KÉPZÉSI TEMATIKA

A képző intézmény adatai:
Név: „A Szikla” Múzeumi Közhasznú Alapítvány
Cím: 1012 Budapest, Lovas út 4/C
Nyilvántartásba vételi szám: E-001962/2019
Adószám: 18728488-2-41
Ügyfélszolgálat: Sziklakórház Atombunker Múzeum, 1012 Budapest, Lovas út 4/C,
info@therock.academy, +36 70 7 010101

AP1
Képzés megnevezése: A Sziklakórház története 1. : Életmentés és hadiorvoslás a II.
világháború és az 1956-os forradalom alatt
Nyilvántartásba vételi szám: E-001962/2019/D001
Tervezett kezdés: folyamatos indulás
Ütemezés: naponta
Időtartam: 30 nap
A képzés helyszíne: online (therock.academy) és a Sziklakórház Atombunker Múzeum (1012
Budapest, Lovas út 4/C)
Kontaktóra időpont: A Sziklakórház Atombunker Múzeum nyitva tartási idejében.
A képzés célja: A képzés célja hogy a résztvevők az alap oktatási rendszerben nem
elsajátítható,

szélesebb

körű

történelmi

ismereteket

szerezzenek.

Megismerjék a

Sziklakórház történetét, a II. világháborús Magyarország sorsfordító eseményeit, valamint a
hidegháborús készültséget, ezáltal megértsék a béke értékét és annak törékeny voltát.
A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő képes lesz:


Magyarország XX. történelemének megismerése, nemzetközi kontextusban, különös
tekintettel a hadtörténetre,



források használatára,



humanista, segítőkész és békecentrikus gondolkodásra,
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szövegértési kompetenciák fejlesztése,



a múltbeli események kritikai értelmezésére és problémamegoldó gondolkodásra.

A képzés részvételi feltételei: Szakmai előképzettség, iskolai végzettség, egészségügyi
alkalmasság, előzetesen elvárt ismeretek: nincs
Megengedett hiányzás: A megengedett hiányzás mértéke 100%.
A képzés formája: távoktatás
Felmentés: nincs
A képzés díja és kedvezmények:
A képzés megnevezése
Teljes ár
18-26 év közötti diák
65 év feletti
70 év feletti EU
Pedagógus
Fogyatékkal élő és kísérője

AP1: A Sziklakórház története 1. : Életmentés és hadiorvoslás a
II. világháború és az 1956-os forradalom alatt
4000 Ft
3000 Ft
3000 Ft
2000 Ft
2000 Ft
2000 Ft

TANANYAGEGYSÉG
Távoktatás / kötelező tanegységek:


A II. világháborús Magyar Királyság meghatározó történelmi eseményei, hadműveletei
és az e mögött meghúzódó döntések okai.



Budapest 1944-45-ös ostroma civil és katonai szemszögből.



A kórház működésének megismerése a II. világháború idején, különös tekintettel
Budapest ostromának időszakára.



Holokauszt Magyarországon, Friedrich Born, Carl Lutz és Raoul Wallenberg életmentő
tevékenysége.



Az 1956-os forradalom és kiváltó okai, budapesti és országos eseményei



A kórház az 1956-os forradalomban, környékbeli harcok ismertetése



A kórház műszaki rendszereinek bemutatása, működése (vízkezelő, aggregátorok
stb.)

Kontaktóra / kötelező tanegységek:


A Sziklakórház bemutatása – tárlatvezetés. A kontaktórán képzésenként egy
alkalommal lehet részt venni.

