MEGHÍVÓ
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Ének-zenei
Tanszéke,
az ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítványa
és az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete

A konferencia programja:
9:00:

MAGYAR ZENE ÉS KULTÚRA
címmel
2021. január 21-én, csütörtökön,
a Magyar Kultúra Napján 9–14 óra között
zenepedagógiai konferenciát tart.
Helyszín: online, a Microsoft Teams felületén
Tizenegyedik
alkalommal
megrendezett
konferenciánk a Magyar Kultúra napjára esik, így
ez fő témáját meg is határozza. Mit jelenthet ez a
különféle
intézményeknek,
bölcsődéknek,
óvodáknak, iskoláknak és nem utolsó sorban az itt
dolgozó pedagógusoknak? Mik a fő tennivalóink,
hogy megőrizhessük a „magyar módszer” (Ádám
Jenő)
hagyományait,
megismerhessük
–
megismertethessük kultúránkat, jelen esetben
főképp zenei vonatkozásban. Tanszékünk oktatói –
a teljesség igénye nélkül – próbálnak minden
résztvevő
számára
fontos
szempontokat
megfogalmazni.
Sajnálatos
módon
hagyományaink fontos összetevője, a közös
éneklés, a speciális helyzetben most nem
megvalósítható. Bízunk benne, hogy sokszínű
témáinkból mindenki találhat érdeklődésének
megfelelőt.

11:30:

Megnyitó: Dr. habil. Márkus Éva
11:50:
egyetemi docens, dékán
Ének: Horváth Éva Sára IV. éves hallgató,
népdalénekes
Köszöntő: Döbrössy János tanszékvezető
12:10:
egyetemi docens
Levezető: Kismartony Katalin egyetemi
docens

9:30:

A Himnusz története c. megjelenés előtt
álló filmről beszélgetés Tóth László
Csabával, a Budapesti Filharmóniai
Társaság elnökével és részletek a filmből

10:00:

Szabadi Magdolna: Kulturális körkép az
intézményes ének–zeneoktatás kezdetéről

10:20:

Kovács Katalin: „Elment a hangom…”
Kisgyerekek között éneklők hangképzése.

Döbrössy János: Fontos-e a helyes
szövegejtés éneklés közben?
Dévai Adrienn: Volt egyszer egy BékésTarhos...
Kismartony Katalin: Bölcső, altató,
bogarak, madarak (Liszt és Bartók
évforduló)

12:30:

Szesztay Zsuzsa: A magyar gyermek- és
népdalok felhasználása Bartók korai
zongoraműveiben
–
Válogatás a
Gyermekeknek I. sorozatból.

12:50:

Kérdések az előadókhoz.
A konferencia zárása

A konferencián való részvétel ingyenes.
A konferencia előadásai a – 93/2009 (IV. 22.)
Korm. Rendelet 5. § 3. bek. d) pontja
alapján – 5 órában beszámíthatók a 120 órás
pedagógus
továbbképzésbe.
Előzetes
kérésre
a
továbbképzésen
történő
részvételről igazolást állítunk ki.

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna: Forrai
Katalin Ének az óvodában könyve zenei
anyagának változásai.
Mucsi Veronika (volt hallgatónk):
Hogyan adaptálta Forrai Katalin a
magyar zenei anyagból angol nyelvű A jelentkezés e-mailben történik.
dalokra az elképzelését?
Jelentkezési lap letölthető:
11:10: Dallos Márta: A magyar zeneszerzői https://www.tok.elte.hu/content/magyar-zenees-kultura.e.518
hagyomány folytatója a 21. században.
10:40:

Tallér Zsófia zeneszerző

