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Néphagyománnyal nevelés – továbbképzés a magyar néphagyomány nevelési 
használatához 

A magyar néphagyomány nevelési használatával egészséges, magas érzelmi és értelmi 
intelligenciával rendelkező, közösségi embereket nevelhetünk. A képzés beavatja a 
résztvevőket a magyar néphagyomány szellemi alapjaiba és tevékenységeibe, amelyek 
szükségesek a néphagyomány megértéséhez és nevelési használatához. Az itt szerzett 
műveltség és tapasztalat növeli a képzésen résztvevők nevelői, emberi biztonságát, színesíti a 
módszertani tudásukat és tapasztalataikat. 

A képzésben résztvevők az előadások és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatok alatt 
megismerkednek a nevelési, szakrális, mozgásos, zenés, vizuális, szóbeli, mitikus, gyógyítási 
anyanyelvünk évkörnek megfelelő, vonatkozó témaköreivel. A kézműves műhelyekben folyó 
munka során megismerik az eszközök anyagok viselkedését, az adott műhelyben alkalmazott 
alapvető technikákat, a hagyományos mintakincseket és azok jelentését. Ezt követően 
közösen tervezik meg és készítik el a mesterdarabot. 

A képzés szerves részét képezi a szombat estékre tervezett szokásjáték műhely, ahol a 
résztvevőknek lehetősége nyílik a Búzaszem közösségéhez kapcsolódva megélni a szakrális 
anyanyelvünk elméleti és gyakorlati óráin megismert népszokásokat, a keresztény évkör 
ünnepeit, közös énekléseket, táncházakat. 

Pedagógus továbbképzés szakmai ismertetője 

Intézmény nyilvántartási száma: A/10195 

Képzés nyilvántartásba vételi szám: PED/474-12/2021 

Az alábbi témakörökkel foglalkozunk az előadásokon, a gyakorlatokon és a szokásjáték 
műhelyekben: 

• A magyar néphagyomány, mint anyanyelvi kultúra. Az anyanyelv, mint fogalom 
kiterjesztésének bemutatása. 

• Az organikus pedagógia bemutatása és bevezetése a mindennapi nevelésbe. 

• Az esztendőkörös szokások, szokásjátékok bokra. Tizenkét hónap. Földi életünk, élő 
környezetünk változásainak és átváltozásainak köre, rendszere. Szokásjátékok, lelket-
testet rendező ünnepek. Esztendőkörös változásrend. 

• Az ősképek - a természet változásrendjére, folyamataira és formavilágára és 
népművészetre, az évkörhöz kötődő népmesékre épülő vizuális nevelés 
módszertanának megismerése. 

• Gyermekáldás, életadás, természetes szülés-születés, bábaság. Népi egészségkultúránk. Mit 
alkalmazhatunk ma belőle? 

• Magyar népi térrendezés. A születés-szülés térrendezése. A gyermekágy térrendezése. 
Az otthon térrendezése. Jelképeink, színeink, formáink a szobában. A magyar ház, 
„élet”(tér) szerkezete. A falu, a település helye a tájban, szakrális terek, közösségi 
terek, lakóterek 

• A magyar néptánc tájegységei, stílusai, lépései. Néptánc és gyógypedagógia. 

• A játékok tanításának természetes módjai. A játékok és az évkör. A népi játékok. 
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• A népdal és a népzene. A népzene és a természet rendje. Egyetemesség. 
Rögtönözhetőség. A népdal és a népzene típusai. Évkör és népzene. Az esztendő 
szokásrendszere és a népdal. Hangszerek. A mindennapi élet és a zenélés. 

• A régi nyelvemlékeink. (Halotti beszéd, Ómagyar Mária siralom, Tihanyi alapítólevél). 
Rovásírás. Miben finomabb, árnyaltabb a magyar nyelv más nyelveknél? A hangok, 
mint a beszéd jelei. A magánhangzók és mássalhangzók tapasztalat előtti vagy előzetes 
(a priori) jelentései. A magánhangzók mássalhangzók előzetes jelentéseinek 
részletezése, alkalmazása a magyar nyelvre. 

