
 

Népi játszóházi foglalkozásvezetői tanfolyam 

a Hagyományok Háza 120 órás közművelődési akkreditált (11348-
3/2018/KOZOSMUV) képzése 

A képzést a Keresztury Dezső VMK, Kézművesek Háza hirdeti meg. A képzés az 53 215 01 Népi játék és 
kismesterségek oktatója szakképesítés 10683-12 számú modulja. 

Tanfolyamunkat ajánljuk mindenkinek, aki szeretne sokféle kézműves mesterséget kipróbálni. A tanfolyam 
elméleti foglalkozásain a hallgatók megismerkednek a hagyományos magyar népi kultúra területeivel, a 
gazdálkodás, népi táplálkozás, népi építészet és lakáskultúra, viselet jellegzetességeivel, megismerik a 
népszokásokat, az évkör és a családi élet ünnepeit, a néphit, a gyermekélet, a játékszokások, a gyermekfolklór, a 
népköltészet jellegzetességeit. Elsajátítják, hogyan legyenek képesek a gyermekekkel is elkészíttetni a 
természetben található különböző anyagokból - vessző, csuhé, szalma, nád, gyékény, bürök, stb. - készülő 
egyszerű játékokat. Jártasságot szereznek a következő technikák alkalmazásában: nemezelés, szövés-fonás, 
bőrmunkák, egyszerű fazekasság, gyöngymunkák, növényi festés stb. 

A képzés időtartama: 2019. január 12-től  június 23-ig. A vizsga időpontja: 2019. szeptemberében. A képzés 
során a foglalkozások  szombaton és vasárnap is zajlanak, a következő időpontokban: 2019. január 12-13, 
február 9-10, 16, március 2-3, 30, április 13-14, május 4-5, május 25-26, június 22-23. 

A képzés tartalma:  

Elmélet: 
•    Néprajzi alapismeretek (népcsoportok, település-ház-bútorzat, viselet, az évkör és a család ünnepi szokásai, 
népköltészet, néphit, stb.) 
Gyakorlat: 
•    Természetes anyagokból (gyapjú, gyékény, vessző, szalma, csuhé, bőr, gyöngy, agyag, növények, stb.), játék 
és tárgykészítés 
•    Ünnepeinkre való készülődés tárgyai (adventi koszorú, gyertyamártás, mézeskalács készítés, karácsonyfa-
dísz, betlehem-készítés, tojásfestés, stb.) 
•    Mihez kezdhetünk gyermekeinkkel a szabadban? (sportjátékok, sárkánykészítés, gyógy-és festőnövények, 
sütés-főzés, nomád szövés, stb.) 

A képzés vizsgával zárul, melynek részei: 20 oldalas dolgozat, néprajzi szóbeli vizsga, gyakorlati vizsga és az év 
közben készített tárgyak bemutatása.  

A vizsga után a résztvevő tanúsítványt kap, mely feljogosítja népi kézműves játszóházi foglalkozás vezetésére. 

A képzés részvételi díja 180.000 Ft, mely a Csoóri Sándor Alap pályázati támogatásának köszönhetően 50.000 
Ft, mely összeg első részletét , 20.000 Ft-ot a jelentkezés visszaigazolása után kell átutalni legkésőbb január 12-
ig a Keresztury Dezső VMK számlaszámára: OTP Bank 11749008-15560988  Az utalásnál a közlemény rovatba 
kérjük feltüntetni:  „népi játszóházi képzés” . Amennyiben az utalást más költségviselő indítja, a jelentkező nevét 
is kérjük feltüntetni.  A 2. részlet megfizetése 2019. február 28-ig esedékes.  Amennyiben a hallgató nem tesz 
vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 180.000 Ft bekerülési költség közötti különbözetet meg kell térítenie. 

A foglalkozások helyszíne: Gébárti Kézművesek Háza, Zalaegerszeg, Gébárti-tó  
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet. A felvétel a jelentkezési lapok visszaküldésének 
sorrendjében történik.  Maximálisan felvehető létszám: 18 fő 
Lemondási feltételek: A szervező csak beérkezett, aláírt írásbeli lemondásokat fogad el. 

A részvétel feltétele: minimum érettségi bizonyítvány megléte. 
Amennyiben cég vagy intézmény a költségviselő, kérjük, töltse ki a Költségviselői nyilatkozatot is.  

Az aláírt dokumentumokat a kezmuveshaz1981@gmail.com email címre kérjük megküldeni.  
 
Jelentkezési határidő: 2018. december 10. , illetve a helyek beteltéig folyamatosan.  

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Kézművesek Háza. 

 

       Keresztury Dezső VMK Gébárti Kézművesek Háza 

       Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Pf. 161. 

                                      email: kezmuveshaz1981@gmail.com 

       telefon: 92/312744, 20/5568086 
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