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Hagyományaink ismerete
a történelmünk tükrében

Akkreditált pedagógus-továbbképzés - 120 óra
Ez képzés, ezzel a tematikával és ezekkel az oktatókkal utoljára indul, mivel letelt az öt év !
2018-ban induló képzéseink akkreditálása folyamatban van.
Alapítási engedélyszám

Felnőttképzési nyilvántartási szám

Adatszolgáltatás regisztrációs szám

Foglalkozási órák száma

82/253/2012

00172-2011

D/1844/2013

120

A továbbképzés célja :
A képzés célja a résztvevők ismereteinek bővítése, mely kiterjed az egész kárpát-medencei magyarság történelmi,
néprajzi, jog- és vallástörténeti, hadtörténelmi, népi gyógyászati, elméleti és tárgyi kultúrájának mélyebb megismerésére,
eredeti, hiteles források és régészeti kutatások alapján, neves, elkötelezett oktatók előadásában.
A program tartalmának ismertetése :
A képzés szellemi, erkölcsi és tárgyi kultúránk, hagyományainak legteljesebb megismertetésén alapszik.
A képzés két tematikai egységben foglalkozik az ismeretbővítéssel, neves oktatókkal
Részletes, órákra lebontott tanterv olvasható a www.szentkoronaorszaga.hu honlapon.
A két tematikai egység :

1. Történelmünk másként :
1.1 Őstörténetünk és történelmi hagyományaink

Dr. Bakay Kornél

1.2 Vallástörténeti és jogi hagyományaink népünk életében

Dr. Varga Tibor

2. Hagyományos népi kultúránk :
2.1 Magyar néprajz és néptörténet. A néphagyomány a történelem tükrében

Dr. Andrásfalvy Bertalan

2.2 Keleti gyökerű, népi orvoslási hagyományaink megismerése

Dr. Eőry Ajándok

2.3 Évköri hagyományaink, ünnepeink

Dr. Varga Tibor

2.4 Harcművészeti hagyományaink történelmünkben

Zsolnai Gábor

A képzés célcsoportja :
Munkakörök szerint : tanár (mindegyik szak), tanító, könyvtáros tanár (tanító), óvodapedagógus,
múzeumpedagógus, kollégiumi nevelő, stb.
Beosztások szerint : intézményvezető, intézményvezető-helyettes, szabadidő-szervező, osztályfőnök,
diákönkormányzatot segítő pedagógus,munkaközösség vezető, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető
A tanúsítvány kiadásának feltételei: 80%-os részvétel a továbbképzésen.
Minden tanult résztémát magában foglaló, 2 kifejtős kérdést tartalmazó feladatlap kitöltése félévente.
Egy a hallgató által kiválasztott településről egy min. 3-5 oldalas tanulmány készítése, melynek témavezetője a magyar
néprajz és népismeretet tanító tanár.
Az évköri hagyományaink résztémakörhöz tartozó gyakorlaton készített tárgyak színes fotóinak beadása.
Félévente 2 (1-1) óra- vagy foglalkozásterv készítése két külön résztéma témaköréből , a tanultak alapján.
A képzés időtartama:

2017. február 25. - 2017. november 18. Két félév ( 6-6 alkalom ), csak szombati napok.

Első félév időpontjai: február 25. - március 11. - április 8. - április 29. - május 20. - június 10.
A képzés helyszíne:

Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium - 1092 Budapest IX. ker. Knézich 3-13.

A képzés díja :

90.000 Ft - Részletfizetés - max. 9 részlet.
A költségviselő intézmény és a résztvevő is több részletben fizethet , lásd jelentkezési lap.
Ha az intézménynél még nem derült ki, hogy tud-e részt vállalni a képzés díjából, illetve
később a költségvállalás mértéke változna, akkor szerződésmódosítással meg lehet
változtatni a képzés kezdetekor aláírt felnőttképzési szerződést !

Jelentkezés módja :
Regisztráció feltétele a jelentkezési lap visszaküldése e-mailben a pedtovabbkepzes@gmail.com címre,
további részletek a jelentkezési lapon.
Jelentkezési határidő : 2017. február 20. - a korlátozott férőhely miatt a jelentkezési sorrend számít !
Jelentkezni lehet : +36-30-389-3091 pedtovabbkepzes@gmail.com

