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Népi  játékok és néptánc az óvodában és iskolában 
 

Fe lh ívás  akkred i tá l t  pe dagóg us- továbbképzésr e  
 

A COMENIUS Pedagógiai Intézet, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
társszervezésében, a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia szakmai irányítása mellett akkreditált 
pedagógus-továbbképzést indít. 
 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a néptánc alapjaival, a népi játékok 
átadásának módszertanával, a megszerzett tudásukat képesek legyenek alkalmazni az óvodai és 
iskolai nevelőmunkában, tanórákon vagy szakköri foglalkozásokon. További célja, hogy általános 
tájékozottságra tegyenek szert a néprajz alapjaiból, a tájegységek, népcsoportok, jeles napok és 
ünnepi szokások témaköréből, táncfolklorisztikai alapismeretekből. 
 

A képzési program akkreditált (hivatalosan bejegyzett megnevezése: Ľudové hry a tanečný folklór 
v predprimárnom a primárnom vzdelávaní), az akkreditációs engedély száma 1790/2018-KV. A 
képzési  programot sikeresen befejező résztvevők 15 kreditpontot szereznek. 
 

A továbbképzés 
 célcsoportjai: óvodapedagógus (317/2009 sz. törvény, 13.§ a pont), alapiskolai alsó tagozatos 

tanító (13.§ b pont), művészeti alapiskola tanítója (13.§ e pont),  kontinuális képzés tanítója 
(13.§ g pont), nevelő (15.§), pedagógiai asszisztens (16.§ a és b pont) 

 típusa: aktualizációs képzés 
 időtartama: 60 tanóra (ebből a kontaktórák száma 54 ó) 
 befejezésének módja: záróprezentáció vizsgabizottság előtt 
 helyszíne: Komárom 
 résztvevőinek száma: 12 – 20 fő 
 előadói: Mészáros Magdolna, Konkoly Annamária, Ölveczky Árpád, Ölveczky Mónika 
 

A lebonyolítás módja: 
1. rész: 2018. május 26. (szombat, 9 tanóra) 
2. rész: 2018. június 1-2. (péntek délután és szombat, 15 tanóra) 
3. rész: 2018. július 9-13. (hétfő – péntek, 30 tanóra) 
Megjegyzések:  
a) a május 26-i és június 2-i képzési napokon a résztvevőknek ebédet biztosítunk, 
b) a képzés 3. része az SZMPSZ XXVII. Nyári Egyeteme keretében kerül lebonyolításra. E 

szakaszban a résztvevők – a nyári egyetem hallgatóiként - teljes ellátásra (étkezés, szállás) és a 
nyári egyetem összes kiegészítő programján való részvételre jogosultak. 

 

A képzés részvételi díja - beleértve a nyári egyetem részvételi díját is - 60,- EUR az SZMPSZ 
tagok, 80,- EUR a többi pedagógus számára. A részvételi díj az intézmény költségvetéséből is 
téríthető, ill. igény esetén a befizetendő összeget szétírjuk az intézmény (fenntartó) és a résztvevő 
között. A befizetés számla (faktúra) alapján történik. 
 

Kérjük, hogy az érdeklődők legkésőbb 2018. május 13-ig jelentkezzenek az SZMPSZ honlapján 
(www.szmpsz.sk) elérhető elektronikus jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezéseket a beérkezés 
sorrendjében fogadjuk. 
 

A képzéssel kapcsolatban további információkat szervezési kérdésekben a Comenius Pedagógiai 
Intézet munkatársai (tel.: 035/7714765, E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk), tartalmi-szakmai 
kérdésekben a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia munkatársa, Illés Gábor (tel.: 0950/596140, 
E-mail: illes.gabor@hagyomanyokhaza.hu) nyújt. 
 

Komárom, 2018. április 26. 


