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A Mesezene Egyesület minden évben szervez felkészítő tanfolyamokat. A módszer óvodai, iskolai és 

terápiás alkalmazására egyaránt kétszintű tanfolyam keretében történik a felkészítés. 

 

Az első szint: 15 órás felkészítő tanfolyam 
A szakemberek felkészítését mind az óvodai, az iskolai és a terápiás felhasználásra 15 órában kezdjük 

el. A tanfolyam elvégzését követően a szakemberek a módszer alkalmazására készen állnak. A 

bevezetésben a Mesezene filozófiája és a metodika kerül ismertetésre saját élményű érzékenyítéssel. 

Tételesen megtárgyaljuk az olvasástanítás/előkészítés mesezene-specifikus menetét. Workshop 

keretén belül teremtünk lehetőséget a saját élmény megszerzéséhez. Rendelkezésre bocsájtjuk a 

módszer alkalmazásához szükséges digitális anyagokat: módszertant, hatásvizsgálatokat, a Partitúrát 

(alkalmazói kézikönyv) a hívóképek rendszerét és fontosabb publikációkat. 

Megjegyzés: A jogszabályok értelmében a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe 30 óra akkor is 

beszámítható, ha a pedagógus akkreditáció nélküli rendezvényeken vett részt. 

Mindhárom tanfolyam ugyanazzal az árazással rendelkezik. Amennyiben a szakember számára a 

munkahelye nem támogatja a tanfolyamot, kedvezményt biztosítunk. Több modul elvégzése esetén 

szintén kedvezmény jár. 

 

KÉPZÉSI FORMA Ár Kedvezmény 

15 órás ÓVODAI modul munkahelyi finanszírozással 20.000FT 0FT 

15 órás ÓVODAI modul saját finanszírozásban 15.000FT 5.000FT 

15 órás ISKOLAI modul munkahelyi finanszírozással 20.000FT 0FT 

15 órás ISKOLAI modul saját finanszírozással 15.000FT 5.000FT 

 

Kihelyezett felkészítő tanfolyamok megtartását is szívesen vállaljuk. Örömmel fogadjuk szervezők 

megkeresését. 
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A második szint: 30 órás akkreditált tanfolyam 

 

30 órás akkreditált tanfolyamunk spirális rendszerű, első szakasza nem más, mint a 15 órás felkészítő 

tanfolyam, melyet a lelkes, érdeklődő szakember megfejelhet plusz 15 órával. 

A második szakaszban lehetőséget biztosítunk hallgatóinknak a mélyebb ismeretek megszerzésére és 

a Mesezene módszer saját know how-jának kidolgozására. Munkaformája sokszínű lehet, melyet a 

tanfolyamon résztvevők a módszeralkotókkal előzetesen egyeztetnek. A munkaformák lehetnek: 

tudományos igényű mérések, videó segédanyagok elkészítése, foglalkozások archiválása, hospitáláson 

való részvétel, kerekasztal beszélgetések stb. Egyes területeken létrehozható kutatói csapat is, akik 

azonos projekten dolgoznak, eredményeiket bemutatják, megosztják. A tanfolyam eredményeként 

létrejövő kreatív, progresszív, jól összeszedett anyagoknak adott esetben disszeminációs (publikáció, 

prezentáció, konferencia előadás) lehetőséget biztosítunk.  

Mindhárom felhasználási terület (óvodai, iskolai, terápiás) ugyanazzal az árazással rendelkezik. 

Amennyiben a szakember számára a munkahely nem támogatja a tanfolyamot, kedvezményt 

biztosítunk. Több modul elvégzése esetén szintén kedvezmény jár. 

 

KÉPZÉSI FORMA Ár Kedvezmény 

30 órás akkreditált ÓVODAI modul munkahelyi finanszírozással 40.000FT 0FT 

30 órás akkreditált ÓVODAI modul saját finanszírozásban 30.000FT 10.000FT 

30 órás akkreditált ISKOLAI modul munkahelyi finanszírozással 40.000FT 0FT 

30 órás akkreditált ISKOLAI modul saját finanszírozásban 30.000FT 10.000FT 

 

Kihelyezett felkészítő tanfolyamok megtartását is szívesen vállaljuk. Örömmel fogadjuk szervezők 

megkeresését. 
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