• A magyar népmese jelentése, jellegzetességei. Népmese típusok. Népi mesterségek a 
mesékben. Népmesék a pedagógiában. A mese hatása a kommunikációra. 
Meseértelmezések 

• A magyar mitológia keresztmetszetének megismerése. A magyar ősvallás eredete, 
jelképrendszere, szereplői, kapcsolatuk a népmesékkel. 

• A mondókák. Jelentésük és szellemi tartalmuk. Gyermekmondókáink és a szakralitás. 
Mondókák és a néphagyomány. Mondókák és az évkör szokásrendje. 

• Magyar regék és mondák. Mondák és "történelmi" igazság. Mondáink az ősidőktől 
napjainkig. Monda és novella. Mitikus történelem. 

A kézműves anyanyelvünk megismerésére kötelezően választható műhelyeinkben biztosítunk 
lehetőséget. Kötelezően választható műhelyek: 

• Fa- és csontfaragás, bútorfestés. 

• Nemezelés 

• Szövés 

• Kosárfonás 

• Bőrművesség 

• Ördöglakatok, népi játékkészítés 

• Viselet, hímzés, csipkeverés. 

Előadók 

Horváth Szilárd Tanár, szerkesztő, a Búzaszem Iskola egyik alapítója és igazgatója 

Grátz Antal 
Építészmérnök, a szerves magyar építészet képviselője, elemzője, 
előadója 

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita PhD 
Neveléskutató, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense, 
tankönyvszerző, a Kulcs a neveléshez című, organikus nevelés 
témájú sorozat írója, a pécsi bazilika Bárdos kórusának karnagya 

Platthy István 
Művészetterapeuta, rajztanár, mesterpedagógus, 
gyermekvédelmi szakértő, a Csontváry Képzőművészeti Stúdió 
művészeti vezetője 

Szabados György 
Történész, a Szegedi Tudomány Egyetem oktatója, a Magyar 
államalapítások a IX-XI. században című könyv szerzője 

Pap Gábor Művészettörténész 

Gál Péter 
Művelődésszervező, Szent László Magyarországnak édes oltalma 
című könyv szerzője, a Szentlélek és turul- Kinyilatkoztatás és 
mítosz a magyar néphagyományban könyv szerzője 

Kissné dr. Czárán Eszter 
Tanító, gyógyszerész, a Magyar Hagyomány Műhely hallgatója. A 
Világnak Virága kötetek szerzője 
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Véghelyi Péter 
Informatikus, nyelvész, az Értekezés a magyar nyelvről, annak 
keresztény szellemiségéről, bölcseletéről és 
természetismeretéről I-III című könyvsorozat szerzője 

Dr. Várszegi Tibor PhD 

Veszprémi Pannon Egyetem és a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem docense, a Magyar Tudományos Akadémia 
köztestületének tagja, a Magyar Művészeti Akadémia  
alkotói ösztöndíjasa 

Dr. Juhász Zoltán PhD 
Villamosmérnök, népzenész, népzenetanár, népzenekutató, a 
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem és az Óbudai Népzenei Iskola tanára 

Kemendi Ágnes 
Múzeumpedagógus, kézműves, házi patikus, mezőgazdasági 
üzemmérnök, a Festés növényekkel és Festőnövények című 
könyvek szerzője 

Birkás Kata 
Néprajzkutató, a népi ember- és állatorvoslás szakértője, a 
Gazdakalendárium iskolai foglalkozás kidolgozója és 
programgazdája 

Navratil Andrea 

Liszt Ferenc díjas népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere, 
tanár, ökológus, mesemondó; két évtizede vezeti a Dúdoló 
népdalénekes csoportjait, mesterkurzusaival összeköti a Kárpát - 
medence éneklő közösségeit, a Gazdakalendárium program 
kidolgozója, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa 

