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PROGRAMOK 
 

FEBRUÁR 25. HÉTFŐ  

ZONGORATANÁROKNAK 

Időpont: 10.00-13.00 
Helyszín:  Lukin László AMI 
 2030 Érd, Felső u. 45. kamaraterem 
Téma:  Zongoraiskola I. kezdőknek - kottabemutató 
Előadó:   Monszport Kriszta – a Nagykovácsi AMI pedagógusa 
 
 
2018-ban a ROMI-SULI gondozásában jelent meg Monszport Kriszta és Horváth 
Barnabás Zongoraiskolájának 1. kötete. A színes és élménydús, Kállai Nagy 
Krisztina által illusztrált kötet egyik érdekessége, hogy valamennyi kis zenedarab 
négykezes formában is megszólaltatható. A tervezett 2. kötet tartalmát is 
megismerhetjük, amely reményeink szerint hamarosan meg is jelenik. 
  

FEBRUÁR 26. KEDD 

HANGSZERES- ÉS ELMÉLETTANÁROKNAK   

Időpont: 9.00-12.00 
Helyszín:  Lukin László AMI 
 2030 Érd, Felső u. 45. kamaraterem 
Téma:  A tanulási folyamat elősegítése tanórán és tanórán kívül 
Előadó:   Barsi Botond – Kiss Zenede AMI és Szakgimnázium igazgatója 
 
A zenetanításban és -tanulásban az infokommunikációs eszközök alkalmazási 
lehetőségeit ismerhetjük meg. A korábbi zenepedagógiai módszerek 
kiegészülhetnek olyan hatékony és motiváló eszközökkel, amelyek segítségével a 
mai – elsősorban a vizuális élményeket megragadó – gyermekek 
eredményesebben tanulhatnak, a zenetanulás iránti motivációjuk megnő és 
hosszú ideig fenntartható. 
 
 

Február 27. SZERDA  

ZENETANÁROKNAK, ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK, TANÍTÓKNAK, FEJLESZTŐ 
PEDAGÓGUSOKNAK 

Időpont: 10.00-12.00-ig zenetanároknak 
 14.00-16.00-ig óvodapedagógusoknak, tanítóknak, fejlesztő 
pedagógusoknak 

Helyszín:  Lukin László AMI 
 2030 Érd, Felső u. 45. kamaraterem 
Téma:  A Zenei munkaképesség-gondozás (Kovács-módszer) lehetőségei 

a zeneiskolákban, óvodákban, általános iskolákban és a fejlesztő 
pedagógiában  

Előadó:  Dr. Pásztor Zsuzsa – zongoraművész-tanár, a Kovács-módszer 
kutatója és egyetemi oktatója, a Kovács-módszer szerzői jogainak 
tulajdonosa  

 



A ZMG avagy a Kovács-módszer a huszadik század második felében létrejött pedagógiai program, 
melynek célja a résztvevők munkájának egészségesebbé, könnyebbé hatékonyabbá tétele.  

 A ZMG–KM enyhíti a túlterhelésben dolgozó tanulók mély elfáradását a zeneórákon és az 
egyéb tanórákon.  

 Felderíti a hangulatot, javítja a motivációt, a figyelmet, a memóriát, a testtartást, a légzést, stb.  
 Segíti a tanulást meghatározó részképességek fejlesztését, (finommotorika, testséma, 

lateralitás, térérzék, ritmusérzék, szem-kéz, szem-láb koordináció stb.).  
 Megalapozza a hangszeres készségeket a zenei előképzőben és fellazítja a helytelenül 

beidegzett, görcsös, merev mozgásokat a magasabb zenei osztályosoknál. (Ujjak, kezek 
függetlenítése, a csukló lazítása, könyökpozíciók, gyorsaság, ritmusérzék, dinamika stb.).  

 Segít a túlzott lámpaláz leküzdésében.  
 Megkönnyíti a pedagógus munkáját. Feloldja a hosszú órákon át tartó munka idegfeszültségét 

és megelőzi a kimerülést.  
 Mindezt játékos, szórakoztató mozgásokkal éri el, labda, léggömb, ugrókötél segítségével, 

vagy akár eszköz nélkül is.  
A ZMG – KM megalapozója dr. Kovács Géza tudományos kutató, akit a Liszt Ferenc Zeneakadémia 
Kodály Zoltán felhívása nyomán kért fel a mozgásprogram kidolgozására és elindítására. 
Továbbfejlesztője, egyetemi oktatója és szerzői jogainak birtokosa dr. Pásztor Zsuzsa 
zongoraművész-tanár.  
 

Február 28. CSÜTÖRTÖK 

ZENETANÁROKNAK 

Időpont: 10.00-13.00 
Helyszín:  Lukin László AMI 
 2030 Érd, Felső u. 45. kamaraterem 
Téma:   "Bach és Mozart ízlése szerint - Korhűség a 

zeneoktatásban" 
Előadó: Illés Szabolcs - hegedűművész 
 
Barokk kor – hogyan játsszuk ma a régebbi korok zenéit? Miben térnek el 
a régi hangszerek a maitól, és milyen különbségek nyilvánulnak meg a 
játékmódban? 
Ezt mutatja be nekünk a barokk hegedűt is megszólaltató előadóművész. 
 

