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„Népi kismesterségek tanulása, gyakorlása az iskolában”  
2. jó gyakorlat a Vitos Mózes Általános Iskolában 

 
 
 

A JÓ GYAKORLAT tulajdo-
nosa, az intézmény neve: 

Scoala Gimnaziala Vitos Mozes  
Vitos Mózes Általános Iskola 

Az intézményvezető neve: Szabó Mező László 

Az intézmény elérhetőségei: 
Scoala Gimnaziala Vitos Mózes  

537265 Sâncrăieni Bisericii 604 

A JÓ GYAKORLAT megva-
lósításának helyszíne: 

Scoala Gimnaziala Vitos Mózes  

537265 Sâncrăieni Bisericii 604 

Kapcsolattartó neve: Tompos Kinga 

Kapcsolattartó e-mail címe, 
elérhetősége: 

vitosmozes@gmail.com 

A JÓ GYAKORLAT alkal-
mazási területe: 

Általános iskolában, alapfokú művészeti iskolában a népha-
gyományok ápolására, a lokálpatriotizmusra való tudatos neve-
lésben a néphagyományok megismerésével iskolai tanórai és 
tanórán kívüli tevékenységekben. 

A JÓ GYAKORLAT célcso-
portja:  

 

 

Közvetlen célcsoport: a koordinátor intézmény jó gyakorlatot 
átvevő pedagógusai és a partnerintézmény jó gyakorlatot átadó 
pedagógusai (tanítók, tanárok, néptáncpedagógusok, népzene 
oktatók). 

Közvetett célcsoport: a partnerség iskoláinak tanulói, tanuló-
csoportjai. 

A jó gyakorlat célja: 

Olyan jó gyakorlat átadása, amely adaptálást követően 2 alka-
lommal bevihető, kipróbálható legyen a résztvevő pedagógusok 
tanítási gyakorlatába. 

A néphagyományok rendszerének kialakítása az iskolai nevelés-
oktatás keretében. 

A résztvevő pedagógusok szakmai, módszertani felkészültsége 
gazdagodjon a következő területeken: a tanári szakma profiljai-
nak megerősítése, a pedagógusok készségei és kompetenciái 
megszerzésének elősegítése a megfelelő magas szintű készségek 
és kompetenciák fejlesztésével. 

A jó gyakorlattal a tanulói motiváció felébresztése, fenntartása a 
néphagyományok megismerésében. 

Módszerek: 
Tehetségfejlesztés, személyiségfejlesztés, egyéni bánásmód, 
inkluzív nevelés, az elfogadás, mások kultúrájának megismerése, 
elfogadása, kutató munka, projektmódszer. 
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A JÓ GYAKORLAT elemei 

2. „Népi kismesterségek tanulása, gyakorlása az iskolában” 
1. Asztalos 

A népi kismesterség jó 
gyakorlat rövid leírása 

Az asztalos kétkezes foglalkozás, bútorok, szekrények, ruháslá-
dák, polcok elkészítésével foglalkozott. 
Az asztalosok alapanyaga folyamatosan bővül, de az alapok a pu-
ha és keményfa, gerenda, a deszka, a léc, valamint az enyvezés, 
pácolás, a festék, a lakkok is részesei eme mesterségnek. legfonto-
sabb munkaeszközük a gyalu és fűrész. A bútorokat kötéssel vagy 
ragasztással készítették.  

Cél megfogalmazása Ismerjék meg a tanulók a helyi néphagyományok közül az asztalos 
munka fortélyait. 

Időintervallum 4 alkalommal, heti egyszer ellátogatnak a helyi asztalos műhelybe, 
ahol tanulnak faragni, vésni. Az iskolában szintén négy alkalom-
mal begyakorolják a tanultakat. 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

3. oszt. – 8. oszt. 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

A felelős tanárok, tanítók megegyezik a feladat végrehajtásához 
szükséges teendők sorrendjét. Az anyagok, eszközök beszerzésé-
nek módját is egyeztetik. A fogadó asztalos műhellyel az időpont 
egyeztetése. 

Előzetes feladatok – tanu-
ló 

A tanulók megbeszélik szüleikkel a tevékenységen való részvételt, 
értesítik az időpontról. 

