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Hallo!  A  Methodikzentrum  rendezvényeiről,  Workshopjairól,  tréningjeiről  és  továbbképzéseiről
küldünk információkat hírlevelünkben. 

Német nemzetiségi néptáncoktatói képzés Budakeszin
A T02-es modul azoknak a pedagógusoknak, tánccsoport vezetőknek vagy táncosoknak javasoljuk, akik 
az általános iskola 1-2 osztályában tanítják, vagy fogják tanítani a német nemzetiségi néptáncot. 
Jelentkezési határidő:2019.04.25.
 Ha a táncoktatáshoz új módszereket, táncokat, énekeket és játékokat keresel,
 Ha nem tudod, mely táncokat tanítsd meg az 1-2 osztályosok részére,
 Ha még nem csináltál a táncoktatás részére éves tervet, tanmenetet,
 Ha nem tudod, milyen játékos módszerekkel lehet a tánclépéseket megtanítani és gyakoroltatni, hogy 

ne legyen unalmas a tanítványaid számára, akkor jelentkezz a képzésre.
több: https://www.methodikzentrum.eu/magyar/továbbképzések/t02-német-néptáncoktatói-képzés-t02/

                   

Visszajelzések és fotók a korábban megszervezet képzésekről:
https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/r%C3%BCckblick/tanzseminar-t-02/

2019 továbbképzések Ottobeurenben / Bajorország.
A12 / A13 továbbképzések célcsoportja németűl tudó óvódapedagógusok, nevelők, és tanítók. 
Jelentkezés: https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/a12-auslandsseminar-2019/
A14 / A15 továbbkézések célcsoportja felsős tanárok és középiskolai tanárok.
Jelentkezés: https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/a14-auslandsseminar-2019/
A jelentkezések beérkezési sorrendjében fogadjuk a résztvevőket. 
A pályázható helyek számát a honlapon találod: https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/ 
A továbbképzés nyelve német. A részvételi díj 30 €.
A képzésről tanúsítványt és 40 akkreditációs pontról igazolást kapnak a
résztvevők.
Az utazás, Budapestről Ottobeurenbe busszal történik, szállás kétágyas
szobákban Ottobeurenben a Mozart panzióban, az étkezés a város
éttermeiben történik. A továbbképzés helye: az ottobeureni Bazilika
rendházában lesz.

A továbbképzések központi témái:
A12 und A13 az óra, az idő, az évszakok megértetése játékos 
formában és ennek módszerei.
A14 az élő történelem „középkor” és a tanítás módszerei
A15 a nyelvtanításhoz kapcsolódó lehetőségek és újszerű 
módszerek.
A németországi továbbképzéseket a Hermann-Niermann-
Közhasznú Alapítvány támogatja.

Kérlek, küldd tovább a hírlevelünket ismerőseidnek, kollégáidnak, hogy minél többen értesülhessenek a
lehetőségekről.  Segítségedet  előre  is  köszönjük,  és  nagyon  örülnénk,  ha  valamelyik  képzésünkön
személyesen is megismerkedhetnénk.

1

mailto:methodik@freemail.hu
http://www.methodikzentrum.eu/
https://www.methodikzentrum.eu/magyar/tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9sek/t02-n%C3%A9met-n%C3%A9pt%C3%A1ncoktat%C3%B3i-k%C3%A9pz%C3%A9s-t02/
https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/
https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/a14-auslandsseminar-2019/
https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/fortbildungen/a12-auslandsseminar-2019/
https://www.methodikzentrum.eu/deutsch/r%C3%BCckblick/tanzseminar-t-02/

