SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM
Szentendre
MÚZEUMI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI
KÖZPONT
Felnıttképzési nyilvántartási szám: 13-01-07-04
Felnıttképzési tevékenységének azonosítója: 00140021
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1921
KÉPZÉSI AJÁNLAT
a TÁMOP 3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a
szolgáltatásfejlesztés érdekében” címő pályázathoz
Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) egyik igazgatóságaként
mőködik a 2006-ban alapított Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK). A
szervezet a hazai múzeumok oktatási és képzési szerepének erısítése érdekében
korszerő, a nemzetközi trendeknek megfelelı színvonalú, szemléletváltást generáló,
széleskörő szakmai tevékenység kibontakoztatására vállalkozott. Legfıbb
feladatának a múzeumok jövıje szempontjából stratégiai jelentıségő, a múzeumi és
oktatási szakembereknek szóló, magas színvonalú felnıttképzési oktatóprogramok
kidolgozását és megvalósítását tekinti. Az akkreditált képzésekhez a stabil hátteret a
Skanzen korszerő infrastruktúrával felszerelt Csilléry Klára Oktatóközpontja és az
elindított
akkreditált
inspiráló
múzeumi
környezet
biztosítja.
2009-tıl
továbbképzéseinken napjainkig 464 múzeumi szakember és pedagógus végzett.
A képzés helyszíne: Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és
Képzési Központ, 2000 Szentendre, Sztaravodai út
A jelentkezés feltétele: felsıfokú végzettség, a jelentkezési dokumentáció
hiánytalan, határidıre történı beküldése. Képzéseinket minimum 10 fı jelentkezése
esetén indítjuk. (Maximális létszám 20 fı.) A jelentkezéseket a beérkezés
sorrendjében fogadjuk.
A jelentkezési dokumentáció részei:
• jelentkezési lap
• szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• elızetes tudásszint felmérı
• végzettséget igazoló oklevél másolata
A képzési idıpontok változtatásának jogát a szervezık fenntartják.
A jelentkezési lap és mellékleteinek beérkezési határideje képzésenként változhat.
Az adott képzésre vonatkozó dátum megtalálható a részletes leírást követıen.
Érdeklıdni az alábbi elérhetıségeken lehet:
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ,
Vári Csilla
oktatási referens
Telefon: 06-26-502-586
E-mail: kepzesek.mokk@sznm.hu

KÉPZÉSEINK

30 órás képzések
1. "Érted?! - Értem!?" – Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat
múzeumainkban?
2. Hálózatosodás és együttmőködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban
3. Iskolabarát múzeumi környezet
4. Iskolák és múzeumok partnersége
5. Oktatási célú múzeumi kiadványok – A feladatlaptól az online múzeumi
csoportmunkáig
60 órás képzések
6.
7.

Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában
Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni – Projektmódszer a
múzeumpedagógiában

120 órás képzések
8.
9.

Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettıl a megvalósításig a közoktatás
szolgálatában
Múzeumi vezetıi ismeretek

A Skanzen kiállításaira épülı speciális képzések
10. A hon- és népismeret szemléltetı tanítása
11. Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben

A képzések részletes leírása, indítási idıpontja és részvételi díja az
alábbiakban ismertetett egyes képzéseknél található.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
Vári Csilla oktatási referens
Tel.: 06 26/502 586
E-mail: kepzesek.mokk@sznm.hu

1.

"Érted?! - Értem!?" – Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat
múzeumainkban?

A képzés indítási engedély száma: In/3/30/10/2008
A képzés alapítási engedély száma: A/6/30/9/2008
A képzés idıtartama: 30 órás képzés
A képzés célja a múzeumi szakemberek felkészítése a fogyatékkal élı
embertársaink múzeumi fogadására, az elfogadó társadalmi attitőd kialakítására. A
fogyatékkal élık igényeinek, elvárásainak, a speciális oktatástechnikai eszközöknek
és módszertani sajátosságoknak megismertetése.
Tematika

A kulturális ismeretszerzéshez való hozzájutás esélyegyenlıségének elve
a múzeumokban.

Múzeumok fizikai és kommunikációs akadálymentesítése.

Fogyatékossági területek szerinti múzeumi foglalkoztatási lehetıségek
feltárása és megismertetése.

Együttmőködés a fogyatékkal élıket segítı szervezetekkel.

Speciális kiállítások vakoknak és gyengén látóknak.

Siketek múzeumi programjai.

Siketek kommunikációja, jelnyelv, artikuláció, szóképek.