Eszközigény Kézi gyalu, akinek van vagy be tud szerezni. 

Tanulói tevékenységek A tanulók részt vesznek a műhely munkán, ahol megtanítanak 
nekik faragás mintákat, bútor léc gyalulást, festést. 

Módszerek, eljárások Gyalulás, festés, összeillesztés. 

Várható eredmény A tanulók, szülők, meghívottak 90%-nak az elégedettsége (5 fokú 
skálán értékelve) eléri a legalább a 4-es értéket. 

Lezárás A tanulók bemutatják az elkészített munkákat, melyet az iskola 
folyosóján állítjuk ki. 

2. Fonás, szövés 

A népi kismesterség rövid 
leírása 

A fonás, szövés falusi közösségekben a mai napig élő tevékeny-
ség. A 20. század elején már az asszonyok maguk állították elő 
családjuk számára a ruházati darabokat. Gyapjút, lenvásznat, ken-
dervásznat használtak fel. Ezekből nem csak ruhákat, hanem a 
háztartásban szükséges dolgokat: ágyneműt, törülközőt, szalma-
zsákot, gabonazsákot készítettek. 
 A megszőtt anyagokból színes mintákkal díszített abroszokat, 
terítőket, szőnyegeket készítettek. Ezt a tevékenységet inkább téli 
időszakban végezték, már a 8-10 éves lányok tudtak szőni, fonni. 
 Napjainkban már kevés helyen foglalkoznak fonással, szövéssel, 
ezért nagyon fontos életben tartani ezt a hagyományt. 

Cél megfogalmazása Népi hagyomány felelevenítése. A tanulók tudják felismerni és 
használni az eszközöket. 

Időintervallum Novemberi hónapban több alkalommal. 

Korosztály (évfolyam) Előkészítő osztály – 8. oszt. 
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meghatározása 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

November elején összegyűjtjük a feladatokat, azok kiosztódnak.  
Minden korcsoportnak megfelelő tevékenység pontosítása. A 
szükséges anyagok beszerzése.  
 

Előzetes feladatok – tanu-
ló 

A tanulók kutatómunkát végeznek. Keresnek ismerősöket, akik 
tudnak szőni, fonni. Ismereteket szereznek a régi szokásokról, és 
ha lapul valakinél vetélő, láncfonal, szövőszék megfigyelik azt. 

Eszközigény Szövőszék, vetélő, láncfonal, gyapjú. 

Tanulói tevékenységek A tanulók részt vesznek a faluban lévő Ezüsthajúak által szerve-
zett szövés - fonás bemutató tevékenységeken, amelyen elsajátít-
hatják a tevékenység fontos mozzanatait. 

Módszerek, eljárások Csoportosan és egyénileg is részt vesznek a tevékenységeken. 
Egyik csoport fonni tanul, a másik meg szőni. 

Várható eredmény A résztvevők (tanulók, szülők, meghívottak) 80%-nak az elége-
dettsége (5 fokú skálán értékelve) eléri a legalább 4-es értéket. 

Lezárás Az elégedettségi kérdőív értékelése, elemzése. Fotódokumentáció 
elkészítése. 

3. Fafaragás 

A népi kismesterség rövid 
leírása 

A fafaragás a székely nép körében egy elég gyakori tevékenység 
még napjainkban is. A Székelyföldön legyen háztartás, akár gazda-
ság az eszközöket gyakran díszítették és díszítik faragott minták-
kal. A fa a leggyakrabban használt alapanyag, de faragnak követ, 
szarut és csontot is.  
 A helységben kopja- és székely kapu készítők dolgoznak, akik 
művészi tehetséggel megáldott emberek. Ezen túl dísztárgyak 
előállításával is foglalkoznak. 

Cél megfogalmazása Megismerjék és elsajátítsák a faragást, a rajta lévő motívumok 
jelentését, fontosságát. 

Időintervallum A második félévben heti egy alkalommal két órát töltenek el fara-
gó műhelyben. 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

3. oszt. – 8. oszt. 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

Programok összeállítása. A szükséges anyagok beszerzése, meghí-
vók készítése.  
Elégedettségi kérdőív készítése. 
Tantestület tájékoztatása. 

