
A SZAKMA ÜNNEPE! 

G O N D A E M M A 

RENDEZVÉNYEK FEJÉR MEGYÉBEN 

A Fejér Megyei Művelődési Központ A MŰVELŐDÉS 
H E T E - A T A N U L Á S ÜNNEPE országos rendezvénysorozat 
részeként, 2003. október 3-án szakmai tanácskozást tartott: A 
hagyományőrzés és a népi kultúra szerepe a köz- és felnőtt- oktatás
ban címmel. 

Előzmények, a rendezvény alapötlete 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás sokféle kérdést vet 

fel. Sok vágy és sok félelem fogalmazódik meg mindenkiben. 
Az egyik legfontosabb kérdés a nemzeti jelleg, a csatlakozó ál
lamok sokszínű hagyományainak megőrzése, a nemzett identi
tástudatuk megóvása. 

A program részletes bemutatása 
A Fejér Megyei Művelődési Központ több évtizede részt 

vesz a népi kismesterségek bemutatásában, oktatásában. Tanfo
lyamainkon, szakköreinken, kiállításainkon számos részrvevő, 
látogató ismerkedett meg a szövés, agyagozás, csipkeverés, hím
zés, bőrművesség, kosárfonás, stb. fogásaival. 

A Fehérvári Kézművesek Társaságával és a Fejér Megyei 
Kézműves Egyesülettel kiépült jó kapcsolat is segítette intéz
ményünkben a népművészeti tevékenység megerősödését, bő
vülését. 2000. óta folyamatosan szervezünk a Mesterségek Há
zában óvodás és iskolás korú gyerekek számára népművészeti 
bemutatókat, közös alkotó foglalkozásokat. Több éve kézműves 
alkotók bevonásával szervezzük nyári napközis táborainkat is. 

A 2003 októberében szervezett szakmai napon bemutatko
zási lehetőséget kínáltunk mindazon intézmények képviselői
nek, akik valamilyen módon és formában foglalkoznak hagyo
mányőrzéssel, hagyományápolással, a népi kismesterségek okta
tásával. 

Az élethosszig tartó tanulás az egyik fontos célja, meghatá
rozó folyamata lehet mind az oktatási, mind a kulturális intéz
mények tevékenységének a X X I . században. A hagyomány és 
innováció; a múlt és a jövő közti kapcsolat megteremtése, a 
kreativitás, mint a szociális integráció eszköze, a kulturális 
örökség megóvása, mind-mind napjaink iskolai oktatásának és 
felnőttképzésének fontos kérdései. Ezekre a kérdésekre kerestük 
a választ a résztvevő intézmények bemutatásával, tevékenysé
gük ismertetésével. 

A szakmai nap résztvevőinek köre Székesfehérvárról és 
Fejér megyéből 

- óvónők, 
- pedagógusok, 
- speciális szakiskolák pedagógusai, 
- népművészeti egyesületek képviselői, 
- népművészek, 
- közművelődési szakemberek, 
- középfokú művészeti iskolák hallgatói. 
A szakmai tanácskozáson több mint 70 érdeklődő vett részt. 

A szakmai tanácskozás programja, előadásai 
A hagyományőrzés az óvodai nevelési programokban. 
1. Vízivárosi Óvoda (Székesfehérvár) 

2. Enyingi Óvoda (Enying) 
3. Árpád úti Óvoda (Székesfehérvár) 

A hagyományőrzés az iskolákban, különös tekintettel az alsó ta
gozatosokra 

1. Széna téri Általános Iskola (Székesfehérvár) 
2. Pákozd Általános Iskola (Pákozd) 

Népi kismesterségek szerepe a rehabilitációs tevékenységekben 
1. Ezredéves Általános Iskola (Székesfehérvár) 
2. Arany János Általános Iskola (Székesfehérvár) 
3. Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon (Székesfehérvár) 

A népi játszóház-vezető tanfolyamok tapasztalatairól 
Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet (Székesfehérvár) 

Mesterségek Háza kézműves bemutatóinak tapasztalatai. Ho
gyan további 

Fejér Megyei Művelődési Központ (Székesfehérvár) 
Kézműves táborok a nagyvárosban 
Fejér Megyei Művelődési Központ (Székesfehérvár) 
A Szabad Művelődés Háza (Székesfehérvár) 

Gyermekjátszó 3-10 éveseknek. Bemutató foglalkozás 
Fejér Megyei Népzenei Műhely - Szedtevette Zenekar és 

Kneifelné Laczkó Krisztina (Székesfehérvár) 
A foglalkozást a szakmai nap részrvevői számára tartottuk 

meg. Olyan játékokkal, dalokkal ismerkedhettek a résztvevők, 
melyeket használhatnak óvodai, iskolai foglalkozásokon. 

A foglalkozásról videó felvétel készült, melyet a résztvevők 
megkapnak, a dalok kottáinak és szövegének leírásával együtt. 

A programot kísérő kiállítás 
A résztvevő intézmények hallgatóinak alkotásaiból kiállí

tást szerveztünk, mely 2003. október 3-27-e között volt megte
kinthető. 

A kiállító iskolák, intézetek: 
Pákozdi Általános Iskola - nyári táborok anyaga 
Szénatéri Általános Iskola - nyári táborok anyaga 
Fejér Megyei Művelődési Központ - napközis táborok 

anyaga 
Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon - kézműves foglalko

zások növendékei 
Boldog Gizella Óvoda - nagycsoportosok alkotásai 
Mesterségek Háza - kézműves foglalkozásainak anyaga 
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