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MEGHÍVÓ
Szakmai képzés óvódapedagógusok és alsó tagozatos tanítók számára
Komplex hagyománypedagógia lehetőségei a néphagyomány egyes területein
- műhelyfoglalkozás a Napra-forgó program alkotóival
Időpont: 2021. február 19. péntek, 9 30-12 45 óra
-

-

A részvétel feltételei:
- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
A képzés 3 * 45 perces online órából és a képzés során kiadott 2 * 45 percnyi egyéni munkából
áll. A 3 órás képzés Meet felületen zajlik, ezért kérjük a résztvevőket, hogy fülhallgatóval,
mikrofonnal és kamerával kapcsolódjanak be a képzésbe.
Az egyéni munka megvalósítását és számonkérését az előadók a képzési napon egyeztetik a
résztvevőkkel.
A szakmai nap programja
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•
•

•

•

•

Az (óvodai) iskolai néphagyomány átadás elmélete röviden
Mi lehet a szerepe a mai világban és a pedagógiai munkában? A néphagyomány azon tartalmainak összegyűjtése,
amik a mai világban is fontos értékeket hordoznak, amik a néphagyomány létjogosultságát indokolják a modern
életben, illetve pedagógiai munkában is. A résztvevők saját élményei, tapasztalatai.
A komplex hagyománypedagógia gyakorlata: a műveltségterületek közötti koncentráció megvalósítása a
néphagyományhoz kapcsolódó témák feldolgozása során.
Tavaszi jeles napok:
Gergely-nap, Sándor-József-Benedek, április 1., Szent György-nap, május 1., Pongrác-Szervác-Bonifác, pünkösd
A tavaszi időszak jeles napjainak megismerése, a pedagógiai tartalmak, lehetőségek hozzákapcsolásával.
A jeles napokhoz kapcsolódó
A húsvéti ünnepkör jeles napjainak (nagyböjt, virágvasárnap, húsvét, fehérvasárnap) szokásai,
hagyományai
A húsvéthoz kapcsolódó szokásvilág részletes megismerése, a szokások, hagyományok életkori sajátosságok
szerinti csoportosítása.
A húsvéti szokásokhoz kapcsolódó pedagógiai tartalmak
A húsvéthoz kapcsolódó népi játékok, népmesék, mondókák, rigmusok, népdalok, megismerése, a hozzájuk
kapcsolódó fejlesztési területek áttekintése.
A húsvéthoz kapcsolódó komplex hagyománypedagógiai project közös feldolgozása.

A szakmai napot vezeti:

CSEKE- MAROSI ESZTER és SZABÓNÉ KASZÁS VILLŐ
A továbbképzés szervezője: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó
Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált
képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén.

