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MMÛÛVVÉÉSSZZEETT

Napjainkban sokan megkérdõjelezik a
gyermekkori mûvészeti nevelés fontossá-
gát, és annak mással nem pótolható, élet-
re szóló jelentõségét. E szemlélet magya-
rázatát abban látjuk,
hogy a közvélemény
elõtt, de még a szak-
emberek elõtt is alig
ismertek a mûvészeti
nevelés hatásával kap-
csolatos társadalom-
és természettudomá-
nyi kutatások, ame-
lyek csak a '90-es
évek óta váltak is-
mertté. 

Mindezekre figye-
lemmel dolgozta ki
Egyesületünk a nem-
zeti tradícióinkat és a legújabb tudomá-
nyos vizsgálati eredményeket is ötvözõ,
Psalmus Humanus integrált mûvészet-

pedagógiai programját.
A program a magyar
ének-zenei általános isko-
lák több, mint négy évti-
zedes pedagógiai eredmé-
nyeire valamint Barkóczi
Ilona - Pléh Csaba pro-
fesszorok több éves pszi-
chológiai hatásvizsgálatá-
nak megállapításaira
épül. 

A kodályi zenepedagó-
gia eredményes alkalma-
zásának egyik fontos pil-
lére (a megfelelõ óra-

szám- és tananyag mellett) a magasan
képzett és jól felkészült zenepedagógus.
Ezt szem elõtt tartva állítottuk össze „Te-
hetséggondozás Kodály szellemében” el-

nevezéssel 30 órás akkreditált ta-
nár-továbbképzési programunkat,
amit ajánljunk
ének-zene taná-
rok, óvodapedagó-
gusok, gyógypeda-
gógusok, nyelvta-
nárok, iskolaveze-
tõk, kollégiumi ne-
velõk, stb. számá-
ra.

A mûvészetpe-
dagógiai program
differenciáltan kí-
nál lehetõséget a

kiemelkedõ képességû ta-
nulók tehetséggondozásá-
hoz, az átlagos képessé-
gûek kibontakoztatásá-
hoz, a hátrányos helyze-
tûek felzárkóztatásához,
valamint a fogyatékosság-
gal élõk társadalmi beil-
leszkedéséhez. Ugyanak-
kor az ének-zene tanár is
választhat a pedagógiai
metódusok között szemé-
lyes érdeklõdése, a tanu-
lók képessége, valamint
intézményének oktatási
hagyományai alapján.
Képzéseink helyszíne:
Budapest, Eötvös Loránd

Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar Zenei Tanszéke. 

A zenepedagógiai
munka mellett igen fon-
tosnak tartjuk tudomá-
nyos igényû ismeretter-
jesztõ anyagok és oktatási
segédanyagok (könyvek,
DVD filmek, stb.) készíté-
sét és megjelentetését,
amelyek a hazai és nem-
zetközi szakmai találko-
zók, konferenciák (ISME,
UNESCO, IKS), és a tanár-
továbbképzések során be-
mutatásra kerülnek 

Egyesületünk munká-
járól bõvebben olvasható
www.psalmusar ts.hu
honlapon.

K. Udvari Katalin
gordonka- és szolfézs-

tanár
a Psalmus Humnus
Mûvészetpedagógiai

Egyesület 
alapító elnöke (2002)

a Kecskeméti Ének-
Zenei Általános 

Iskola legelsõ osztályának 
egykori tanulója 

(1950-1958.)

Kodály Zoltánra emlékezünk 2017-ben a kettõs jubileum évében: születésének 135., és halálának 50. évfordulója alkalmá-
ból (Kecskemét, 1982. december 16. - Budapest, 1967. március 6.). A Psalmus Humanus Mûvészetpedagógiai Egyesület,
– budapesti székhelyû civil szervezet – fõ feladatának  tekinti  Kodály Zoltán zenepedagógiai örökségének ápolását és  meg-
õrzését. Egyesületünk tagjainak többségét még iskolai éveikbõl személyes emlékek fûzik a kodályi zenepedagógiához,
amelybõl a gyermekek zenei nevelése iránti nagyfokú elkötelezettségük ered.

A Psalmus Humanus Mûvészetpedagógiai Egyesület elkötelezett a módszer megismertetésében

A zene mindenkié: 
tisztelet Kodály Zoltán munkásságának

Szlovák kislány énekel

Psalmus táncos gyerekek