A tananyagok terjedelme: 6 óra
Elméleti órák száma: 6 óra
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Fakultatív tanegységek: Az oktatásszervező a képzésben résztvevők részére a képzési idő
alatt hozzáférést biztosít(hat) fakultatív online ismeretanyagokhoz, webináriumokhoz, kontakt
előadásokhoz, melyeken a részvétel nem kötelező.
A KÉPZÉS ZÁRÁSA
A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiállítása: A tanúsítvány megszerzésének feltétele,
hogy a résztvevő hiányzása nem lépte túl a megengedett hiányzás mértékét, részt vett a
tárlatvezetésen és a filmvetítésen, az e-learning tananyag kötelező elemeit elsajátította, a
képzési díj kiegyenlítésre került, valamint a kapcsolati adatok helyesen kerültek kitöltésre. A
tanúsítványt a résztvevő elektronikus formában töltheti le a sikeres teljesítést követően.
Vizsgák: A képzés nem zárul vizsgával, de a tanúsítvány kiállításához az e-learning tananyag
kötelező elemeinek elsajátítását igazoló teszt kitöltése szükséges a képzési időn belül. A teszt
elvégzési határideje: a képzési idő vége. Minimum teljesítendő szint: 70%. Megengedett
próbálkozások száma: 3 alkalom.

AP2
Képzés megnevezése: A Sziklakórház története 2.: Túlélés fegyveres konfliktusokban – a
helyi harcoktól a világháborún át az atomkorszakig
Nyilvántartásba vételi szám: E-001962/2019/D002
Tervezett kezdés: folyamatos indulás
Ütemezés: naponta
Időtartam: 90 nap
A képzés helyszíne: online (therock.academy) és a Sziklakórház Atombunker Múzeum (1012
Budapest, Lovas út 4/C)
Kontaktóra időpont: A Sziklakórház Atombunker Múzeum nyitva tartási idejében.
A képzés célja: A képzés célja hogy a résztvevők az alap oktatási rendszerben nem
elsajátítható,

szélesebb

körű

történelmi

ismereteket

szerezzenek.

Megismerjék a

Sziklakórház történetét, a II. világháborús Magyarország sorsfordító eseményeit, valamint a
hidegháborús készültséget, ezáltal megértsék a béke értékét és annak törékeny voltát.
A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő képes lesz:
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Magyarország XX. történelemének megismerése, nemzetközi kontextusban, különös
tekintettel a hadtörténetre,



források használatára,



humanista, segítőkész és békecentrikus gondolkodásra,



szövegértési kompetenciák fejlesztése,



a múltbeli események kritikai értelmezésére és problémamegoldó gondolkodásra.

A képzés részvételi feltételei: Szakmai előképzettség, iskolai végzettség, egészségügyi
alkalmasság, előzetesen elvárt ismeretek: nincs
Megengedett hiányzás: A megengedett hiányzás mértéke 100%.
A képzés formája: távoktatás
Felmentés: nincs
A képzés díja és kedvezmények:
AP2: A Sziklakórház története 2.: Túlélés fegyveres
A képzés megnevezése
Teljes ár
18-26 év közötti diák
65 év feletti
70 év feletti EU
Pedagógus
Fogyatékkal
élő
kísérője

konfliktusokban – a helyi harcoktól a világháborún át az
atomkorszakig
6000 Ft
6000 Ft
6000 Ft
6000 Ft
6000 Ft

és

6000 Ft

TANANYAGEGYSÉG
Távoktatás / kötelező tanegységek:


A II. világháborús Magyar Királyság meghatározó eseményei, hadműveletei és az e
mögött meghúzódó döntések okai.



Budapest 1944-45-ös ostroma civil és katonai szemszögből.



A kórház működésének megismerése a II. világháború idején, különös tekintettel
Budapest ostromának időszakára.



Holokauszt Magyarországon, Friedrich Born, Carl Lutz és Raoul Wallenberg életmentő
tevékenysége.



A kórház az 1956-os forradalomban, környékbeli harcok.



A hadszíntéri ellátás alakulása és változása a XX. században, az egészségügyi ellátás
rendszere és intézményei háborús időszakban



Légoltalmi Liga munkája, légiriadók és polgári védelem a XX. században
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Az atombomba története: kifejlesztése, gyártása, alkalmazása és hatása



Hidegháborús készültség Magyarországon és a Sziklakórházban



Magyarországon földalatti létesítményei (óvóhelyek és bunkerek) és ezek története



Elsősegélynyújtás bemutatása szakértő közreműködők segítségével. Újraélesztés,
nyomó kötés, stabil oldalfektetés a gyakorlatban.



