TISZTELT IGAZGATÓNŐ/ÚR,
KEDVES TANTESTÜLETI- ÉS ÉNEKSZAKOS KOLLÉGÁK!
A tankönyvellátás megújításával az államivá tett, és a kísérleti tankönyvek mellett az oktatásirányítás pedagógiai szakemberei a KULCS A MUZSIKÁHOZ médiumrendszerét megtartva, az „Ajánlólistára” feltéve, az iskolai rendeléseket lehetővé tette.
Kérem Önöket, hogy az idei tankönyvrendeléssel is szavazzanak bizalmat az összeállításnak.
A „Kulcsot” Bárdos Lajos 1987-ben így indította el:
„… kezdetektől fogva figyelemmel kísértem. Nagy misszió vár rá!”
Kedves Kollégák!
Hosszú, küzdelmes, szép, de megfáradt életutamat lassan lezárva, ezúton kérem, hogy legyenek a Kulcs a muzsikához további fáklyahordozói, és a komplex művészetekkel legyenek
a jóemberek nevelését célzó „bárdosi misszió megvalósítói.
Tisztelettel: Pécsi Géza
…………………………………………………………………………………..

A RENDHAGYÓ SZERKEZETŰ G Y Ű J T E M É N Y E S,
TÖBB ÉVFOLYAMRA TERVEZETT TARTÓS TANESZKÖZÖK ELŐNYEI
Kezdetektől a közoktatásban jelenlévő, többször bírált, kitüntetett, tartós, német-angoljapánnyelvűre lefordított, személyiségformáló, komplex-integritív zeneközpontú, a társművészeteket is befogadó összeállítás, az énekórákon kívül más tantárgyaknál is használható.
KULCS A MUZSIKÁHOZ alapkönyv egy kötetben:
5- 8 osztályig, + középiskola-érettségiig - 4-ill. 8 évig használható!
ÉNEKTÁR 2: egy kötetben 5-12 osztályig, 8 évig használható
ÉNEK-ZENE-KULTÚRA: egy kötetben a Kulcs alapkönyv+Énektár tömörített változata
9-12 osztályig gimn./szakközép 4 évig használható
KULTÚRÁK KULCSAI: Munkafüzet/Leporelló táblás/lexikális kronológia Minden tárgyhoz: ,
5-12. o.-ig: zene-irodalom-képző/építőművészet-történelem-tudomány.-technika
TANÁRI: 14 db-os CD-sor, Népdal CD-karaoke, Táblasor, Tanmenetek, Honlap/letölthető anyagok
…………………………………………………………………………

GAZDASÁGOS –LEGKEDVEZŐBB ÁR
KULCS A MUZSIKÁHOZ tartós tankönyvet az 5. osztályban egyszer megvásárolva
4, ill. 8 évig használható! Ára kb. azonos egy hasonló tartós tk. egy évre szóló árával,
1598.-Ft. Négy évre elosztva évi = 399.-Ft., 8 évre = 200.-Ft. költség esik.
ÉNEKTÁR 2 Könyvtár/Énekterem: Egy osztálynyi – kb. 50 db. – egyszer megvásárolva
tartós tankönyvként naponta folyamatosan, évekig használható!
Ha a tanuló sajátjaként 5.-ben megvásárolja: 1020.-Ft. 4 évre, évi 255.-, 8 évre 127.- Ft.esik
…………………………………………………
PEDAGÓGIAI ELŐNYEI
- Állandó visszacsatolás - Összefüggő ismeret/elmélet rálátás - Egységbe rendező jártasság - Folyamatos kultúrtörténeti korba helyezés - Különböző, kiemelt kompetenciák
- Többféle tantervhez illeszthető -Tantárgyközi háttérismeretek - Minimum és maxmum
választhatóság - Egyedülálló, rendhagyó szerkezetű, közel 800 válogatott zenei szemelvény egyszerű alkalmazhatósága - A népdaltanítás különleges, élményt jelentő segédeszköze -„Tanárbarát” segédanyagok, Eszköztár, Tanmenetek.
……………………………………………………
AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK
KC-0003 KULTÚRÁK KULCSAI Munkalexikon KULCSKÉRDÉSEK/FELADATOK
munkáltató résszel egészül ki. Ára változatlan marad: 645.- Ft.
RENDELÉS: Minden Tankönyvjegyzéken lévőre: ISKOLA – KELLO
Tanári kiegészítők és egyéb kérdések: Kulcs a muzsikához 7627 Pécs, Dózsa Gy. u 35.
HONLAP: Folyamatosan megújuló anyagok, interaktív, letölthető feladatlapok, stb.
Tel./fax: 72/321-279, e-mail: kulcsamu@enternet.hu www.kulcsamuzsikahoz.hu