Mozgáskorlátozottak fejlesztı programjainak múzeumi lehetıségei, a Petıféle konduktív módszerek alkalmazása múzeumi foglalkozásokon.

Komplex múzeumi foglalkozások szellemi fogyatékosok részére.
Indulási idıpont: 2013. április 9 – 12.
Jelentkezési határidı: 2013. március 14.
Részvételi díj: 68 000 Ft/fı

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
Vári Csilla oktatási referens
Tel.: 06 26/502 586
E-mail: kepzesek.mokk@sznm.hu

2.

Hálózatosodás és együttmőködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban

A képzés indítási engedély száma: In/11/30/22/2011
A képzés alapítási engedély száma: A/15/30/21/2011
A képzés idıtartama: 30 órás képzés
A képzés célja, hogy a résztvevık képessé váljanak a múzeumok és a különféle
iskolán kívüli oktatási programokat szervezık közötti együttmőködések kialakítására,
fejlesztésére, a kölcsönös tapasztalatszerzés, valamint a jó gyakorlatok befogadása,
átvétele révén. Továbbá, hogy a hallgatók képesek legyenek hálózati kapcsolatok
kialakítására,
fenntartására
a
múzeumokban
rejlı
oktatási
potenciál
megtöbbszörözése céljából.
Tematika
 Hálózatosodás, hálózati modellek.
 Együttmőködési lehetıségek kialakítása, majd ezek kiajánlásának,
kommunikációjának módszere.
 A múzeumi koordinátori hálózat mőködése.
 A Szellemi Kulturális Örökség mint hálózati rendszer.
 A civil szervezetek és a múzeumok együttmőködési lehetıségei.
 Múzeumok, könyvtárak, levéltárak együttmőködési lehetıségei.
 Múzeumok és a mőemlékvédelem, örökségi helyszínek.
 Tematikus utak, „múzeumi körutak”, múzeumi tanösvények.
 Múzeumok és az iskolák együttmőködési lehetıségei.
Indulási idıpont: 2013. november 5 – 8.
Jelentkezési határidı: 2013. október 14.
Részvételi díj: 68 000 Ft/fı

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
Vári Csilla oktatási referens
Tel.: 06 26/502 586
E-mail: kepzesek.mokk@sznm.hu

3.

Iskolabarát múzeumi környezet

A képzés indítási engedély száma: In/9/30/18/2011
A képzés alapítási engedély száma: A/13/30/17/2011
A képzés idıtartama: 30 órás képzés
A képzés célja a múzeumi gyermekbarát környezet kialakításának pszichológiai,
pedagógiai, építészeti, esztétikai, ergonómiai, egészségügyi, technikai stb.
kérdéseinek felvetésével és tárgyalásával hozzájárulni a gyermekek fogadásához, jó
közérzetük kialakításához a muzeális intézményrendszer vonatkozásában.
Tematika

A múzeum természeti és épített környezetének (múzeumkert, park, épület,
kiállítások, fogadó-, játszó- és rekreációs terek) összhangja, kialakításának
vizsgálata.

Az iskolabarát környezet kialakítása és mőködtetése a múzeumban, a
diák-látogatók kényelmét, igényeit, a különbözı szükségleteket kielégítı
szolgáltatások: ruhatár, csomagmegırzı, mosdók, pihenık, játszóhelyek
kialakítása, fejlesztési lehetıségek.

A múzeumi oktatás és különféle gyermekprogramok számára használt
helyiségek kialakításának, berendezésének szempontjai: praktikusság,
balesetvédelem, higiénia, játékosság, célszerőség, mobilitás.

Ergonómiai szemlélet érvényesítése a tervezés és kivitelezés során.
Mőtárgyvédelmi és ergonómiai szemlélet érvényesítése a kiállítások
rendezésénél.

A múzeumi oktatás hatékonyságát növelı környezet kialakítása. Korszerő
technikával felszerelt tanterem, foglalkoztató terem kialakítása.

Iskolai csoportok igényeit, létszámát figyelembe vevı vendéglátóhelyek
(büfé, étterem, uzsonnázó) kialakítása. A korszerő táplálkozásra nevelés
múzeumi lehetıségei.