Hintalan László János 
Zenetanár, a természetes műveltség szakértője, az Életiskola 
program kidolgozója, a Szerves társadalom felé és a Lucaszék, 
fényszék, szentszék című könyvek szerzője 

Kézműves Műhelyek vezetői 

Csíkiné Sári Adél 
kosárfonás 

Népi játszóházi foglalkozásvezető, kosárfonó, népi 
kismesterségek szakoktatója, fitoterapeuta, aromaterapeuta 

Balla Gyöngyi 
hímzés, csipkeverés, 
viseletkészítés 

Tanár, közgazdász, csipkeverő, többszörösen díjazott 
viseletkészítő népi iparművész, munkái hazai és külföldi 
kiállításokon egyaránt láthatóak 

Győri Balázs  
fa és csontfaragás, bútorfestés 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium faműves 
szakoktatója. 
népi kézműves, a Népművészet Ifjú Mestere, Príma Junior 
díjas  

Vetró Mihály 
nemezkészítés 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium szakoktatója, 
művészeti vezetője, nemezkészítés -, művészettörténet -, 
képírás -, vizuáliskultúra-tanára. 
nemezkészítő, a népművészet ifjú mestere, Erdélyi 
Zsuzsanna-díjjal kitüntetett művész-tanár, Magyar Művészeti 
Akadémia akadémikusa 

Árvai Anikó 
nemezkészítés 
szövés 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium nemezkészítő 
szakoktatója. 
népi kézműves, a Népművészet Ifjú Mestere 

Benő Tamás 
bőrművesség 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium bőrműves 
szakoktatója. 
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ötvös, népi kézműves, a Népművészet Ifjú Mestere 

Kiss Tamás 
fa- és csontfaragás, bútorfestés 
népi játékok, ördöglakatok 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium faműves 
szakoktatója. 
erdőpedagógus  

Benő-Nagy Réka 
nemezkészítés 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium igazgatója. 
etnográfus, néprajztanár, nemezkészítő. 

Négyesi Boglárka 
nemezkészítés 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium nemezkészítő 
szakoktatója. 
etnográfus, népi kézműves 

Antal Imola 
szövés 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium szőnyegszövő, 
takács szakoktatója. 
etnográfus, népi kézműves, a Népművészet Ifjú Mestere, 
Príma Junior díjas 

Zombori Judit 
szövés 

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium szővő 
szakoktatója. 
néprajztanár, néptáncoktató, népi kézműves  

Az esztendő körének szokásrendjéhez kapcsolódó gyakorlatokat a Búzaszem Iskola tanárai; 
Csósza Zsuzsanna és Mészáros Erika Szilárda vezetik. A szokásjáték műhelyek állandó 
közreműködői között van Dóra Áron etnográfus, népzenész, népzene tanár és Farkas Márton 
népdalénekes, művelődésszervező. 

A képzés időtartama, időpontjai, beosztása 

Az akkreditált képzés 120 óra, melynek megtartására 11 alkalommal kerül sor. Tervezetten az 
első oktatási hónapban két hétvégén, minden további hónapban egy hétvégén. A július és 
augusztus hónapokban nincsen képzési hétvége. 

A szombat délelőtti foglalkozások 9 órakor az esztendő körének szokásrendről szóló előadással 
kezdődnek, melyet a hozzá kapcsolódó gyakorlat követ. A szombat délutáni előadások 19 
órakor fejeződnek be, végül a napot a 20 órától kezdődő szokásjáték műhellyel zárjuk. A 
kézműves műhelyekeinket vasárnap 10 – 14 óra között tartjuk. 

