
ZENEI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS, JÁTÉKOK, 
ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁSKORÚAK ÉS 
KISISKOLÁSOK SZÁMÁRA 
 
60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés a 
Zeneakadémia Kodály Intézetének szervezésében 

A továbbképzés az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a 

“Mindennapos Éneklés” folytatásaként létrejövő „Módszertani 

Továbbképzés” program keretében valósul meg.   

 

A tanfolyam címe: 

Zenei képességfejlesztés, játékok, zenehallgatás az óvodáskorúak és 

kisiskolások számára 

Továbbképző tanfolyam óvodapedagógusoknak és tanítóknak (60 órás akkreditált 

pedagógus-továbbképzési program, alapítási engedélyszám: 9/68/2018.) 

 

A tanfolyam témája: 

A tanfolyam a hasznos, átfogó szakmai tapasztalatszerzés biztosítását célozza, amely 

a művészeti nevelés oldaláról segítheti az óvodás és kisiskolás gyerekekkel 

foglalkozó, illetve azokat tanító munkáját, valamint az óvoda-iskola átmenet 

kérdéseivel behatóan foglalkozó pedagógusok munkáját. Célja továbbá, hogy a 

résztvevőknek lehetőséget biztosítson esztétikai-, zenei-, és módszertani kultúrájuk 

gyakorlatközpontú fejlesztésére és gazdagítására, amely alkalmassá teszi őket az 

óvodás- és kisiskoláskorúak zenei nevelésének elmélyítésére és nevelési, oktatási 

feladatok eredményes megvalósítására. Emellett segítsen fejleszteni azokat a 

képességeket, technikákat, melyek a 3-10 éves korú gyermekek számára élményt adó 

zenei tevékenységre hangolják az óvodapedagógusokat és tanítókat az óvodai és 

iskolai élet szervezett és spontán keretein belül. A továbbképzés folyamán szó lesz 

különböző értékes kiadványokról, zenei képességfejlesztő játékokról, a népzenei 

alapok jelentőségéről. A sokszínű, játékos feladatokat interaktívan, csoportosan 

kipróbálhatják a résztvevők, valamint a bemutató órákon és videókon keresztül 

megtapasztalhatják, hogy ezek a gyakorlatban hogyan valósíthatóak meg. 

Többek közt a következő témák kerülnek feldolgozásra: 

- Különböző kiadványok 

- Népzenei alapok, szülőnevelés 

- Népi játékok, komponált dalok 

- Zene-mozgás-játék 

- Játékos, csoportos gyermekhangképzés 

- Zenehallgatás az óvodában, iskolában 



 

A tanfolyam ideje: 

 2021. szeptember 18. (szombat) 9:00-18:00 és 19. (vasárnap) 8:30-17:30 
 2021. október 2-3. (szombat-vasárnap) 9:00-18:00 
 2019. november 5-6. (péntek-szombat) 9:00-18:00 

A tanfolyam helye: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Wesselényi utcai épülete 

A tanfolyam oktatói: 

Szakmai vezető: dr. Asztalos Kata, a Zeneakadémia Kodály Intézetének kutatója, az 

SZTE óraadó adjunktusa 

A tanfolyamon tanító tanárok: dr. Asztalos Kata, Polyák Zsuzsanna, Sándor Ildikó, 

Kovács Henrik, Sáry Bánk, Sapszon Borbála, Farnadi Tamara, Vasvári Éva 

  

További információk: 

A továbbképzések maximális létszáma: 30 fő 

A tanfolyamok időtartama: naponta 9:00-18:00 között, szünettel 

A tanúsítvány megszerzésének követelményrendszere: 

- Szóbeli vizsga a továbbképzés utolsó napján, mely során a képzés alatt 

megismert kötelező és/vagy ajánlott irodalomban található dalokat kell tudni énekelni 

(80% képzésvezetők, 20% egyéni választás alapján). Továbbá kreatív gyakorlatokat 

és zenei játékokat, játékfűzést és dalcsokrot kell bemutatni.  

- Írásbeli dolgozat a szóbeli vizsga előtt egy héttel, melynek részei „A zenei 

nevelés hatása kisgyermekkorban” címmel készített 2-3 oldalas beszámoló készítése, 

a szóbeli vizsgára kiválasztott dalok meghatározott szempontok szerinti elemzése, 

valamint a képzésvezető által kijelölt és a résztvevők által választott zeneműhöz 

megfigyelési szempontok megfogalmazása. 

A tanúsítvány megszerzésének további feltétele a továbbképzés 90%-án való 

részvétel (a 60 tanítási órából legfeljebb 6 tanítási órát - azaz 4 óra 30 percet - lehet 

hiányozni). 

  

Jelentkezés: 

A minisztériumi támogatásnak köszönhetően a részvétel ingyenes. 

Az eddigi gyakorlattól eltérően sajnos idén nem tudunk szállást és ebédet biztosítani. 

A jelentkezés határideje: 2021. szeptember 10. 

 



Az aláírt jelentkezési lapot 2021. szeptember 10-ig kérjük elküldeni beszkennelve 

a kodaly.tovabbkepzes@zeneakademia.hu email címre Tóth Réka főszervezőnek. 

Postai úton nem fogadunk el jelentkezést. 

 

Visszajelzések a korábbi tanfolyamokról: 

„Egy roppant gondosan összeállított, színvonalas foglalkozáscsokornak voltam lelkes 

tanonca. Kívánom, hogy legalább a töredékét ismerje meg a pedagógus társadalom. 

Sőt. A társadalom. Hiszen úgy gondolom, hogy az itt átélt és megtanult dolgok 

közérthetők és nem mellesleg, mint szívmelengetés, inspiráció szolgálhatnak az 

„egyszerű” ember életében is.” 

„Emberileg, szakmailag, hivatástudatukat tekintve kimagasló előadóktól tanulhattam, 

töltekezhettem.” 

 


