Zenei munkaképesség- gondozás (Kovács Módszer)
A Muzsikáló Egészség Alapítvány 30 órás akkreditált továbbképzése
zenetanárok részére Debrecen, 2015. március 17-19.
Indítási engedély száma: OK.- 410/58/2010
Kedves Címzett!
A 2007-ben készült országos felmérésből kiderült, hogy a zenei foglalkozási ártalmak előfordulási aránya a zenét
tanuló fiatalok körében 50-60 százalékos (http://www.parlando.hu/Pasztor-Artalmak.pdf ).
A szakmai eredetű egészségi ártalmak tömeges jelentkezése nagy valószínűséggel csökkenthető, ha zenetanáraink
megismerik, és kezdő foktól beépítik oktatásukba a védekezés stratégiáját. A foglalkozási ártalmak megelőzésével a
Kovács-módszer pedagógiája foglalkozik.
A Muzsikáló Egészség Alapítvány (MEA) 30 órás akkreditált továbbképzései a zenetanároknak és művészeknek
olyan, azonnal alkalmazható gyakorlati ismereteket nyújtanak, melyekkel a maguk és tanítványaik munkáját
egészségesebbé és könnyebbé tehetik.
Előadók:
Beszámolási forma:
Helyszín:
Időpont:
Tanfolyami díj:

Dr. Pásztor Zsuzsa zenetanár, Dr. Molnár Zoltán belgyógyász
Záró dolgozat
MEA Alapfokú Művészeti Iskola 4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.
2015. 03. 17.- 2015. 03. 19.
40.000.Ft /fő = 30 óra

A továbbképzésben részt venni a következő feltételek elfogadásával lehet
Határidők:
2015. február 10. jelentkezés a tanfolyamra
2015. március 2. visszaigazolás, szerződés, csekk, számla küldése
2015. március 10. részvételi díjak átutalása
Továbbképzés előtt 2 héttel: visszamondási, illetve módosítási lehetőség (ebben az esetben a befizetett összeg
80%-át visszautaljuk a befizetőnek. Ha a befizetés még nem történt meg, a részvételi díj 20%-át regisztrációs díjként
kiszámlázzuk a jelentkezőnek.)
Amennyiben a továbbképzés a MEA hibájából elmarad, a befizetett részvételi díjat teljes mértékben
visszafizetjük a befizetőnek. A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki a résztvevő számára, ha a program
80%-án igazoltan jelen volt és záró dolgozatát elfogadtuk.
Programszervező: Szabó Katalin (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.). Tel.: 20/242-5960
Levelezési cím: Muzsikáló Egészség Alapítvány, 4024 Debrecen, Szent Anna u. 31. Tel./ Fax: 52/ 415-185
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében, a maximális létszám (20 fő) eléréséig áll módunkban elfogadni.
……………………………………………………………………………………..………………………………………..............
NYILATKOZAT
A „ZENEI MUNKAKÉPESSÉG-GONDOZÁS” című 30 órás akkreditált
továbbképzési programon részt kívánok venni, elfogadva a fent részletezett feltételeket.
(KÉRJÜK NYOMTATOTT BETŰVEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!)

Résztvevő neve:
Címe, tel.:
Születési idő:
Anyja neve:
Számlázási cím:

Leánykori név:
Születési hely:
Foglakozása:
Számla végösszege:

Jelentkezési lapot (korlátlanul másolható) 2015. február 10-ig kérjük visszaküldeni.
Kelt:………………….………………, 2015………..………..hó………nap.

………………………………….
küldő intézmény

P.H.

…………………………………..
jelentkező aláírása

