Magyar néptánc módszertani továbbképzés pedagógusoknak
Szervezők: a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Egyesület és a Budapest III. Kerületi
Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Célcsoport: óvodapedagógusok és általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok,
tanítók, illetve gyógypedagógusok
Téma: Az elmúlt évek gyakorlatát követve a Szilas Néptáncegyüttes és a Szellő EGYMI
továbbképzést szervez pedagógusok számára. Az idei év második alkalma 2016.
október 15-én (szombaton) kerül megrendezésre. A továbbképzés keretében a tavaszi
képzési program folytatása és ismétléseként az oktatók a délvidéki Bácska tájegység
táncanyagán keresztül mutatják be a magyar néptánc oktatásának módszertani
alapelveit, a magyar népi játékok fontosságát. A képzésen az érdeklődők létszáma és a
néptánc előképzettsége alapján két csoport indul, egy kezdő és egy haladó csoport. Az
esetleges csoportbontásról a továbbképzés előtti héten további információt adunk.
Dátum: 2016. október 15. (szombat, munkanap)
Helyszín: Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes székháza
(1151 Budapest, Sződliget u. 24-30.)
Óraszám: 7 óra gyakorlat
Továbbképzés formája: nem akkreditált továbbképzés
A továbbképzés végén a résztvevők az elvégzett 7 óráról tanúsítványt kapnak, amely a
pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5.§ (3) d) alapján
beszámíthat a pedagógusok kötelező 120 órás továbbképzési kötelezettségébe.
Jelentkezés az alábbi linken elérhető űrlap kitöltésével 2016. október 2-ig (vasárnap)
lehetséges.
https://docs.google.com/forms/d/1fTUOuin5W6e-Yx77HGvha_3HoixyUU0SKEWAKBpv9rk/viewform

A továbbképzés minimum 10, maximum 50 fővel indítható. A jelentkezés során a
Budapest XV. kerületében működő nevelési, oktatási intézményekből jelentkező
pedagógusok előnyt élveznek és számukra a képzés ingyenes. A Budapest XV.
kerületén kívülről érkező kollégák számára a képzés 2.000 Ft képzési díj megfizetését
követően vehető igénybe. A képzési díj fizetésére 2016. október 14-ig van lehetőség
átutalással (ez esetben számlát kizárólag arra a névre tudunk kiállítani, ahonnan az
utalás érkezett). Akik ezt elmulasztják, vagy kifejezetten készpénzben kívánják kifizetni
a díjat, azok számára a képzési díj 5.000 Ft, amely a helyszínen is rendezhető.
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Átutalás esetén az egyesület banki adatai:
CIB Bank 10700691-43597903-51100005.
Megjegyzés rovatban kérem, hogy tüntesse fel a „Továbbképzés” kifejezést és a
résztvevő teljes nevét.

Továbbképzés tematikája:
2016. október 15. (szombat)
14:00-20:00 (7x45 perc, 2x 30 perc szünettel)
 táncos alapkészségek kialakítása játékos ügyességfejlesztéssel és a magyar népi
játékok segítségével,
 bácskai ugrós, lassú csárdás és friss csárdás táncanyag oktatása, illetve a
néptánc oktatásához köthető módszertani alapismeretek tanítása,
 továbbképzés zárása
Leírás
A továbbképzést vezeti Hudákné Farkas Sára néptánc pedagógus, etnográfus, a
Tamariska Táncműhely vezetője. A módszertani továbbképzés keretei között a délvidék
Bácska tájegység táncanyagán keresztül mutatják be a magyar néptánc oktatásának
módszertani alapelveit és adnak gyakorlati segítséget a gyerekek mozgásügyességének
fejlesztéséhez a magyar népi játékok és néptáncos ügyességfejlesztő gyakorlatok
felhasználásával.
Megfelelő létszámú jelentkezés esetén lehetőség nyílik résztvevők bontására és két
csoport elindítására, így egy kezdő és egy haladó csoport is megszervezésre kerülhet.
A haladó csoportba várjuk azon résztvevőket, akik néptáncos tapasztalattal
rendelkeznek és/vagy a korábbi néptánc továbbképzéseinken már részt vettek. Kezdő
csoportba viszont inkább azon résztvevők jelentkezését várjuk, akik nem rendelkeznek
néptáncos előképzettséggel, ezért igénylik a lassabb tempójú, alaposabb felkészítést.
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