„Az óvodás gyermek a szépre fogékony, és szomjas
a tudásra. Az úton, ami a műveltséghez vezet, mi
óvónők fogjuk a kezét először, és mi irányítjuk az
első lépéseit. Rajtunk áll, hogy megtanul-e járni,
továbbmegy-e az úton egyedül is, hogy zenét művelő
és zenekedvelő felnőtté váljon.”
(Forrai Katalin)

MEGHÍVÓ
Szeretettel és tisztelettel hívjuk az érdeklődőket rendezvényünkre, melyet a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete szervez.
Időpont: 2016.10.08. (09.30–16.30)*
Helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Kupolaterem
(1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)

Forrai Katalin Emléknap
90 éve született Forrai Katalin, a kisgyermekkori zenepedagógia világszerte nagyrabecsült
képviselője. Konferenciával emlékezünk a 2004-ben elhunyt pedagógusra, akinek életútja és
emberi nagysága példaként szolgál napjaink pedagógusai számára is.
Az emléknapon Forrai Katalin napjainkban is érvényes tanításait idézzük fel, valamint szellemi
hagyatékának elérhető forrásait tárjuk a résztvevők elé. A közös éneklés, az énekesjátékok
élménye hivatottak újra felidézni az elmúlt évtizedekben Forrai Katalin által szervezett
továbbképző tanfolyamok hangulatát és módszertani tanulságait.
Ezen a napon mutatják be az alkotók, Dr. Gállné Gróh Ilona és M. Dietrich Helga az archív
anyagokból összeállított Forrai Katalin emlékfilmet.

Meghívott előadók:

Dr. Kalmár Magda, pszichológus, egyetemi tanár (ELTE PPK)
Dr. Sándor Ildikó, néprajzkutató (Hagyományok Háza)

Program
09.30

09.45
10.00
10.40
11.20
11.30–12.15
12.15
13.00–15.00
15.00–15.30
15.30–16.15
16.15–16.30

Köszöntőt mond Dr. habil. Nemes László Norbert – A kecskeméti Kodály Zoltán
Zenepedagógiai Intézet igazgatója
Közös éneklés M. Dietrich Helga és Dr. Gállné Gróh Ilona vezetésével
Forrai Katalin emlékfilm 1. rész: Portré
Ének az óvodában: játék, tanulás, alkotás? – Dr. Kalmár Magda
Közös éneklés M. Dietrich Helga és Dr. Gállné Gróh Ilona vezetésével
Kávé szünet**
Hagyomány és innováció az óvodai ének-zenei nevelésben – Dr. Sándor Ildikó
Forrai Katalin emlékfilm 2. rész: Forrai Katalin zenei nevelési elvei a
gyakorlatban – A film fejezeteihez kapcsolódó zenei játékok gyakorlati
megvalósítását segítik: Dr. Gállné Gróh I., M. Dietrich H. és Szarka Júlia)
Kávészünet **
Forrai Katalin Ének az óvodában könyve új kiadásának anyagára épített
közös játék a résztvevő pedagógusokkal – mikrocsoportos játékok, a zenei
képességfejlesztéshez kapcsolódó játékhelyzetek elemzése
Konferencia zárása

A helyszín befogadóképessége miatt kérjük, hogy részvételi szándékukat feltétlenül
jelezzék 2016. szeptember 26-ig az alábbi elérhetőségen: forraikatalinfilm@gmail.com
A jelentkezés elfogadását 2016.szeptember 31-ig visszaigazoljuk.
* A program egészén való részvételről, 7 óráról szóló továbbképzésről, névre szóló tanúsítványt
adunk ki, melyet a konferencia nap végén vehetnek át a résztvevők az előadás helyszínén!
** A nap folyamán a büfé nyitva tartását a rendezvény szervezői biztosítják.

