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műhelykonferencia – szakmai beszámoló 

 

KERTÉSZ-FARKAS BOGLÁRKA 

 

A Zeneterápiás műhelykonferencia programtervét a Ljubljanai Balassi Intézetben, 2017-

ben megrendezett hasonló témájú eseménye ihlette. A nagy sikerrel záruló Nemzetközi 

szakmai nap – Zeneterápia Magyarországon és Szlovéniában címmel meghirdetett 

rendezvény esélyt adott a magyar, szlovén és nemzetközi szakembereknek, valamint a 

jelen lévő laikus nagyközönségnek a tapasztalatok és módszerek bemutatására, a 

zeneterápiás eszközök és megközelítések tárházának bővítésére, továbbá a 

zeneterápiában rejlő lehetőségek feltérképezésére és a szakma jövőképének kitágítására.  

A Balassi Intézet Brüsszel – Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálatának 

szakmai hitelességet, minőséget garantáló jelenlétével, és a belga, valamint magyar 

zeneterápiás egyesületek meghívásával kívánt a Zeneterápiás műhelykonferencia a már 

említett, ljubljanai szakmai találkozó folytatása lenni.  

A magyarországi helyzethez hasonlóan – bár a képzés hossza, a képzési feltételek és 

a finanszírozás kérdésében számottevő különbségek vannak – a zeneterápia Belgiumban 

is egy sokak által még nem ismert művészetterápiás forma, amely nem kizárólag önálló 

módszerként folytatható, hanem más, alkalmazott terápiákkal együtt (pszichoterápia, 

viselkedésterápia, gyógypedagógiai fejlesztő módszerek stb.), vagy azok kiegészítéseként 

is. Ebből kifolyólag az általános ismeretterjesztés mellett nemcsak a magyarországi és a 

belgiumi kollégák szakmai nyitottságának bátorítása, hanem a két ország zeneterapeuta 

képzésének, a zeneterápia helyzetének, szakmai elismertségének felvázolása és az 

egymástól való szabad tanulás voltak a legfőbb mozgatórugói a konferencia létrejöttének. 

Ezzel a hiánypótló, nagy érdeklődéssel kísért, nemzetközi közönséget is megszólító 

eseménnyel kívántunk a kodályi törekvés, a zene és gazdag, magyar zenei 

hagyományunk közkinccsé tételének a továbbvivői, támogatói is lenni.  

A belga és magyar szakemberek a következő témákban tartottak élőadást és gyakorlati 

bemutatót, valamint a nap végén sor került egy rendhagyó, zeneterápiás koncertre is:  

1. A zeneterápia helyzete Belgiumban (Lotte Kennivé, Sara Galle) 

2. A zeneterápia helyzete Magyarországon (Sőnfeld Mátyás) 

3. Esettanulmányok a neurológiai zeneterápia területén (Fekete Zsófia)  

4. Belga pszichológus-zeneterapeuta szakmai beszámolója és 

tapasztalatainak megosztása (Laurence Blockmans) 



5. Zeneterápia a pszichoterápiás ellátásban, tapasztalatok a Thalassa Házból, 

Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet, Budatétény (Vadász 

Piroska) 

6. Zenei anyanyelvünk a zeneterápia szolgálatában (Paár Julianna) 

7. Kognitív viselkedésterápiás eszközök a zeneterápiában – szociális 

kompetenciák fejlesztése magasan funkcionáló, autizmussal élő 

gyermekeknél. Egy iskolaelőkészítő csoport bemutatása (Fülemile Judit) 

8. Zeneterápia és mozgás/táncterápia összekapcsolódása (Szántó Dóra 

Viola) 

9. „Zeneterápiás koncert”: aktív és receptív zeneterápia egy élményben 

(Kassai Réka, Gál Zsuzsanna) 

 

További, szakmai segítőként vettek részt: Jakab Fruzsina, Nyíri-Nagy József István és 

Imre Aliz zeneterapeuták.  

Az előadások a Balassi Intézet Brüsszel – Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális 

Szolgálata koncerttermében hangzottak el, és elméleti, valamint, műhelymunka 

részekből épültek fel. Ezzel a módszerrel lehetőség nyílt a különféle digitális 

segédeszközök, elektronikus média segítségül hívására, tapasztalatcserére, zenés 

bemutatóra, a közönség bevonásával zeneterápiás gyakorlatok szemléltetésére és a jelen 

lévő Orff-hangszerek aktív használatára is. 