Aggregátorok, vízkezelő, szellőztető működése a Sziklakórházban



A mentesítés folyamata és a létesítmény üzembe helyezésének forgatókönyve.



Az atomfegyverek mai szerepe, rendszerben lévő fegyverek ismertetése

Kontaktóra / kötelező tanegységek:


A Sziklakórház rövid története. A múzeum szakmai bemutatása.



A kórház történetének megismerése szemtanúk visszaemlékezéseinek segítségével.
Helyben megtekinthető videófilm.

A tananyagok terjedelme: 13 óra
Elméleti órák száma: 13 óra
Fakultatív tanegységek: Az oktatásszervező a képzésben résztvevők részére a képzési idő
alatt hozzáférést biztosít(hat) fakultatív online ismeretanyagokhoz, webináriumokhoz, kontakt
előadásokhoz, melyeken a részvétel nem kötelező.
A KÉPZÉS ZÁRÁSA
A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiállítása: A tanúsítvány megszerzésének feltétele,
hogy a résztvevő hiányzása nem lépte túl a megengedett hiányzás mértékét, részt vett a
tárlatvezetésen és a filmvetítésen, az e-learning tananyag kötelező elemeit elsajátította, a
képzési díj kiegyenlítésre került, valamint a kapcsolati adatok helyesen kerültek kitöltésre. A
tanúsítványt a résztvevő elektronikus formában töltheti le a sikeres teljesítést követően.
Vizsgák: A képzés nem zárul vizsgával, de a tanúsítvány kiállításához az e-learning tananyag
kötelező elemeinek elsajátítását igazoló teszt kitöltése szükséges a képzési időn belül. A teszt
elvégzési határideje: a képzési idő vége. Minimum teljesítendő szint: 70%. Megengedett
próbálkozások száma: 3 alkalom.

AP3
Képzés megnevezése: A Sziklakórház története 3.: Valódi hősök – történelmi események a
szemtanúk életének tükrében
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Nyilvántartásba vételi szám: E-001962/2019/D003
Tervezett kezdés: folyamatos indulás
Ütemezés: naponta
Időtartam: 180 nap
A képzés helyszíne: online (therock.academy) és a Sziklakórház Atombunker Múzeum (1012
Budapest, Lovas út 4/C)
Kontaktóra időpont: A Sziklakórház Atombunker Múzeum nyitva tartási idejében.
A képzés célja: A képzés célja hogy a résztvevők az alap oktatási rendszerben nem
elsajátítható,

szélesebb

körű

történelmi

ismereteket

szerezzenek.

Megismerjék a

Sziklakórház történetét, a II. világháborús Magyarország sorsfordító eseményeit, valamint a
hidegháborús készültséget, ezáltal megértsék a béke értékét és annak törékeny voltát.
A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő képes lesz:


Magyarország XX. történelemének megismerése, nemzetközi kontextusban, különös
tekintettel a hadtörténetre,



források használatára,



humanista, segítőkész és békecentrikus gondolkodásra,



szövegértési kompetenciák fejlesztése,



a múltbeli események kritikai értelmezésére és problémamegoldó gondolkodásra.

A képzés részvételi feltételei: Szakmai előképzettség, iskolai végzettség, egészségügyi
alkalmasság, előzetesen elvárt ismeretek: nincs
Megengedett hiányzás: A megengedett hiányzás mértéke 100%.
A képzés formája: távoktatás
Felmentés: nincs
A képzés díja és kedvezmények:
A képzés megnevezése
Teljes ár
18-26 év közötti diák
65 év feletti
70 év feletti EU
Pedagógus
Fogyatékkal
élő
kísérője

KÉPZÉSI TEMATIKA

és

AP3: A Sziklakórház története 3.: Valódi hősök – történelmi
események a szemtanúk életének tükrében
8000 Ft
8000 Ft
8000 Ft
8000 Ft
8000 Ft
8000 Ft

TANANYAGEGYSÉG
Távoktatás / kötelező tanegységek:


A II. világháborús Magyar Királyság meghatározó eseményei, hadműveletei és az e
mögött meghúzódó döntések okai.



