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M E G H Í V Ó

BALATONI KATALIN (Budapest)
Népi játék és néptánc a mindennapokban.
Hagyományos értékek a korszerű nevelésben

„A játékban, dalban, táncban gazdag mindennapokért!”
Időpont és helyszín : 2018. június 15., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner
Háza, Oberföhringer Str. 40, 81925 München
Rendezők : UIM és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja
Házigazda : Pereszlényi Erika, Nürnbergi Magyar Iskola

Balatoni Katalin az „Így tedd rá!” műsor megálmodója, alapítója és terjesztője. A 2009-ben
létrehozott program legfőbb célja, hogy a gyermekek tanulásához, fejlődéséhez biztosítsa
azt az élményt, amely teljes személyiségükre ható folyamatként jelentkezik a mindennapi nevelő-oktató világunkban. A program szülőknek is kínál készségfejlesztési lehetőséget. Az előadás bemutatja, hogy édesanyák és édesapák miképp használhatják a gyermekközpontú és a
korosztályi jellegzetességeknek megfelelő módszertani-tartalmi eszköztárat.
BALATONI KATALIN neveléstudományi kutató, néptánc-pedagógus és programgazda a Magyar Táncművészeti Főiskolán végzett 2007-ben mint táncpedagógus. 2011-ben az ELTE Neveléstudományi koragyermekkori szakirány hallgatójaként neveléstudományi bölcsész végzettséget szerzett (M. A.). 2013 és
2016 között az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola pedagógiatörténeti programjában megszerezte
a Ph. D. címet. 2004-től részt vesz a felnőttoktatásban, pedagógusképzésben, és gyerekfoglalkozásokat is tart. 2013-2014-ben az ELTE, 2015-től a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó tanára.
2014-ben elnyerte az Év Anyavállalkozójaként a Haladó kategória I. díját, 2017-ben pedig a Szakmai
kategória I. díját. Válogatott publikációi: Így tedd rá! Népi játék, néptánc módszertan az óvodában
(2008); Készségfejlesztés és a magyar népi játékok. In: Tanító 79 (2011) 5-6, 30-31; Népi játék helye
és szerepe az óvodában, gyakorlati útmutató (2013); Ünnepek a néphagyományban, hagyományos ünnepek az óvodában és az általános iskolában (2015); Módszertani eszköztár (2016).
Az előadás a szélesebb közönségnek szól.
Balatoni Katalin bajorországi látogatása során Münchenben külön szakmai foglalkozást tart
a Bajorországi Magyar Iskola oktatóival és vendégeivel.
Az előadás és az általános eszmecsere után kötetlen együttlét.

Kérjük és köszönjük költségeinket fedező, helyszíni önkéntes pénzadományát!

