
30. Bárdos Szimpózium és továbbképzés – IDŐPONTVÁLTOZÁS!

BÁRDOS SZIMPÓZIUM

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar 2015-ben 30. alkalommal rendezi meg szakmai
találkozóját,  a  Bárdos  Szimpóziumot.  A  találkozó  programja  zenetudományi  és
zenepedagógiai  előadásokat,  bemutató  tanításokat  és  hangversenyeket  tartalmaz,  valamint
lehetőséget kínál a résztvevők tapasztalatcseréjére.

A Szimpóziumra várjuk az alsó- és középfokú ének-zene oktatás, a szolfézs- és zeneelmélet-
tanítás és a kórusvezetés szakembereit, valamint a pályánkra készülő fiatalokat. A 93/2009.
(IV.24.) Korm. rendelet értelmében a találkozón – mint nem akkreditált  továbbképzésen –
való részvételről igazolást adunk.

A Szimpózium az előzetesen meghirdetett márciusi időpont helyett  2015. május 1-3. között
kerül megrendezésre a DE Zeneművészeti Kar épületében (Debrecen, Nagyerdei krt. 82.). Az
időpontváltozás oka az, hogy időközben lehetőségünk nyílt csatlakozni a Debreceni Egyetem
pedagógus  továbbképzési  programjához,  melynek  sikeressége  esetén  a  Szimpózium
tanfolyami díja, 15.000 Ft nem a résztvevő pedagógust terheli. A részvétel tehát ingyenes,
csak  az  egyéni  igények  szerint  felmerülő  szállásdíj  (2  éjszaka)  ill.  3  étkezés  (péntek  és
szombat  vacsora,  szombat  ebéd)  költsége  terheli  a  résztvevőket.  Ezek  várható  összege
együttesen 9000 Ft. 

A jelentkezőktől 2000 Ft regisztrációs díjat kérünk.

További  információkat  2015 februárjában teszünk közzé honlapunkon,  vagy érdeklődhet a
bardosszimpozium@gmail.com e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 2015. március 20.

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS

A  Bárdos  Szimpóziumhoz  csatlakozva  ismét  meghirdetjük  30  órás  akkreditált
továbbképzésünket zeneiskolai és zeneművészeti szakközépiskolai szolfézs- és zeneelmélet-
tanárok,  általános  és  középiskolai,  valamint  művészeti  iskolai  ének-zene  tanárok  és
kórusvezetők részére. (Az engedély nyilvántartási száma: OK-410/128/2010.)

A  továbbképzés  célja  a  résztvevők  szakmai  ismereteinek  felfrissítése,  karirodalmi
tájékozottságuk  gazdagítása,  zenepedagógiai  és  szakmódszertani  tapasztalataik  bővítése,  a
zenetudomány legfrissebb eredményeinek  megismertetése.  A továbbképzés  előadói  többek
között Dr. Arany János, Dr. Heller Erika, Dr. Joób Árpád, Spiegel Marianna és Dr. S. Szabó
Márta.

Az akkreditált továbbképzés tanúsítványának kiadási feltételei: 

 részvétel a továbbképzés és a szimpózium előadásain, hangversenyein;
 egy,  a  továbbképzés  bármely  témájához  kapcsolódó,  5-7  oldal  terjedelmű  házi

dolgozat elkészítése és visszaküldése két héten belül.

A továbbképzés, mely magában foglalja a Bárdos Szimpózium programjain való részvételt is,
2015. április 30-án, csütörtökön 13 órakor kezdődik és május 3-án, vasárnap délután  ér
véget.  Az előzetesen  márciusra  meghirdetett  tanfolyam időpontváltozását  a  fentebb jelzett
egyetemi  továbbképzési  programhoz  való  csatlakozás  indokolja.  Pályázatunk  pozitív
elbírálása esetén a továbbképzés tanfolyami díja, 45.000 Ft nem a résztvevő pedagógusokat



terheli,  számukra a részvétel  ingyenes.  A kiegészítő költségeket (egyéni igényük szerint 3
éjszakai szállás, 3 vacsora és 2 ebéd) a résztvevők fizetik, várható összege együttesen 13.000
Ft.

A jelentkezőktől 2000 Ft regisztrációs díjat kérünk.

Jelentkezési határidő: 2015. március 20.

A továbbképzés részletes programját és a jelentkezési lapot 2015 februárjában tesszük közzé
intézményünk  honlapján.  További  információkat  kaphat  a  bardosszimpozium@gmail.com
címen.

Kérjük, hogy rendezvényünkre és a fenti információkra hívja fel kollégái, szakmai ismerősei
figyelmét!

Szeretettel várjuk! 

Debrecen, 2015. január 10.                                    

                                                                                                  Dr. S. Szabó Márta
                                                                                                    egyetemi docens
                                                                                                      tanszékvezető                                                                                      
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