A műhelykonferencia magyar és francia nyelven zajlott, tolmácsok segítségével. Írott 

segédanyagot, programfüzetet küldtünk ki az interneten regisztrált nagyközönségnek, 

amely tartalmazta az előadások kétnyelvű, rövid összefoglalóját és a konferencia 

programbeosztását is.  

A magyar kollégák többsége az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Zeneterapeuta módszer-specifikus szakirányú továbbképzése keretén belül szerezte meg 

okleveles zeneterapeuta képesítését. A magas színvonalú szakmai felkészültség és 

tudásanyag mellett kiemelkedő volt az az emberi hozzáállás is, amellyel az előadók és a 

segítő szakemberek a rendezvényt kezdetektől fogva a magukénak érezték. Minden egyes 

résztvevő önkéntesen, honorárium nélkül, azonnal elvállalta a megkeresést. Ennek a 

lelkes és lelkiismeretes jelenlétnek a reményében bízom abban, hogy a Brüsszelben, 

2018. március 24-én megrendezett Zeneterápiás műhelykonferencia még hasonló, 

gyümölcsöző együttműködések megindítója, továbbvivője lesz a magyarországi és a 

jelenlegi, európai zeneterápiás szakmai képzések életében is. 

  



 

Személyiségfejlesztés komplex zeneterápiával 

(120 óra) 

 

Saját élményen alapuló, zeneterápiás eszközökkel történő önismereti, 

személyiségfejlesztő képzés. A továbbképzés azon szakemberek felkészítését 

tűzi ki célul, akik saját élményen alapuló, zeneterápiás eszközökkel történő 

önismeretre, személyiségfejlesztésre vállalkoznak azért, hogy munkájukat 

hatékonyabban, empatikusabban tudják ellátni. Ebből a célból a résztvevők 

megismerik az emberi hang/hangadás pszichés hatásait, a zenei eszközöket 

használó kreatív nonverbális kommunikációt, a zene képzőművészeti 

eszközökkel való (ön)kifejezését, vizuális megjelenítését, a hang és mozgás 

kapcsolatát, valamint ismereteket és tapasztalatokat szereznek a rendszer-

elméletű családterápia elemeiről, a családon belüli alrendszerek működéséről, 

különös tekintettel a gyermeki szerepekre. Mindezt a zene eszközeivel sajátítják 

el a csoportdinamika tükrében.  

A pedagógus-továbbképzés sikeres elvégzése után a résztvevők tanúsítványt 

kapnak. A képzés sikeres befejezése az egyik feltétele a „Zeneterapeuta 

módszer-specifikus” szakirányú továbbképzésre történő jelentkezésnek. 

Jelentkezni az alábbi egyetemi és/vagy főiskolai végzettségekkel lehet: 

óvodapedagógusi vagy tanítói vagy tanári vagy gyógypedagógusi vagy 

konduktori vagy szociálpedagógusi , illetve pszichológia szakon szerzett 

diploma birtokában. 

A képzés tervezett időpontja: 2018. szeptember 28-tól nyolc 

hétvégén keresztül, pénteken 16.00-20.00, 

szombaton 9.00-18.00 óráig 

Részvételi díj: 120.000 Ft 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 25. 

 

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul. Részletesebb információk 

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző 

Központ honlapján, a Képzési kínálat menüpont alatt az alábbi elérhetőségen 

találhatók: https://goo.gl/F6djy2  

 

  

https://goo.gl/F6djy2


 

Zeneterapeuta módszer-specifikus szakirányú továbbképzés 

(4 félév) 

 

A szakirányú továbbképzés célja olyan pszichiátriai, gyógypedagógiai, 

pszichológiai, pszichoterápiás és zenei szakismeretekkel rendelkező 

zeneterapeuták képzése, akik ezen ismeretek speciális ötvözetét elsajátítva, 

holisztikus szemléletük és módszer-specifikus képességeik birtokában 

alkalmasak valamennyi olyan területen, szervezetben, intézményben 

végzendő zeneterápiás foglalkozás vezetésére, ahol a pszichikus/szomatikus, 

illetve egéség/sérültség/betegség mint állapot felderítése, kompenzálása, 

korrekciója, valamint az érintett személy nevelése, rehabilitációja vagy 

komplex gyógyítása valósul meg.  