A gyermekek, diákok érdeklıdését, motivációját figyelembe vevı
tájékoztatási rendszer és az ismeretátadást, tanítást segítı információs
rendszerek (pl. kiadványok, demonstrációs eszközök, honlap) kialakítása.
Indulási idıpont: 2013. április 23 – 26.
Jelentkezési határidı: 2013. március 29.
Részvételi díj: 68 000 Ft/fı

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
Vári Csilla oktatási referens
Tel.: 06 26/502 586
E-mail: kepzesek.mokk@sznm.hu

4.

Iskolák és múzeumok partnersége

PAT alapítási és indítási engedély nyilvántartási száma: OKM – 4/74/2009.
A képzés idıtartama: 30 órás képzés
A képzés célja, hogy a pedagógusok ismerjék meg azokat a múzeumi
lehetıségeket és módszereket, amelyek jól hasznosíthatók a kompetencia alapú
oktatás számára. Fontos elvárás, hogy képessé váljanak oktatási és muzeális
intézmények közötti együttmőködések megvalósítására. Célunk rávilágítani arra,
hogy a pedagógusok a tantervhez illeszkedı minıségi, a múzeumi tárgyon,
győjteményen alapuló múzeumpedagógiai foglalkozásokkal tudják kiegészíteni és
bıvíteni a diákok ismereteit, tudását az élményszerő tanulás jegyében.
Tematika

A múzeumi győjtemény mint tantervi-módszertani segédlet.

Múzeum és oktatási-nevelési intézmény együttmőködése (óvoda és
múzeum, iskola és múzeum együttmőködése – esettanulmányok).

Iskola a múzeumban, múzeum az iskolában. (A pedagógus és a diákok
elızetes felkészítése, felkészülése a múzeumpedagógiai órára. A
múzeumi foglalkozás hármas egysége.)

A múzeumi foglalkozás utókövetése, visszacsatolás.

Múzeumpedagógiai segédanyagok tervezése, kidolgozása diákoknak és
pedagógusoknak.

A múzeumi kommunikáció alapjai.

A múzeumlátogatás körülményei (a múzeumlátogatás elıkészítése,
szervezése, lebonyolítása, a múzeumlátogatás utóélete).
Indulási idıpont: 2013. június 25 – 28.
Jelentkezési határidı: 2013. június 3.
Részvételi díj: 68 000 Ft/fı

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
Vári Csilla oktatási referens
Tel.: 06 26/502 586
E-mail: kepzesek.mokk@sznm.hu

5.

Oktatási célú múzeumi kiadványok – A feladatlaptól az online múzeumi
csoportmunkáig

A képzés indítási engedély száma: In/14/30/27/2011
A képzés alapítási engedély száma: A/18/30/28/2011
A képzés idıtartama: 30 órás képzés
A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a különbözı típusú múzeumi
kiadványok alkalmazási lehetıségeit és korlátait. A legjobb példákon keresztül
kívánjuk bemutatni a tartalmi és esztétikai elvárásokat, alapvetı tervezési,
szerkesztési, technikai megoldásokat. A képzés középpontjában a múzeumi
kiadványok állnak, illetve azok felhasználási lehetıségei az élményszerő tanulási
folyamatok érdekében.
Tematika

Az oktatási célú kiadványok típusai (papír, demonstrációs eszközök,
informatikai megoldások, on-line alkalmazások stb.).

Célközönség-elemzés.

Recepció-elméleti, pedagógiai és módszertani alapismeretek.

A múzeum egységes kiadványozási politikájával kapcsolatos elvárások,
kiadvány stratégia összeállítása.

A csoportmunka lehetıségei az egyes célcsoportokban és az ehhez illı
foglalkoztatási formák.

A feladatlap készítés pedagógiai-módszertani és technikai kérdései.

Kiadványszerkesztés esztétikai és technikai kérdései.

Korrektúra készítése, tördelés.

Weblapkészítés és mőködtetés.
Indulási idıpont: 2013. november 25 – 28.
Jelentkezési határidı: 2013. október 31.
Részvételi díj: 68 000 Ft/fı

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
Vári Csilla oktatási referens
Tel.: 06 26/502 586
E-mail: kepzesek.mokk@sznm.hu

6.

Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában

A képzés indítási engedély száma: In/10/60/20/2011
A képzés alapítási engedély száma: A/14/60/19/2011
A képzés idıtartama: 60 órás képzés
A képzés célja, hogy hallgatóink rendelkezzenek azzal a kompetenciával, melynek
segítségével, új, korszerő múzeumi kommunikációt alakíthatnak ki. A tanfolyam
során, megismerkednek a korszerő kommunikációs eszközök használatával a
gyakorlatban – különös tekintettel a múzeumok egyik célcsoportjaira, a gyerekekre
és diákokra. A hallgatók nemcsak elméleti megközelítésben foglalkoznak a múzeumi
kommunikációval, de gyakorlati tanácsokat is kapnak a tervezéséhez,
megvalósításához és értékeléséhez.
Tematika:

A kiállítás, mint a múzeum legfontosabb kommunikációs eszköze.