Március 1. PÉNTEK  

PEDAGÓGUSOKNAK, FEJLESZTŐ PEDAGÓGUSOKNAK, PSZICHOLÓGUSOKNAK 

Időpont: 9.00-11.30 
Helyszín:  Lukin László AMI 
 2030 Érd, Felső u. 45. kamaraterem 
Téma:   A gyermek idegrendszerének érettsége és a zenetanulás 

hatékonysága 
Előadó:  Sarlós Erzsébet - Biológia, testnevelés, gyógytestnevelés 

szakos tanár, szenzomotoros terapeuta 
 
Sarlós Erzsébet: Biológia, testnevelés, evezős edzői és gyógytestnevelés 
szakokon végezett. Több mint 25 évet töltött pedagóguspályán. A tanítás és 
fejlesztés mellett elsajátította kétféle szenzomotoros terápia alapját. 2002 óta foglalkozik az 
idegrendszer mozgás által való fejlesztésével. Az egyéni terápiák során tapasztaltakra, valamint a 
nemzetközi szakirodalomra építve dolgozta ki a Komplex Szenzomotoros Tréning anyagát. Jelenleg 
az Eszterházy Károly Egyetem III. évfolyamos doktorandusz hallgatója. 



 
 
2018.11.09.-én megjelent hvg.hu cikk részlete:1 

Sarlós Erzsébet: Sok gyerek életét rendbe lehetne tenni ezzel a terápiával 

 
Rossz iskolai eredmények, ágybavizelés, gondok az olvasás- és írástanulásban, úszásban, biciklizésben. 

Egy láthatatlan népbetegség, a megmaradt csecsemőkori reflexek rengeteg gondot okoznak 
gyerek- és felnőttkorban: rengeteg autizmussal, diszlexiával, diszgráfiával, hiperaktivitással kezelt, 

diagnosztizált gyerek és szüleik keserves élete vehet fordulatot, ha ezeket leépítik. A problémára több 
hazai szakember kínál megoldást, egyikükkel beszélgettünk, aki épp a csoportos terápiát vizsgálja – 

aminek alig van eszközigénye, a közoktatásban mindenki számára könnyedén elérhetővé lehetne 
tenni. 

 
Hvg.hu: Mik azok a csecsemőkori reflexek? 
Sarlós Erzsébet: Némelyikük már a méhen belül kialakul, és mint minden emberi tulajdonság, ezek is 
fejlődnek, és minden stádiumnak megvan a maga szerepe. Például van több olyan reflexünk, ami segíti 
a gyermeket a megszületésben. Az egyik ilyen például az elfordulás a szülőcsatornában a vállöv és csípő 
mozgatásával. Ilyen és hasonló reflexeknek kéne integrálódniuk egy következő lépcsőfokba, majd egy 
azutániba. Ha nem így történik, és megmarad a reflex, az később gondokat okozhat… 
Hvg.hu: Milyen gondokat okoznak a megmaradt reflexek? 

S. E.: Számos esetben jelentkeznek problémák az olvasásnál. … 

De okozhat gondot úszás- vagy biciklitanulásban is egy-egy megmaradt reflex. Nagyon széles a 
spektrum, minden reflexnek megvan az a helye, tevékenységi területe, ahol zavart okoz. Azt meg kell 
jegyezni, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy bizonyos esetben diszgráfiáról, diszlexiáról, 
hiperaktivitásról, ADHD-ről beszélhetünk-e, vagy egy reflex megmaradása, azaz az idegrendszer 
éretlensége okoz ilyennek tűnő zavarokat. Akkor tudom elmondani egy gyerekről, hogy mi a helyzet, ha 
végigcsinálja a szenzomotoros terápiát, és megszűnik/nem szűnik meg, mondjuk, a diszlexia. De ez a 
másik irányba is igaz: sokszor megkapja a gyerek a papírt, hogy diszlexiás, diszgráfiás, kap egy 
felmentést, és ennyi. Ebben az állapotban marad, holott lehetne rajta segíteni. 
 

 
 
 
 

A programokat nem akkreditált továbbképzésként rendezzük meg, a 
részvételről előzetesen jelzett igény esetén igazolást állítunk ki. 

A RÉSZVÉTEL INGYENES! 
 

A projekthét támogatója: 
Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 

 
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK! 

 
Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet: zenesuli.erd@gmail.com 

Jelentkezési határidő: 2019.02.18. 
 

Jelentkezési lap és nyilatkozat letölthető a zeneiskola honlapján: erdizeneiskola.hu 

                                                           
1 Forrás: https://hvg.hu/itthon/20181109_Sarlos_Erzsebet_Mennyi_eletet_lehetne_helyretenni. Letöltés dátuma: 2019.02.04. 
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