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1. Munkatársak közös rövid távú képzése 
Jó gyakorlat átadás – Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás 

Képzési tematika 
Helyszín: Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

 
1. nap – 2018. február 08. 

Időbeosztás: 
1. rész 9:30 – 11:00  
Kávészünet 
2. rész 11:30 – 13:00  
Ebédszünet 
3. rész 14:00 – 15:30  
 
Képző: Bathó Rita jó gyakorlatot átadó; Rátkainé Hegedűs Ilona fejlesztő pedagógus – koordinátor intézmény 

 

Tematikai egység megnevezése 
 

Tárgyi feltételek 
(segédeszközök, taneszközök) 

Tematikai egység 
időtartama 

 

Módszerek, munkaformák 
 

Ráhangolás 
Ismerkedés 
Előzetes tudás megbeszélése 

szék, asztal, íróeszközök, papír, 
színes papír 

25 perc Útlevél - bemutatkozás  
Reflexió 
 

A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei- helyük 
a helyi szabályozókban, dokumentumokban 

projektor, laptop, kivetítő 45 perc PP-vel támogatott előadás 

Betekintés 2 tanítási órába – 1. és 2. évfolyamban tartott 
Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás 

táncterem, CD lejátszó, eszközök 
a foglalkozáshoz 

90 perc bemutató foglalkozás 
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Óramegbeszélés  35 perc beszélgetés, reagálások, refle-
xiók 

Módszertan, pedagógiai eljárások a ZMF alkalmazása 
során 

projektor, laptop, kivetítő 60 perc frontális előadás 

A nap során tanultak, megbeszéltek összegzése  15 perc beszélgetés, reagálások, refle-
xiók 

 

 
2. nap – 2018. február 09. 

Időbeosztás: 
 
1. rész 9:30 – 11:00  
Kávészünet 
2. rész 11:30 – 13:00  
Ebédszünet 
3. rész 14:00 – 15:30  
 

Tematikai egység megnevezése 
 

Tárgyi feltételek 
(segédeszközök, taneszközök) 

Tematikai egység 
időtartama 

 

Módszerek, munkaformák 
 

ZMF helye a fejlesztő pedagógiai munkában, a tanulók 
egyéni fejlesztésében 

projektor, laptop, kivetítő 90 perc frontális előadás, konzultáció 

A tananyagtartalom interaktív átadása – mondókák, népi 
énekek, népi játékok 

ritmushangszerek, kendő, labda, 
CD lejátszó, furulya 

90 perc egyéni, páros és csoportmun-
ka 

A mozgásanyag interaktív átadása – ritmusgyakorlatok, 
néptánc alaplépések 

ritmushangszerek, furulya, CD 
lejátszó 

45 perc egyéni, páros és csoportmun-
ka 

Zárás, reflexió, értékelés 
 

A4-es lap 
Elégedettségi kérdőív 
 

45 perc Egyéni és csoportos megbe-
szélés 
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3. nap – 2018. február 10. 
Tanulmányi kirándulás Hollókőre 

UNESCO Világörökség része 1987 óta - Magyarország jellegzetes népművészeti tájegysége - Hollókő 

Időbeosztás:  

7:30 – 15:30  

Program: 

Ismerkedés a település történetével, a Palócföld jellegzetességeivel (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%B3k%C5%91; 

http://www.holloko.hu/) 

A legfontosabb feltételnek, azaz az egyedi és egyetemes jelentőségnek Hollókő azzal tesz eleget, hogy a 17–18. században kialakított falu a tradicionális 

építészet és a 20. századot megelőző falusi élet olyan, páratlan példája, amelyet sikerült eredeti állapotában megőrizni. Hollókő napjainkra sem vált sza-

badtéri múzeummá: mindmáig élő, lakott település. Hagyományőrző lakói a legtöbb épületet most is rendeltetésszerűen használják. A község műem-

lékvédelem alatt áll.  

Hollókő központjában működik 1964 óta az a falumúzeum, amely egy jellegzetes palóc parasztcsalád életmódját, lakását, bútorait viseletét és gazdasági 

eszközeit mutatja be. 