Előzetes feladatok – tanu-
ló 

A tanulók kutatómunkát végeznek a székely motívumok jelenté-
sének megértéséhez. Ha lehetséges beszereznek vésőket a tevé-
kenységhez. 

Eszközigény A tevékenységekhez: lapos véső, íves véső. 

Tanulói tevékenységek A tanulók részt vesznek a munkálatok elsajátítását betanító órá-
kon, melyeket meghívott faragó mesterek tartanak. Mindenki el-
készít egy saját kopjafát faragott mintákkal. 

Módszerek, eljárások Egyéni és csoportos tevékenység, együttműködés. 

Várható eredmény A résztvevők (tanulók, szülők, meghívottak) 80%-nak az elége-
dettsége (5 fokú skálán értékelve) eléri a legalább 5-es értéket 
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Lezárás Az elégedettségi kérdőívek értékelése, elemzése, szakmai anyag és 
fotódokumentáció elkészítése, a dokumentációs anyag összeállítá-
sa. 
Kiállítás szervezés az egyik osztályteremben, ahol szülők, vendé-
gek megnézhetik a tanulók munkáit. 

4. Tojásírás 

A népi kismesterség rövid 
leírása 

A tojásírás a húsvéti ünnepkör elengedhetetlen rituális kelléke. A 
népi kultúrában gyökerező mintakincs gazdagságáról vallanak a 
levélrátétes, karcolt, írott, hímzett, patkolt tojások. Készítésével, 
díszítésével, írásával elsősorban a nők foglalkoztak, a férfiak a 
karcolással, patkolással foglalkoztak. A tojásírás vagy más szóval 
tojás díszítés az év meghatározott időszakában végzett tevékeny-
ség.  
„Írjuk a tojást, beletesszük a kesicét a viaszba, húzzuk a mintát. A 
minták neve egyiknek egyik, másiknak másik, például töltött ró-
zsa, ötcsillagos, tükörrózsa, cserelapi, ibolya, kankós stb. Amikor 
készen lesznek, beletesszük a festékbe, letöröljük, és ahol meg van 
írva, fehéren marad. Így írják a csángó fehérnépek a tojást. Van-
nak, ahol férfiak is írnak, mindenki törekszik, hogy minél szebb 
legyen. A tojásírás nálunk kézimunka. Régebb is összeültünk, nem 
csak hímes tojást írni, hanem kézimunkáztunk és viccelődtünk. 
Adja a Mária, hogy működjünk még, hogy tőlünk is jobban teljen 
s a fiatalok tanuljanak” – fogalmazott Tankó Anna néni. 

Cél megfogalmazása Hagyományőrzés 

Időintervallum Húsvét előtti nagyhét. 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

Előkészítő osztálytól 8. tanórán és tanórán kívüli tevékenység. 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

A nagy héten az osztályok több tevékenysége húsvéttal kapcsola-
tos, így a szükséges anyagokat kell előkészíteni.  A tojásfestési nap 
megszervezése, melyen meghívottak vesznek részt, megmutatva, 
megtanítva a tanulóknak a tojás hímzés titkait. 
 

Előzetes feladatok – tanu-
ló  

Az idősebb ismerősöktől, nagyszülőktől megtudakolni régi szoká-
sokat, hagyományokat, melyek már kihaltak. Ezeket lejegyzetelni. 

Eszközigény Kesice, kifújt tojás, festék. 

Tanulói tevékenységek Osztályon belüli készülődés, tojás festésre anyaggyűjtés. 

Módszerek, eljárások Projektmunka, egyéni és csoportos tevékenységek. 

Várható eredmény A résztvevők 80%-nak az elégedettsége eléri legalább a 5 értéket. 

