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JELENTKEZÉSI LAP
Hagyományaink ismerete a történelmünk tükrében
című 12o órás pedagógus-továbbképzésre.



Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00172-2011
Alapítási engedély szám: 82/253/2012



Adatszolgáltatás regisztrációs száma: D/1844/2013

1. A képzés adatai:
1.1 A képzés pontos címe: Hagyományaink ismerete a történelmünk tükrében
1.2 Elsajátítható ismeretek, kompetenciák: A képzés során elsajátítandó ismeretek köre kiterjednek a
magyarság történelmi, néprajzi, jogi, hadtörténelmi, népi gyógyászati, elméleti és tárgyi kultúrájának mélyebb
megismerésére, eredeti, hiteles források és régészeti kutatások alapján, neves, elkötelezett oktatók előadásában.
A résztvevő a továbbképzés során szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit képes lesz beilleszteni mindennapi
munkájába.
1.3 A résztvevő teljesítményének ellenőrzése, értékelése: Feladatlap minden félév végén, amely
résztémánként 2 kérdést tartalmaz.
A hallgató által kiválasztott településről, egy min. 3-5 oldalas tanulmány készítése - témavezetője a magyar
néprajz és népismeretet tanító tanár.
Minden félév végére 2 (1-1) óra- vagy foglalkozásterv készítése két külön résztéma témaköréből
Értékelési szempontok: tárgyi tévedéstől mentes legyen, az elhangzott ismeretanyag alapján készüljön, a
metodikai és didaktikai lépései egymásra épüljenek.
1.4 A képzés időtartama: 2015. február 28. - 2015. december 5.
Két félév (5-5 alkalom), szombati napok, általában havi egy alkalom és egy nyári hétvége.
1.5 A képzés összes óraszáma: 120 óra
1.6 A tanúsítvány kiadásának feltétele: 80% -os részvétel a továbbképzésen és a résztvevők teljesítményének
ellenőrzésénél leírtak teljesítése.
1.7 A képzés helyszíne és pontos címe: Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium,
1092 Budapest IX. ker. Knézich 3-13.
1.8 Részvételi díj: a 120 órás képzés teljes díja : 105.000 Ft
Fizetés módja: a képzésen résztvevő önrészét részletekben fizetheti egyéni megállapodás szerint

2. A képzésben résztvevő adatai (olvashatóan) :
Név:

Anyja neve:

Születési hely:

Születési év, hó, nap:

E-mail cím :

Telefonszám:

Állandó lakcím:
Tartózkodási hely:

3. Felnőttképzési szolgáltatások igénybevétele
A képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatási lehetőségek megismerése alapján a nevezett szolgáltatást igénybe
kívánom-e venni (a megfelelő rész aláhúzandó) :
1. Előzetes tudásszint felmérése (díja: 30.000,- Ft /alkalom) : igen
nem
2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás (díja: 10.000,- Ft / alkalom):
igen
nem
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4. Költségek megosztásának összegei (továbbképzés teljes összege 105.000 Ft) :
Intézmény / Munkahely1 (költségviselő)

Képzésben résztvevő (önrész) :
Név:

Név:

A képzés teljes díjából (105.000 Ft) fizetendő összeg :

A képzés teljes díjából (105.000 Ft) fizetendő összeg :

Számlázási név:

Számlázási név:

Számlázási címe:

Számlázási címe:

Levelezési címe:

Levelezési címe:

Képzésben résztvevő részletfizetést kér, egyéni
megállapodás szerint (teljes összeg fizetése esetén max.
9 részlet ):

Intézmény (munkahely) részletfizetést kér az alábbiak szerint:

Igen (…... db részletben)

Nem

(a megfelelő rész aláhúzandó)

……............................-ig ……....…………. összeget fizet.
……............................-ig ……....…………. összeget fizet.
……............................-ig ……....…………. összeget fizet.

Ha a képzésben résztvevő vagy a költségviselő a képzésre való jelentkezését visszamondja/lemondja, akkor a képzést
szervező az alábbi lemondási (stornó) díjakra jogosult:, amely a teljes képzési díj 30%-a.
A képzésre jelentkező a visszamondás/lemondás tényét írásban – tértivevényes levélben, vagy személyesen átadva –
köteles bejelenteni és az időközben esetleg kiküldésre került, a képzésről szóló számlát, mellékelni.
A visszamondás/lemondás joghatásai akkor állnak be, amikor a képzést szervező (igazoltan) átvette a lemondást.
A képzés csak elegendő számú jelentkező esetén indul el a fent jelzett időpontban!

________________________
Résztvevő aláírása

________________________
Intézmény aláírása és PH.2

A továbbképzésről bővebb tájékoztató és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok itt : www.szentkoronaorszaga.hu
Jelentkezési határidő : 2o15. február 2o. - a korlátozott férőhely miatt a jelentkezési sorrend számít !
Jelentkezés módja :
 Jelentkezési lap visszaküldése a dr.vargatibor.mihaly@gmail.com , vagy a pedtovabbkepzes@gmail.com
címre, ezután jelentkezésétt regisztráljuk, erről e-mailben értesítjük és elküldjük a felnőttképzési szerződést.
 A jelentkezés véglegesítéséhez postán fel kell adni :
 jelentkezési lap - 4 példány - eredeti, nem fénymásolt aláírással. Intézményi támogatásnál az intézmény
által is aláírva és lepecsételve ! !


felnőttképzési szerződés - 4 példány - eredeti nem fénymásolt aláírással. Intézményi támogatásnál az
intézmény által is aláírva és lepecsételve !
Levélcím : Szent Korona Országáért Alapítvány - 2083 Solymár Pf. 50.
A képzés díjának első részletét átutalással a Szent Korona Országáért Alapítvány bankszámlájára kell fizetni : MKB
bank 10300002-20172042-00003285. A közleményben kérjük beírni a résztvevő nevét és a „Továbbképzés” szót ! A
számlát a képzéskor személyesen adjuk át, intézménynek postán kiküldjük .
Kijelentem, hogy jelen jelentkezési lapot a képzésről szóló felnőttképzési szerződési feltételek ismeretében, annak
elfogadásával írtam alá. Tudomásul veszem, hogy a képzésben való részvétel feltétele, a részvételi díj befizetését
igazoló csekk/banki kivonat bemutatása a számlán szereplő időpontig. Tudomásul veszem, hogy a költségek, a
költségviselő és a költségek megosztása a jelentkezési lap aláírása után nem módosítható!
Hozzá járulok fenti adataimnak a felnőttképzést folytató intézmény által a képzéssel összefüggésben történő
kezeléséhez, valamint a felnőttképzést folytató intézmény jogszabályi követelményeknek megfelelő működésének
igazolása érdekében a felnőttképzést folytató intézmény ellenőrzésére kirendelt szakértők és az ellenőrzési eljárások
során eljáró hivatalos szervek általi kezeléséhez .
Dátum: …..........................................................................

1 Csak akkor kell kitölteni, ha a képzés teljes összegét nem a résztvevő fizeti !
2 Az aláírás csak az intézmény pecsétjével együtt érvényes !

….................................................................
Résztvevő aláírása

