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Népi játékok és néptánc az óvodában és iskolában  
 

A kkr e di tá l t  pe dag óg us - t ová bbké pz és  fe l h ív ása  
 

A COMENIUS Pedagógiai Intézet, a Királyhelmeci Közös Tanügyi Hivatal társszervezésében, a Ha-

gyományok 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, illetve, 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 

 tervezett helyszínei: Királyhelmec 

 résztvevőinek száma (csoportonként): 12 – 20 fő 

 előadói: Ing. Ádám Csilla, Ádám Norbert, Méhes Katalin 

A lebonyolítás módja: 

1. rész: 2019. március 1–2. – pénteken délután és szombaton egész nap (12 tanóra) 

2. rész: 2019. március 8–9. – pénteken délután és szombaton egész nap (16 tanóra) 

3. rész: 2019. március 16. – szombaton egész nap (10 tanóra) 

4. rész: 2019. március 29–30. – pénteken délután és szombaton egész nap (16 tanóra) 

A záróvizsga tervezett időpontja 2019. április 23. 

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. február 21-ig jelentkezzenek az alábbi online regisztrációs 

lapon: https://goo.gl/forms/4ZOWOi1v65Tc7gSB3, majd a mellékelt kitöltött és az intézményvezető / 

fenntartó által igazolt jelentkezési lapot (CPI_Prihlaska_na_KV_Ludove_hry_a_tanecny_folklor.doc) 

adják le Leczo Bernadettnél, a királyhelmeci Közös Tanügyi Hivatal vezetőjénél (telefonszám: 

056/6285572, elektronikus posta: bernadeta.leczova@kralovskychlmec.sk). A képzés maximális létszáma 

20 fő, ezért az online regisztrációk beérkezési sorrendjét vesszük figyelembe. Akik sikeresen regisztráltak, 

azok kapnak egy válaszlevelet, hogy kezdhetik intézni a jelentkezési lapot, akik a 20 fő fölött 

jelentkeznek, azok válaszait evidáljuk, és arról kapnak egy tájékoztatást, hogy várólistára kerültek. 

A képzéssel kapcsolatban további információkat 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: 

IllesGabor@hagyomanyokhaza.hu) nyújt. 

Komárom – Fülek – Királyhelmec, 2019. február 11. 
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