Arató Ágnes; Gyűlvészi Gábor 

A továbbképzés témája:. A képzés kapcsolódik a Kovács Dénes munkásságát központba állító, 10. jubileumi 

vászolyi hegedűkurzushoz, mely  aktív módon kívánja felidézni a kiváló hegedűművész emlékét. A szép hang 

és hozzá kapcsolódó technikai tudás, minden hegedűs egyik legnagyobb feladata. E hang a mai napig élő, 
nemcsak a ránk maradt hangfelvételekben, de azok emlékében is akik egykor személyes kapcsolatban álltak a 
XX. sz. második felének legnagyobb magyar hegedűművészével. A tábor sokszínű zenei foglalkozásai, az 
egyéni és csoportos zenei élmények, a növendékek fejlődését alapul vevő hangszeres tanulás mind 
hozzájárulnak tehetségük kibontásához. Van, amikor egy pillanat meghatározza életünk további, pozitív 
változását.  
A Vászolyban 10 napra összegyűlt tanári közösség, ennek a pillanatnak létrehozását tűzte ki feladatául.  
A kurzus a résztvevők hangversenyével zárul. 
 
Beszámolás formája: Dolgozat (reflektív napló - min.2 old. Times New Roman 12 betú,1,5 sortáv, sorkizárt, kék 
tintás aláírással, visszaszkennelve) 
A leadás határideje: legkésőbb a képzés záró napja utáni 30. nap.  

 

A Tanúsítvány kiadásának feltételei: Az előadásokon való aktív részvétel min. 24 tanítási óra –(igazolás jelenléti 
íven), 
felnőttképzési szerződés aláírása, a képzési feltételek elfogadása. 
 
A tanúsítvány kiadásának további feltétele 10.000 Ft, 
átutalása a következő számlára: Budapest Bank Rt. 10103104-71280570-00000000  

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

 

A továbbképzés helyszíne:  Vászolyi Gádor-tábor - (8245 Vászoly, András u.27.) 

A továbbképzés időpontja: 2020. augusztus 14-23. között, 10.00 -18.00 ó között   

 Részvételi díj: 10.000 Ft + a kurzus egyéb költségei   
(Utazásukról, szállásukról és étkezésükről maguk gondoskodnak)             
   

A kurzuson részt vevők elfogadják a járványügyi szabályok betartását és betartatását.  

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

  

        Akkreditációs engedély nyilvántartási száma:575/24/2017 

 
 

 

 

 