Budapest 1944-45-ös ostroma civil és katonai szemszögből.



A kórház működésének megismerése a II. világháború idején, különös tekintettel
Budapest ostromának időszakára.



Holokauszt Magyarországon, Friedrich Born, Carl Lutz és Raoul Wallenberg életmentő
tevékenysége.



A kórház az 1956-os forradalomban, környékbeli harcok.



A hadszíntéri ellátás alakulása és változása a XX. században, az egészségügyi ellátás
rendszere és intézményei háborús időszakban



Légoltalmi Liga munkája, légiriadók és polgári védelem a XX. században



Az atombomba története: kifejlesztése, gyártása, alkalmazása és hatása



Hidegháborús készültség Magyarországon és a Sziklakórházban



Magyarországon földalatti létesítményei (óvóhelyek és bunkerek) és ezek története



Aggregátorok, vízkezelő, szellőztető működése a Sziklakórházban.



A mentesítés folyamata és a létesítmény üzembe helyezésének forgatókönyve
szakértő előadásában



A Sziklakórházban dolgozó orvosok élete és tevékenysége



A Sziklakórház működése az itt dolgozó önkéntesek személyes emlékein keresztül
Budapest ostroma idején



Andrássy Ilona életútja, tevékenysége a Sziklakórházban, későbbi sorsa



A

Sziklakórházban

ellátott

sebesültek,

páciensek

történetei,

a

háború

mindennapjainak bemutatása a sebesültek nézőpontján keresztül


A Vöröskereszt magyarországi tevékenysége a második világháború éveiben és 1956ban. A Sziklakórházban dolgozó vöröskeresztes ápolónők történetei.



Az Állami Védőnőképző Iskola tanulóinak önkéntes munkája a Sziklakórházban 1956ban



Az atombomba működése és hatásmechanizmusa

Kontaktóra / kötelező tanegységek:


A Sziklakórház rövid története. A múzeum szakmai bemutatása.
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A kórház rövid történetének megismerése, archív filmrészletek segítségével. Helyben
megtekinthető videófilm.



A kórház történetének megismerése szemtanúk visszaemlékezéseinek segítségével.
Helyben megtekinthető videófilm.



Elsősegélynyújtás bemutatása szakrétő közreműködők segítségével. Újraélesztés,
nyomó kötés, stabil oldalfektetés a gyakorlatban.



Koncentrációs táborok bemutatása dokumentumfilmek segítségével. Helyben
megtekinthető videófilm.

A tananyagok terjedelme: 23 óra
Elméleti órák száma: 23 óra
Fakultatív tanegységek: Az oktatásszervező a képzésben résztvevők részére a képzési idő
alatt hozzáférést biztosít(hat) fakultatív online ismeretanyagokhoz, webináriumokhoz, kontakt
előadásokhoz, melyeken a részvétel nem kötelező.
A KÉPZÉS ZÁRÁSA
A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiállítása: A tanúsítvány megszerzésének feltétele,
hogy a résztvevő hiányzása nem lépte túl a megengedett hiányzás mértékét, részt vett a
tárlatvezetésen és a filmvetítésen, az e-learning tananyag kötelező elemeit elsajátította, a
képzési díj kiegyenlítésre került, valamint a kapcsolati adatok helyesen kerültek kitöltésre. A
tanúsítványt a résztvevő elektronikus formában töltheti le a sikeres teljesítést követően.
Vizsgák: A képzés nem zárul vizsgával, de a tanúsítvány kiállításához az e-learning tananyag
kötelező elemeinek elsajátítását igazoló teszt kitöltése szükséges a képzési időn belül. A teszt
elvégzési határideje: a képzési idő vége. Minimum teljesítendő szint: 70%. Megengedett
próbálkozások száma: 3 alkalom.
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