A tanúsítvány kiadásának feltételei 

Az akkreditált képzésre jelentkező pedagógus: 

• köteles minimálisan részt venni 108 órán (összóraszám 90 %-a) 

• köteles a kötelezően választott kézműves műhely tematikájában elkészíteni egy 
mesterdarabot 

• köteles a néphagyományhoz kapcsolódó szabadon választott témában elkészíteni a 
záródolgozatát. A téma lehet saját intézményének pedagógiai programjának a 
néphagyományhoz illeszkedő átalakítása éppúgy, mint a néphagyomány nevelési 
hasznának elemzése. Vagyis lehet kutatás, gyűjtés, nevelési minták, szokásjátékok 
alkalmazása témakörben. 

A képzés helyszíne 

Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
2131 Göd, Vécsey Károly u. 1 

Étkezés - önköltséges 

https://www.google.com/maps/place/B%C3%BAzaszem+Iskola/@47.673986,19.1256242,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x41fa18d73f4654a1!8m2!3d47.673986!4d19.1256242
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A képzés alatt étkezési lehetőséget biztosítunk folyamatosan működő étkezdénkben. 

Szállás lehetőségek a környéken - önköltséges 

Aphrodite Hotel – Göd, Dunakanyar panzió – Göd, Gizella Vendégház – Göd, Ilka Csárda Panzió 
– Göd 

Korlátozott számban, fapados, ingyenes szállási lehetőséget tudunk biztosítani a Gödi SE 
Kajak-Kenu Szakosztály telephelyén! 

Jelentkezésre vonatkozó feltételek 

Akkreditált képzésünkre elsősorban egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező nevelő-
oktató munkát végző pedagógusok, vagy felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak jelentkezését várjuk.  

Képzésünket ajánljuk minden olyan érdeklődőnek is, aki szívesen ismerkedik meg a 
néphagyományt megelevenítő, életünk mindennapjait átformáló, értékteremtő tanulási 
folyamattal. 

A képzés díja – fizetési ütemezés változás 

A képzés teljes díját 250.000 Ft-t (mely tartalmazza a részvételi díjat és a kézműves műhelyek 
anyagköltségét is) a Búzaszem Alapítvány által, a jelentkező által választott fizetési 
ütemezésnek megfelelően, a befizető nevére kiállított számla ellenében kell fizetni. 
A fizetési ütemezésre több lehetőséget szeretnénk biztosítani: 

• havi rendszerességgel: Minden képzési hónap 10-ig 25.000 Ft-t kell banki átutalással 
téríteni a Búzaszem Alapítvány Takarékbanknál vezetett számlájára. A képzés 
szünetében, azaz július és augusztus hónapban természetesen nem kell fizetni. 

• a képzési évben, három részletben: Az első részletet (150.000 Ft) a képzés 
indulásával egyidőben, a második részletet (50.000 Ft) a képzés első harmadában, a 
harmadik részletet (50.000 Ft) a képzés második harmadában kell banki átutalással 
téríteni a Búzaszem Alapítvány Takarékbanknál vezetett számlájára. 

Bankszámlaszám: 64700052 – 10024175 

A közleményben kérjük feltüntetni a következőt: „Jelentkező neve”, valamint a képzés 
akkreditációs száma: PED/474-12/2021 

Jelentkezési határidő: Folyamatosan várjuk jelentkezéseiket! A tanfolyamot a minimális 
jelentkezői létszám megléte esetében tudjuk indítani. 

Jelentkezem a tanfolyamra 

Az adatkezelési tájékoztató itt olvasható. 

Fenntartjuk a jogot, hogy a vonatkozó járványügyi jogszabályoknak megfelelően, vagy az 
alacsony jelentkező szám esetén a képzésünket elhalasztjuk! 

További információ 

Felmerülő kérdéseivel, kéréseivel keresse bizalommal kollégánkat! 
 
Huszti Katalin 
huszti.kata@buzaszem.hu 
+36 20 203 7968  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYTxPBL-6fYutGs9WRWxWQr8sC-sJRq72WPffGI7yc0_yCkw/viewform
https://www.buzaszemalapitvany.hu/public/mom/MOM_Adatkezelesi_Tajekoztato.pdf
mailto:huszti.kata@buzaszem.hu

