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Tisztelt Intézményvezető ! Tisztelt Pedagógusok!

Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani az alábbi a magyar hagyománnyal foglalkozó 

120 órás pedagógus – továbbképzésünket,  mely újra indul  2015. február 28.-án  (korlátozott létszám miatt
a jelentkezési sorrend számít) :

 A képzés neve : Hagyományaink ismerete a történelmünk tükrében 
Akkreditációs jegyzékben itt található : 
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=4562

 Alapítási engedélyszám : 82/253/2012  

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00172-2011
Adatszolgáltatás regisztrációs száma: D/1844/2013  
Foglalkozási órák száma : 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 képzés két tematikai egységben foglalkozik az ismeretbővítéssel, neves oktatókkal : 

Dr. Andrásfalvy Bertalan, Dr. Bakay Kornél, Dr. Eőry Ajándok, Dr. Varga Tibor, stb.. 

Dr. Andrásfalvy Bertalan a képzésen beszél a néphagyomány oktatásának fontosságáról, különös 
tekintettel a népmese, népmonda, népszokások, a hagyományos rítusok (Újévtől Karácsonyig, a születéstől a 
temetésig) szerepéről a mai társadalomban. Foglalkozik a gyermekjátékok típusaival (az „igazi” játék, mint a
közösség építésének alapja), a magyar néptáncok történeti rétegeivel, a népzenei hagyományokkal 
(népballada, népzene, ének) és sok más, az iskolai oktatás szempontjából fontos kérdéssel. 

Az elméleti tudás mellett, olyan gyakorlati tudást is szerezhetnek a képzésen résztvevők, mint például Dr. 
Eőry Ajándok által tanított iskolai szemmasszás gyerekeknek, amelyet a japán iskolákba már régóta 
alkalmaznak, illetve a meridiántorna, amit szintén hasznos lenne már iskolás korban bevezetni.

Részletes, órákra lebontott tanterv a www.szentkoronaorszaga.hu      honlap letölthető, illetve ide kattintva
elérhető :  http://www.szentkoronaorszaga.hu/hun/page.php?71

A képzésen résztvevő útmutatást kap az itt megszerzett ismeretanyag, tananyagba, iskolai rendszerbe való 
beépíthetőségéről.

Kérjük olvassa el a mellékletben lévő tájékoztatót !

További információk, jelentkezési lap a mellékletben, illetve letölthető a honlapról  !

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelettel : 

Dr. Varga Tibor - elnök
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