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A néphagyomány beépítése az óvodai és iskolai  

nevelő -oktató munkába  

Akkredi tá l t  pedagógus - továbbképzés  f e lh ívása  
 

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 hallgatók bővebb néprajzi tájékozottságra tegyenek szert, elsajátítsák a 

hagyományközvetítés pedagógiai módszertanát, valamint megismerjék az óvodai és iskolai 

hagyományápolással összefüggő életkori szempontok és képességalapú differenciálás lehetőségeit, illetve 

elsajátítsák a néphagyomány különböző területeinek az óvodai nevelési és az iskolai oktatási folyamatba való 

egyidejű beillesztésének tervezési módszereit. 
 

A képzési program akkreditált (hivatalosan bejegyzett megnevezése: Integrácia ľudovej kultúry do 

edukačných procesov v predprimárnom a primárnom vzdelávaní), az akkreditációs engedély száma 

1795/2018-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), kontinuális képzés tanítója (13.§ g pont), nevelő (15.§), pedagógiai asszisztens (16.§ 2. 

a és b pont) 

 típusa: aktualizációs képzés 

 időtartama: 60 tanóra (ebből a kontaktórák száma 52 ó) 

 befejezésének módja: záróprezentáció vizsgabizottság előtt 

 helyszíne: Szőgyén 

 résztvevőinek száma: 16–20 fő 

 előadói: Mgr. Varga Lia, Mgr. Konkoly Annamária, Dobi Pál, Mgr. Dóczé Mónika 
 

A lebonyolítás módja: 

1. rész: 2019. június 7–8. – pénteken délután és szombaton egész nap (16 tanóra) 

2. rész: 2019. június 21–22. – pénteken délután és szombaton egész nap (14 tanóra) 

3. rész: 2019. július 3–4. – szerda és csütörtök egész nap (22 tanóra) 
 

Hospitálási lehetőség: 

A képzés kötelező része óvodás és alsó tagozatos korosztály számára rendezett játszóházakban, 

kézműves foglalkozásokon való hospitálás, melyen a résztvevők megtekinthetik az elsajátított 

ismeretek gyakorlati megvalósítását. Egyik ilyen lehetőség egy általunk szervezett játszóház július 8-

án (délután) vagy július 9-én egy szőgyéni tábor keretén belül. Ha tudomásunkra jutnak egyéb 

lehetőségek, igyekszünk Önöknek folyamatosan jelezni. 

 

A záróvizsga tervezett időpontja 2019. július 22–27. 
 

A képzés részvételi díja 60,- EUR. A részvételi díj az intézmény költségvetéséből is téríthető, ill. igény esetén 

a befizetendő összeget szétírjuk az intézmény (fenntartó) és a résztvevő között.  
 

Kérjük, hogy az érdeklődők legkésőbb 2019. június 2-ig jelentkezzenek az alábbi elektronikus jelentkezési 

lap kitöltésével: https://forms.gle/wnKYn4qV2QeFsBww6. Mivel a résztvevők száma korlátozott (max. 20 

fő), ezért a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében vesszük figyelembe. 
 

A képzéssel kapcsolatban további információkat a Comenius PI 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: illeshazy.gabor@gmail.com) nyújt. 
 

Komárom, 2019. május 20. 

https://forms.gle/wnKYn4qV2QeFsBww6

