
Tanuljunk népművészetül! 1. 

A népművészeti anyanyelv elsajátítása vizuális neveléssel és játékkal óvodás korban 

60 órás, 8 alkalmas akkreditált képzés (tanúsítványt adó) 

Pedagógus akkreditáció: 9-161/2018 

 

A továbbképzés célcsoportja: óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, szakkörvezető, 

néptáncos-kézműves táborok oktatói, szabadidő szervező  

A képzés célja a résztvevők módszertani tudásának bővítése, szemléletmódjának 

gyakorlatorientált formálása, népművészetünk formavilágának, díszítő motívumainak 

megismertetése. 

Olyan tárgyi és módszertani ismeretekkel szeretnénk felvértezni őket, amik segítenek 

nyitottságra, alkotó gondolkodásra, önállóságra nevelni a gyermekeket. A megszerzett tudás 

segítségével hallgatóink képesek lesznek olyan foglalkozásokat tartani, olyan játékeszközöket 

készíteni, amelyek a játékélmény mellett észrevétlenül becsempészik a gyerekek vizuális 

memóriájába a népművészeti mintákat. 

A program mintavilága többek között a pásztorfaragások motívumkincsei, különféle hímzések 

motívumai, mézeskalács ütőfák mintái, zsinórminták, fazekas termékek és házoromzatok, 

építészeti elemek mintakincsei. 

A játékkészítő blokkokban az egyszerűbb memória játékokon, dominókon, kirakókon 

keresztül a már nehezebb lottó, sodoku és térképjátékokon át az útvesztőkig megannyi 

játéktípus segítségével dolgozzuk fel a különféle mintákat. Az alkotó-vizuális blokkokban 

izgalmas, látványos megoldások, egyedi és különleges alkotásoké a főszerep. 

 

Nagy örömre a 2021/22-es tanévtől az alapfokú művészetoktatásban indítható a 

népművészeti tagozat. A megszerzett tudással a résztvevők képesek lesznek olyan 

foglalkozásokat tartani, olyan játék eszközöket készíteni, melyek taníthatók a népi játék 

gyakorlat (főtárgy: előképző 1–2. évfolyam, alapfok 1-2. évfolyam) és a népművészeti 

vizuális alapismeretek (kötelező tárgy: 1–3. alapfokú évfolyam) tantárgyak keretein belül.  

Oktatók: Sevella Zsuzsanna szakmai vezetésével a M-ART tagjai 

A képzés helyszíne: Kiscsősz, Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház (8494 

Kiscsősz, Kossuth Lajos utca 5. 

 

A TANFOLYAM alkalmai 

 

 

2021. szeptember 18-19. (szombat 9.00 – 16. 00, vasárnap 9.00 – 13.00) 

 

2021. október 9-10. (szombat 9.00 – 16. 00, vasárnap 9.00 – 13.00) 



 

2021. november 6-7. (szombat 9.00 – 16. 00, vasárnap 9.00 – 13.00) 

 

2021. november 27-28. (szombat 9.00 – 16. 00, vasárnap 9.00 – 13.00) 

 

2021. december 18. – Vizsga 

 

• A tanfolyam az elkészített tárgyak bemutatásával és értékelésével zárul. 

• Szóbeli vizsga az elkészített dolgozat bemutatása  

 

Vizsgáztatók: Sevella Zsuzsanna és a vizsgaelnök 

 

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei 

Minimum részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 80 %-a. 

Egyéb formai követelmények 

• a továbbképzésen való minimum jelenlét teljesítése 

• a tananyagnak megfelelően elkészített tárgyak, elfogadható színvonalú bemutatása. 

• a záró dolgozat leadása minimum 3 oldal, 12-es betűtípussal, 1,5-es sortávval (a 

dolgozat a tanfolyam során tanult témakörökből, népművészeti ágakból (pl. fafaragás, 

hímzés stb.) egy szabadon választott motívum, minta felhasználásával játékeszköz (pl. 

memóriajáték, dominó stb.) készítése és módszertani leírása beilleszthetőségének egy 

szabadon választott foglalkozásba, a résztvevők életkorának megfelelően. Cél a 

használhatóság az oktató munkában.) 

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények 

• A szóbeli vizsgán az elkészített házi dolgozat prezentálása 

• A gyakorlaton igényesen elkészített játékgyűjtemény bemutatása 

• A bemutatás során feltétel a tanfolyamon készített munkadarabok minimum 80%-nak 

megléte. 

 

A képzési díj pályázati forrásnak köszönhetően 0 Ft 

Tanfolyami hozzájárulás 6500 Ft, mely a játékkészítéshez és a vizuális technikákhoz 

szükséges összes felhasznált alapanyag árát tartalmazza. 

 