A múzeumi tárgyak jelentısége, üzenete.

A múzeum kommunikációs, illetve információs rendszere.

A kiállítások hatékony kommunikációjának megvalósítása.

Látogatói elégedettségvizsgálat és hatáselemzés szükségessége és célja
a gyermeklátogatók körében.

Public relations és szerepe a múzeumok életében.

A múzeum és társadalmi környezetének kommunikációja. Múzeum és
iskola kommunikációja.

A tájékoztatás speciális formái – a kommunikáció „akadálymentesítése”.

Múzeumi kiadványtípusok, arculat kialakítása. Kiadványok gyermekeknek.
Gyermekkatalógus.

Kiállítások, kiadványok szövege, nyelvezete.

Kiadványok szerkesztése, kivitelezése, terjesztése.

Média és múzeum kapcsolata, sajtóanyagok összeállítása és
sajtótájékoztató szervezése.

Múzeumi gyermekhonlapok. Honlap szerkesztése, karbantartása, szerzıi
jogdíjak kérdése

A múzeumi bolt áruválasztéka gyermekvásárlók részére.

A frontszemélyzet és a kommunikáció.

Múzeumi kommunikációs terv készítése.
Indulási idıpont: 2013. május 28.
Képzési hetek megoszlása: 2013. május 28 – 31.
2013. június 4 – 7.
Jelentkezési határidı: 2013. április 30.
Részvételi díj: 108 000 Ft/fı
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
Vári Csilla oktatási referens
Tel.: 06 26/502 586
E-mail: kepzesek.mokk@sznm.hu

7.

Szórakoztatva tanulni,
múzeumpedagógiában

tanulva

szórakozni

–

projektmódszer

a

A képzés indítási engedély száma: In/5/60/8/2008
A képzés alapítási engedély száma: A/8/60/7/2008
A képzés idıtartama: 60 órás képzés
A képzés célja a múzeumpedagógiai alapismereteknek, a múzeumi ismeretátadás
különbözı formáinak, lehetıségeinek és módszereinek megismertetése hazai és
nemzetközi
példákon
keresztül,
a
koncepcionális
múzeumpedagógiai
gondolkodásmód és a múzeumpedagógiai módszerek gyakorlati hasznosításának
elsajátíttatása.
Tematika

A múzeumok szerepe az európai és magyar kulturális életben.

A múzeumok hármas feladata, abban az ismeretátadás, az oktatás
szerepe.

A múzeumpedagógia meghatározása, alapjai.

Áttekintés a mai magyar múzeumpedagógia történetérıl, helyzetérıl.

A múzeumpedagógiai koncepció felépítése, a múzeumpedagógiai
stratégia és marketing.

Az ötlettıl a megvalósításig – kiállítások múzeumpedagógiai hasznosítása,
a projekttervezés elmélete és gyakorlata.

Múzeumpedagógiai foglalkozások módszertani kérdései – múzeumok
oktatási módszerei a különbözı korosztályok számára az óvodától a
középiskoláig.

Az ismeretátadás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása.

Oktatási segédanyagok készítésének elméleti és gyakorlati lépései.

Kiállítások feladatlapos feldolgozása különbözı korosztályok számára.

Múzeum és élmény – drámapedagógiai a múzeumban.

A múzeumi kommunikáció alapjai, a múzeumpedagógiai tevékenység
kommunikációja.
Indulási idıpont: 2013. szeptember 2.
A képzési hetek megoszlása: 2013. szeptember 3 – 6.
2013. szeptember 17 – 20.
Jelentkezési határidı: 2013. augusztus 8.
Részvételi díj: 108 000 Ft/fı

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
Vári Csilla oktatási referens
Tel.: 06 26/502 586
E-mail: kepzesek.mokk@sznm.hu

8.

Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettıl a megvalósításig a közoktatás
szolgálatában

A képzés indítási engedély száma: In/15/120/29/2011
A képzés alapítási engedély száma: A/19/120/30/2011
A képzés idıtartama: 120 órás képzés
A képzés célja annak felvázolása a résztvevık számára, hogy a kiállítások építészeti
és arculati elemei miként kapcsolódhatnak a bemutatni kívánt tartalmakhoz, a
hasznosítás és az interaktivitás milyen új megoldásai alkalmazhatók a megvalósítás
során. A tanfolyam elıadásai áttekintik a kiállítás-rendezés folyamán felmerülı
gazdasági és szakmai szempontok összehangolásától, a marketing és
kommunikációs tevékenységeken át, a kiállítás utóértékeléséig felmerülı feladatokat,
tevékenységeket. A képzés felkészíti a résztvevıket arra, hogy a múzeumi kiállítások
tervezése és építése során hangsúlyozottabb szerepet kapjon az oktatási célú
hasznosítás.
Tematika

Megújuló múzeumok és kiállítások.

Európai múzeumi kiállítási trendek.

Múzeumépítészet, a múzeumépület mint kiállítási helyszín és
üzenethordozó.

Múzeumi, győjteményi és kiállítási stratégia készítése.

Kiállítástípusok.

A projektmódszer alkalmazása a kiállítás-rendezésben.

A múzeumi győjtemények elıkészítése a kiállításhoz.

A kiállítás mint kommunikáció, a kiállítás-rendezés kritériumrendszere,
forgatókönyvírás.

Látványterv, design, arculat, belsıépítészet.

Interaktivitás és élményelemek, attrakciók a kiállításokban.

Multimédia, elektronikus alkalmazások a kiállításban.

Látogatóáramlás, látogatói térhasználat, egyenlı esélyek biztosítása.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
Vári Csilla oktatási referens
Tel.: 06 26/502 586
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A kiállítás kivitelezése.
Kiállítás marketing, látogatómenedzsment.
Kiállítások közmővelıdési és oktatási hasznosítása.
Kiállítás kritika.

Indulási idıpont: 2014. február 4.
Képzési hetek megoszlása: 2014. február 4 – 7.
2014. február 18 – 21.
2014. március 4 – 7.
2014. március 18 – 21.
Jelentkezési határidı: 2014. január 10.
Részvételi díj: 205 000 Ft/fı

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
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9.

Múzeumi vezetıi ismeretek

A képzés indítási engedély száma: In/4/120/13/2008
A képzés alapítási engedély száma: A/7/120/12/2008
A képzés idıtartama: 120 órás képzés
A képzés célja, hogy a jelenlegi múzeumi vezetık, illetve leendı intézményi
vezetık, felsı-, közép- és részlegvezetık számára korszerő, elméletileg
megalapozott,
gyakorlatorientált
vezetésés
szervezéselméleti,
vezetéspszichológiai, tervezési, irányítási, gazdaságtani, jogi stb. szakismeretek
átadása, bıvítése, illetve a vezetıi képességek fejlesztése. A Múzeumi vezetıi
ismeretek címő képzés a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl,
követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet
szerint akkreditált szervezett továbbképzési program, melynek elvégzésével a
hallgató eleget tesz ”A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmővelıdésrıl” szóló 1997. évi CXL. törvény 95/ B. paragrafusa 6., 7., 8.
bekezdéseiben szereplı elıírásoknak.
Tematika

A múzeum mint intézmény és szervezet, múzeumtípusok.

A múzeumok célja, küldetése, modern múzeumi koncepciók.

Múzeumi rendszerek.

Múzeumi jogszabályok.

Közbeszerzés.

Költségvetési gazdálkodás.

A vezetı személye – tréning.

Múzeumi üzem – napi mőködés tervezése, szervezése.

Vezetés és menedzsment, teljesítménymenedzsment, HR-feladatok.

Múzeumi társadalom, múzeumi szervezetek, az ICOM etikai kódexe.

A marketing mint a mőködés egészét átható szemléletmód, és a marketing
tervezése.

Múzeumi kommunikáció.

Belsı és külsı public relation, médiakapcsolatok.

Múzeumok külsı kapcsolatai (stakeholderek) – stakeholder-analízis.

Ellenırzési mechanizmusok a múzeumban – FEUVE.

A multimédia alkalmazási lehetıségei a múzeumokban.

A múzeumépület megújítása és mőködtetése.

Tudományos stratégia, kutatási stratégia a múzeumokban.

Látogatóismeret, látogatókutatási módszerek.