Ófalu 

Hollókő a térséget jellemző, egyutcás falutípust képvisel, melynek alapszerkezetét a központi útra merőlegesen, keskeny szalagtelkeken elhelyezkedő 

házak kettős vonala jelenti. A palóc településeken a nagycsaládok szokás szerint egyetlen telekre építkeztek, és a család létszámának növekedésével az 

utcára néző első ház mögött egyszerűen egy újat emeltek. A falu központjában, a domb tetején kialakított „szigeten” áll a kis fatornyos, zsindellyel fe-
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dett templom, melyet 1889-ben közadakozásból építettek. Az épület kivételesen jó állapota és egyszerűségéből fakadó szépsége miatt valóságos kis 

ékkő. 

A ma nem egészen 400 lelket számláló település közepén elhelyezkedő műemlékcsoport összesen 67 védett épületet foglal magába – ezek többnyire 

földszintes, kontyolt nyeregtetős parasztházak, melyek homlokfalát az utca és az udvar felől is áttört faragással díszített faoszlopos, deszkamellvédes 

tornácok („hambitusok”) szegélyezik. 

Néprajza 

A néprajztudomány jelenlegi állása, mai eredményei alapján vitatják a palócság eredetének kérdéseit. Ellentmondásos vélemények vannak az etnikum 

határairól, területi megoszlásáról, a néprajzi sajátosságok kizárólagos érvényességéről. Ennek ellenére Hollókőn, a világörökséghez tartozó Ófalujában 

Nógrád megye folklórjaként a palóc népcsoport életét, hagyományait mutatják be. 

Népi építészete 

A népi építészet jellegzetes alkotásai a palócházak, amelyek az ismert hármas tagolásukkal (tisztaszoba vagy ház, a pitvar és a kamra), jellegzetes díszíté-

seikkel, a ház homlokzatának alakításával az Ipoly és a Cserhát vidékén sokfelé láthatók még. 

Népviselete 

Kenderből szőtt vászonnal varrták viseleteik jelentős részét, az ágyneműt, az asztalterítőt, törülközőt, a tarisznyát. Erre a gazdasági kényszerűség is 

rávitte a palóc asszonyokat. A hagyományosodó kismesterségek, a művészi, díszítő szándék gyakorlása az önkifejezés egyetlen, lehetséges eszköze volt. 

A hollókői népviselet a mai napig élőnek tekinthető, de már csak a vasárnapi szentmisékre, jeles ünnepek alkalmából veszik fel a lányok és az asszo-

nyok, a férfiak a 20. század közepe óta nem hordják. Az ünnepi felsőruházat valaha a család anyagi helyzetét is tükrözte, egyben öröklődő vagyontárgy 

volt. A viselet a családi állapotot kifejező főkötő, az ingváll és a sok alsószoknya. Utóbbiból munkához kettőt, ünnepeken akár húszat is felvettek a 

hollókői nők. Az ingváll több rétegű ruhadarab: vászon, gyolcs, selyem, végül tüll ujjat illesztettek össze, s az egészet együtt bíbor ingvállnak hívták. 
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Nevezetességei 
 
Ófalu (Kossuth utca és Petőfi utca) falurezervátum, amely 56 védett épületet foglal magában. 
Falumúzeum Hollókőn (Kossuth Lajos utca 82.) 
Postamúzeum 
Hollókői Tájház 
Babamúzeum 
Szövőházak (Kossuth Lajos utca 92. és 94.) 
Kelemen Ferenc fafaragó kiállítása és háza (Petőfi u. 2.) 
Katolikus templom (a 19. század végén épült, fatornyos épület, ami 1909-ben megégett a faluval együtt) 
Hollókői vár 
 
Linkek Hollókőről: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MQ_E4A_HnGI 
 
http://whc.unesco.org/en/list/401/gallery/ 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MQ_E4A_HnGI
http://whc.unesco.org/en/list/401/gallery/