Lezárás Az elégedettségi kérdőívek értékelése, elemzése, szakmai anyag és 
fotódokumentáció elkészítése, a dokumentációs anyag összeállítá-
sa 

5. Fazekasság 

A népi kismesterség rövid 
leírása 

Már az 1300-as évekre visszavezethető a fazekasság. A földek 
bizonyos területeken nem voltak megfelelőek termesztésre, mivel 
túl agyagosak és kövesek voltak, így fazekasságra kezdték felhasz-
nálni ezeket. 
 Legelőre használati tárgyakat kezdtek el készíteni, melyekben 
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tudtak főzni, sütni, majd korsót víz hordására, kantáros fazekak-
ban ételt hordtak. 
 A fazekasságból fejlődött ki a kerámia. Településenként meg volt 
és van a saját mintakincsük és formaviláguk. A legrégebbi és egy-
ben a hagyományt képviselő a máz nélküli cserépedény, ezt köve-
tik a különböző színű edények. Használat előtt kiégetik, így el-
nyerve azt az állapotot, amikor már használható. 

Cél megfogalmazása A résztvevő tanulók számára felelevenedik a székely öntudat. 
Birtokába kerüljenek egy értékes és hasznos mesterségnek. 

Időintervallum 4 alkalom, heti 2 óra 

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

Előkészítő – 8. osztály 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

A pedagógusok közösen megbeszélik a feladattal kapcsolatos 
felmerülő problémákat. Egyeztetik az időpontot a mesterembe-
rekkel és a műhely dolgozóival. A diákokat értesítik a tevékeny-
séggel kapcsolatos tudnivalókról. 

Előzetes feladatok – tanu-
ló 

Az idősebb ismerősöktől, nagyszülőktől megtudakolni régi szoká-
sokat, hagyományokat, melyek körül veszik ezt a mesterséget. 
Ezeket lejegyzetelni. 

Eszközigény Agyag, homok, festékek. 

Tanulói tevékenységek  Részt vesznek a mesterek által tartott órákon, majd műhely mun-
kán elkészítik a saját cserép edényeiket. 

Módszerek, eljárások  Közösség építő célja van, együttműködés, alkotás. 

Várható eredmény A résztvevők 80% az elégedettsége eléri legalább a 4-es értéket. 

Lezárás   Az elégedettségi kérdőívek értékelése, elemzése, szakmai anyag 
és fotódokumentáció elkészítése, a dokumentációs anyag összeál-
lítása. 
 Kiállítás szervezés az elkészült tárgyakból. 

6. Juhászat, pásztorkodás 

A néphagyomány rövid 
leírása 

Itt, a Csíki- és Gyimesi-havasokban egy nagyon különleges táj-
használat alakult ki, aminek a megismerése azért nagyon fontos, 
mert kevés helyen tudott ennyire helyi érdekek szerint működő 3 
rendszer fennmaradni. Itt az állatokat azért tartják, mert a gaz-
dáknak szükségük van a sajtra, húsra, gyapjúra. A több ezer juhot 
gondozó esztenákon kora tavasztól a tél beálltáig tartják a juho-
kat, ahol kizárólag férfiak dolgoznak. Családjuk a faluban él. Az 
esztenabács felel a juhállományért és ő készíti a sajtot, ordát, tú-
rót. A pakulár a juhokat gondozza, köztük az elkülönített juhokat, 
melyek nem fejős állatok. 
 Az elmúlt századokban a módszerek alig változtak, az eszközál-
lomány ment át jelentős változásokon. 

Cél megfogalmazása A még napjainkban is élő mesterség megismerése, részessé válása. 

Időintervallum Március, április  

Korosztály (évfolyam) 
meghatározása 

Előkészítő – 8. osztály 

Előzetes feladatok – peda-
gógus 

Megbeszélés a tanítók és osztályfőnökökkel a tanyán való látoga-
tással kapcsolatos tennivalókról, pontos időpont leszögezése.  
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Előzetes feladatok – tanu-
ló  

 A tanulók felkeresnek ismerős pásztorokat, nagyszülőktől érdek-
lődnek az pásztor életformáról. 

Eszközigény A szükséges eszközöket a juhászok biztosítják. 

Tanulói tevékenységek A tanulók több alkalommal kimennek a tanyára, ahol megismer-
kednek a pásztorkodással és aktívan részt vesznek a tevékenysé-
geken. 

Módszerek, eljárások Együttműködés, közös tevékenység. 

Várható eredmény A résztvevő tanulók, gyerekek elégedettsége eléri az 5 értéket. 

Lezárás A tanyán töltött idő értékelése, elemzése, szakmai anyag és fotó-
dokumentáció elkészítése, a dokumentációs anyag összeállítása 

 