Szükséges előképzettség: legalább BA szintű óvodapedagógus, tanító, 

tanár, zenetanár, zeneművész, gyógypedagógus, szociális munkás, 

pszichológus, orvos vagy egyéb egészségügyi végzettség. A jelentkezés 

további feltétele a minél magasabb zenei előképzettség (minimum VI. 

zeneiskolai osztály, illetve annak megfelelő szintű zenei tudás és gyakorlat), 

valamint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar által indított 120 órás 

saját élményű Személyiségfejlesztés zeneterápiával akkreditált pedagógus 

továbbképzés elvégzése. 

 

A képzés önköltsége: 160.000 Ft/félév 

Jelentkezési határidő: 2018. június 30. 

 

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul. Részletesebb 

információk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai 

Továbbképző Központ honlapján, a Képzési kínálat menüpont alatt az alábbi 

elérhetőségen találhatók: https://goo.gl/n8jXzT 

  

https://goo.gl/n8jXzT


 

Dráma és színház a szociális integrációban szakirányú 

továbbképzés (3 félév) 

 

A továbbképzés célcsoportja a gyermek- és ifjúságvédelemben, a 

fogyatékosság ügyben, valamint a köznevelésben, szakképzésben működő 

segítők és pedagógusok köre, akik a dráma és a színház eszköztárát a szociális 

integrációban és inklúzióban kívánják alkalmazni. A továbbképzést sikeresen 

elvégzők dráma- és színházanimátor szakképesítést szereznek, amelynek 

birtokában alkalmassá válnak drámapedagógusi feladatok, programok és 

projektek megvalósítására az együttnevelés és a szociális integráció színterein is.  

Szükséges előképzettség: legalább BA szinten megszerzett oklevél az alábbi 

képzési területekhez tartozó alapképzési szakok bármelyikén: társadalom-

tudományok, pedagógusképzés (legalább BA-szintű óvodapedagógus), 

bölcsészettudományok vagy művészetközvetítés. A felvétel további feltétele a 

módszerdemonstrációs napon való részvétel és a motivációs beszélgetésen való 

megfelelés. 

A képzés önköltsége: 150.000 Ft/félév 

Jelentkezési határidő: 2018. július 10. 

 

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul. Részletesebb információk 

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző 

Központ honlapján, a Képzési kínálat menüpont alatt az alábbi elérhetőségen 

találhatók: https://goo.gl/gUrKez  

  

https://goo.gl/gUrKez


 

Sindelar–Zsoldos program 2. – Tanulási- és magatartási 

zavarok terápiája iskoláskorban (30 óra) 

 

A továbbképzés az iskoláskorúak számára kidolgozott Sindelar-féle komplex 

képességfejlesztő-program alkalmazására készít fel, melynek célja a neurogén 

tanulási zavar csökkentése, illetve a kognitív tanulási képességek megerősítése. 

A Sindelar-féle kognitív fejlesztő módszer az iskolai tanulást megalapozó, 

gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus gyakorlását biztosítja. A 

fejlesztés területei: a figyelem, illetve az észlelés, az emlékezet, az intermodális 

integráció, a szerialitás és a téri orientáció. A 30 órás továbbképzés 18 elméleti 

és 12 gyakorlati órából áll. Három egymást követő napon, 8-8 kontaktóra 

időtartamában. A 6 órát felölelő záró alkalom (konzultáció) során a 

záródolgozatokra vonatkozó szóbeli értékelésen kívül sor kerül a 

Tréningprogrammal kapcsolatos konzultációra, tanácsadásra. A továbbképzés 

teljesítésének feltétele a foglalkozások 90%-os látogatásán kívül a két részes 

hallgatói projektmunka elkészítése és elfogadása. 

A jelentkezés feltétele egyetemi és/vagy főiskolai szintű tanító vagy tanár 

vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy pszichológus vagy 

konduktori végzettség, valamint legalább 1 év igazolt pedagógiai gyakorlat.  

 

Részvételi díj: 65 000 Ft 

A képzés időpontja: 2018. augusztus 30-31. szept. 1., záró alkalom 

október hó 2. felében 

Helyszín: kiválasztás alatt, vagy ELTE Savaria Egyetemi 

Központ, Szombathely  

vagy ELTE Bárczi G. Gyógypedagógiai Kar, Budapest 

Jelentkezési határidő: 2018. június 30. 

