
Felkészítés a Mesezene módszer 
ÓVODAI és ISKOLAI moduljának alkalmazására 

Pécs, 2020 
 
Kedves Óvodapedagógus, Tanító, Logopédus, Fejlesztőpedagógus és Gyógypedagógus 
Kollégák! 
 
A Mesezene Egyesület 15 órás felkészítő tanfolyamot szervez Pécsett, a Szieberth Róbert 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 
 
Jelentkezzettek a Mesezene módszer 
1. ÓVODAI 
2. TANÍTÓI és 
3. TERÁPIÁS alkalmazására. 
 
1. ÓVODAI ALKALMAZÁS 
A módszer egész tanítási éven átívelő élménypedagógiai opció, ami hatékony módja a 
fonológiai tudatosság fejlesztésnek, illetve az olvasási képességek előhangolásának NAGY- ÉS 
VEGYES CSOPORTOK számára. Amellett, hogy felkészíti a nagycsoportos gyermekeket az 
iskolára, élménypedagógiai motivációs palástot biztosít. A fejlesztő rendszer mesével, 
játékkal, zenével átszőtt "varázslaton" keresztül valósul meg. 
 
2. TANÍTÓI ALKALMAZÁS 
A módszer egész tanítási éven átívelő élménypedagógiai opció, amely hatékony módja a 
motivációs betűtanításnak ELSŐOSZTÁLYOS gyermekek számára. Az olvasás és a gyermek 
között emocionális hídat építünk, mely nem csupán serkenti a gyerekek tanulási motivációját, 
ám olyan lehetőségeket is tartogat, mellyel megsegítheti az olvasástanulás nehezebb 
momentumait. 
 
3. TERÁPIÁS ALKALMAZÁS 
Ismertetjük a Mesezene módszer működési mechanizmusát mind kognitív-nyelvi, mind pedig 
emocionális fejlesztő hatását, s bemutatjuk ezeknek terápia-specifikus felhasználási 
lehetőségeit. A módszert sikerrel alkalmazhatjátok óvodában nyelvi késést mutató 
gyermekeknél a fonológiai tudatosság fejlesztésének érdekében, diszlexia prevencióként, 
valamint alsótagozatban diszlexia terápiaként. 
 
A Mesezene módszer ismertetése I. 
 Az óvodai modul spirálja 
 1. Metanyelvi fejlesztés 
 2. Történeti sík 
 3. Tevékenységek felépítése 
 
Workshop: történetírás 
 A csoport összekapcsolása a kollektív tudaton keresztül 
 
A Mesezene módszer ismertetése II. 
 Iskolai modul spirálja 



 1. Olvasástanítási módszer 
 2. Történeti sík 
 
Workshop: zörejes mese 
 Történet és zene kapcsolatrendszerének sajátélményű megtapasztalása 
 
Zene és nyelv viszonya 
 Hasonlóságok és különbségek a nyelvi/értelmi, illetve a zenei/érzelmi 
kommunikáció között 
 
Mesezene módszer hatásai 
 Hatásvizsgálatok eredményei a fonológiai fejlődés, illetve a mesék szempontjából 
 Bepillantás további vizsgálati lehetőségekbe: kreativitás, szociometria 
 
Zenezörej, zörejkórus 
 Absztrakt hangok a pedagógiai folyamatban 
 
Kerekasztal: a jelenkor kulturális kontextusa 
 Az információközlés múltja, jelene és jövője 
 Az írásbeliség alakulása a fénysebességgel haladó technikai fejlődésben 
 Motiváció és pedagógia 
 
Lufilak meséi, magánhangzók 
 Lufilak meséinek pontos know-how-ja 
 
Játékbolt meséi, mássalhangzók 
 Játékbolt meséinek pontos know-how-ja 
 
Workshop: a lufik és a játékok meséinek sajátélményű alkalmazása 
 Felkészítés a Mesezenés tevékenységek konkrét megvalósításához 
 
Hangvarázslat, összeolvasás előhangolása 
 Magánhangzó és mássalhangzó betűk egységben szemlélésnek előhangolása 
 
Workshop: az összeolvasási képesség előhangolásának megsegítése 
 Felkészítés a Mesezenés tevékenységek konkrét megvalósításához 
 
Motivációs aspektus 
 Intrinzik vagy extrinzik motiváció? 
 
Hangfestő mesék alkalmazása 
 Mesefolyam túl a betűtanuláson 
 
Terápiás specifikumok 
 A Hangulatmesék és a Hangfestő mesék című kiadvány alkalmazása 
  
Workshop: mesezenése terápiás foglalkozás tervezése, bemutatása 



  Felkészítés a Mesezenés terápiás foglalkozás konkrét megvalósításához 
 
Távlatok, kapcsolat 
 Ready to read: a Mesezene Egyesület nemzetközi projektje 
 Online elérhetőségeink 
 A 30 órás akkreditált továbbképzés vázlatos bemutatása 
 
Megjegyzés: a programtervben szerepelnek az óvodai az iskolai és terápiás alkalmazás 

specifikumai egyaránt, azonban bizonyos itemek nem vagy csak kisebb mértékben kerülnek 

elő két alkalmazási területre való felkészítés esetében. 

Megjegyzés: A tanfolyam közeledtével a jelentkezők számára biztosítjuk a részletes 

programot, órákra lebontva, szünetekkel, a pontos tervezés végett. 