Látogatói szolgáltatások, tájékoztatás – tájékozódás – információszolgálat.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
Vári Csilla oktatási referens
Tel.: 06 26/502 586
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Az attrakciótól az élményig – rendezvények a gyakorlatban, különbözı
korosztályoknak és látogatócsoportoknak: tervezés, szervezés, ellenırzés,
értékelés.
Múzeumi közmővelıdés és múzeumpedagógia.
A kiállítás mint kommunikáció.
Győjtemények, győjteménymenedzsment.
Múzeumi mőtárgyvédelem.
Pályázati lehetıségek (EU-s, hazai és transznacionális pályázati források).
Projektmunka és célja, projektleírás, stratégiai tervezés, a projekt
életszakaszai: tájékozódás, tervezés, végrehajtás, üzemeltetés, bontás,
értékelés.
Muzeológus életpályamodell.

Indulási idıpont: 2013. szeptember 23.
Képzési hetek megoszlása: 2013. szeptember 23 – 27.
2013. október 14 – 18.
2013. november 18 – 22.
Jelentkezési határidı: 2013. augusztus 30.
Részvételi díj: 255 000 Ft/fı

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ
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10.

A hon- és népismeret szemléltetı tanítása

A képzés alapítási engedély száma: 82/72/2012
A képzés idıtartama: 60 óra
A képzés célja azon néprajzi alapismeretek és gyakorlati készségek átadása,
amelyekre az általános iskolai hon- és népismeret tanítása során a pedagógusoknak
szükségük van. Pedagógiai, szervezési, gyakorlati ismeretek átadása arra
vonatkozóan, hogyan lehet a témaköröket komplexen beilleszteni a kerettantervbe. A
tantárgy élményszerő tanítási módszereinek elsajátítása annak érdekében, hogy a
pedagógus a gyerekekkel megismertesse a népi kultúrát, valamint kialakítsa a
gyerekekben a saját mikrokörnyezetük megismerésének igényét.
Tematika
1. tematikai egység: Néprajzi alapismeretek.

Néprajzi alapfogalmak, a 19. századi népi építészet és lakáskultúra
Magyarországon.
2. tematikai egység: A hon- és népismeret szemléltetı oktatásának gyakorlata.

A falu társadalma.

A paraszti munka.

Mesterségek, mőhelyek.

Jeles napok, ünnepi szokások.
3. tematikai egység: A hon- és népismeret oktatásának tervezése.

A múzeumlátogatás elıkészítése a tanórán, motiváció.

A hagyomány-tisztelı és -éltetı szemléletmód kialakításának módszerei és
lehetıségei.

Segédanyagok, feladatlapok készítése.
4. tematikai egység: A hagyományéltetı szemléletmód hatása.
Indulási idıpont: 2013. szeptember 12.
Jelentkezési határidı: 2013. augusztus 1.
Részvételi díj: 108 000 Ft/fı
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11.

Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben

A képzés alapítási engedély száma: 100 004/270/2011
A képzés idıtartama: 60 órás képzés
A képzés célja, hogy hallgatóink elsajátítsák azokat a néprajzi ismereteket és
gyakorlati készségeket, amelyek segítségével komplex módon képesek kiválogatni,
rendszerezni, éltetni a jeles napok, és a mindennapok néphagyományırzı szokásait,
tevékenységeit. Az örömteli, közösségformáló, hovatartozást erısítı tevékenységek,
együttlétek motiváló erejének felismerése által, a résztvevı néphagyomány-éltetı
nevelımunkája váljék tudatossá. A megszerzett néprajzi tudásának és a
hagyományéltetı tevékenységek összetartozó élményeinek birtokában, a
néphagyomány-éltetést hitelesen állítsa a gyermekközpontú nevelés szolgálatába.
Tematika:
1. tematikai egység: Néprajzi ismeretek.
 Néprajzi alapfogalmak.
 Mindennapok, jeles napok az évkörben.
2. tematikai egység: Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben.
 Hagyományápoló tevékenységek.
 A játékba integrálható hagyományéltetés komplex tervezése.
3. tematikai egység: A komplex hagyomány-éltetés gyakorlata.
 İszi ünnepkör (Teréz-, Mihály-, Dömötör-, Márton-napi szokások).
 Téli ünnepkör (Adventi idıszak, fonóbéli szokások, Farsang).
 Tavaszi ünnepkör (Böjti játékok, Húsvét, Pünkösd).
4. tematikai egység: A hagyományırzı életmód hatásai.
 Összegzés, hatáselemzés.
Indulási idıpont: 2013. október 17.
Jelentkezési határidı: 2013. szeptember 1.
Részvételi díj: 108 000 Ft/fı
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