 

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul. Részletesebb 

információk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai 

Továbbképző Központ honlapján, a Képzési kínálat menüpont alatt az alábbi 

elérhetőségen találhatók: https://goo.gl/XscKyw  

  

https://goo.gl/XscKyw


 

Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés 

(4 félév) 

 

A szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen) tevékenységét 

pedagógus/gyógypedagógus munkakörben, a köznevelési, gyermekvédelmi, 

szociális, illetve egészségügyi és rehabilitációs ellátó- és intézmény-

rendszerben, annak bármely területén és intézménytípusában az alap-

végzettségének megfelelő foglalkoztatási körben végzi. 

A köznevelési rendszerben hasznosítható új tevékenységei a képzésben 

választott tanulmányi terület szerint: 

 közoktatási szakértő, gyógypedagógiai és gyógypedagógiai 

nevelésben-oktatásban résztvevő nevelési-oktatási intézményben, 

egységes gyógypedagógiai módszertani központban, illetve egységes 

pedagógiai szakszolgálatban vagy bármely gyógypedagógiai 

tevékenyégre vonatkozóan; 

 korszerű és komplex ismeretekkel rendelkező szakalkalmazott. 

A képzési idő 4 félév, ugyanakkor az előzetes tudások beszámítási 

rendje alapján, adott feltételek fennállása esetén 2 félév alatt is 

teljesíthető. 

A jelentkezés feltétele gyógypedagógia alapképzési szakon szerzett oklevél 

vagy gyógypedagógia mesterképzési szakon szerzett oklevél vagy 

gyógypedagógia-tanár mesterképzési szakon szerzett oklevél vagy 

pedagógusképzés képzési területen, legalább alapképzésben szerzett 

végzettség és szakképzettség, továbbá valamely szakirányú továbbképzés 

keretében megszerzett további szakképzettség az alábbiak közül: Nyelv- és 

beszédfejlesztő pedagógus (2009-ig)/ Óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- 

és beszédfejlesztése (2009-től); Fogyatékosok együttnevelési (integrációs) 

pedagógiája (2009-ig)/ Integrációs fogadó pedagógus (2009-től). 

További feltétel legalább 3 éves szakmai gyakorlat a köznevelés, 

felnőttoktatás, felnőttképzés vagy a habilitációs-rehabilitációs ellátáshoz 

kapcsolódó bármely ágazati területen. 

 

A képzés önköltsége: 130.000 Ft/félév 

Jelentkezési határidő: 2018. július 10. 

 

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul. Részletesebb 

információk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai 

Továbbképző Központ honlapján, a Képzési kínálat menüpont alatt az alábbi 

elérhetőségeken találhatók: https://goo.gl/hMHhaP 

  

https://goo.gl/hMHhaP


 

BA gyógypedagógia alapképzési szak 

szakirányú továbbképzés (3 félév) 

 

A gyógypedagógia alapképzési szak szakirányú továbbképzései 

gyógypedagógia alapképzésben már oklevéllel rendelkezők számára hét 

szakirányon kínálnak lehetőséget újabb szakképzettség megszerzésére: 

értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak 

pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, 

pszichopedagógia, valamint szomatopedagógia szakirányokon. 

Egy jelentkező több szakirányra is jelentkezhet, de csak egy szakirányra 

nyerhet felvételt. Több szakirányra való jelentkezés esetén szakirányonként 

külön jelentkezési lap benyújtása szükséges. A jelentkezés feltétele 

gyógypedagógia alapképzésben a választott szakiránytól különböző 

szakirányon, illetve korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű 

képzésben szerzett oklevél. A logopédia és a hallássérültek pedagógiája 

szakirány választása esetén a felvétel további feltétele az alkalmassági vizsgán 

való sikeres megfelelés. 

 

A képzés önköltsége: 160.000 Ft/félév 

Jelentkezési határidő: 2018. július 10., logopédia és hallássérültek 

pedagógiája szakirány választása esetén június 25. 

 

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul. Részletesebb 

információk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai 

Továbbképző Központ honlapján, a Képzési kínálat menüpont alatt az alábbi 

elérhetőségen találhatók: https://goo.gl/4RKaGp 
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