
 
Képzés címe: A magyar népzenei ismeretek átadásának módozatai. 
 
Szervező intézmény: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
 
Képzés ideje: 2017. november 17-19. 
Helyszín: Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola, 
Székelyudvarhely 
Képzés időtartama:  20 óra 
 
Előadók: Györfi Erzsébet (Csíkszereda), Pávai István, (Budapest), 
Szalay Zoltán (Csíkszereda)  
Szervező, kontaktszemély: Bodurian Ágota, Tel.: 0745-031452 
 
Célcsoport: népdalversenyeken diákjaikkal résztvevő pedagógusok 
(óvónők, tanítók, zenetanárok) 
 
Program: 
Péntek, nov. 17.: 16-20 óráig (Györfi Erzsébet) 
 
Témakör: A magyar népdal helye az oktatásban. Régi gyűjtések 
visszatanítási módozatai. 
 
Szombat, nov. 18.: 9-19 óráig  (Pávai István) 
 
Témakör: Mi a népzene? A magyar népzenekutatás rövid története. A 
magyar népzene sajátosságai és történeti rétegei. A magyar népzene 
dialektusterületei. Hogyan tehetjük élményszerűvé a népzeneoktatást 
mindennapi munkánk során? 
 
Vasárnap, nov. 19.: 9-15 óráig (Szalay Zoltán) 
 
Témakör: Népdalvetélkedők kapcsán felvetődő kérdések: tanulás, 
válogatás, előadás, értékelés. Jagamas János: Miért nem népdal? 
tanulmányának bemutatása. A népdalcsokrok összeállításának 
szempontjai. A magyar lélek a népzene és a nyelv tükrében. 
 
 



A képzés célja a magyar anyanyelvű, magyar tannyelvű 
napközikben, iskolákban tanító pedagógusok népzenei ismereteinek 
bővítése, gyarapítása. Tekintve, hogy hazánkban, a felsőoktatási 
intézmények tantervében gyakorlatilag egyáltalán nem esik szó a 
magyar népzenéről – gondolunk itt elsősorban az egyetemi és 
akadémiai szintű zenetanár képzésre – meggyőződésünk, hogy 
fölöttébb szükséges és hasznos lenne egy ilyen tematikájú képzés, 
vagy akár képzéssorozat elindítása. Ugyanakkor – tekintetbe véve az  
óvodai, iskolai és magasabb szintű népdalversenyek egyre gyarapodó 
népszerűségét – szintén felmerül annak szükségessége, hogy a 
versenyekre felkészítő pedagógusok megfelelő minőségű és 
mennyiségű ismerettel rendelkezzenek ezen a téren. 
 
A képzés teljes időtartamán (20 óra) résztvevő pedagógusok kétnyelvű 
részvételi oklevelet kapnak. A képzés ingyenes. 
 
A résztvevők számára szállást az intézmény vendégszobáiban tudunk 
biztosítani (40 lej/éjszaka). Az étkezés a közeli Broadway vagy Pethő 
éttermekben megoldható. A szállásra és étkezésre vonatkozó 
igényeiket az előzetes iratkozásban kérjük, jelezzék. Ezek költségeit a 
résztvevők állják. 
 
A képzésre előzetesen iratkozni az agota.bodurian@yahoo.com címen 
lehet. Továbbá az RMPSZ oldalán az on-line iratkozás is kötelező 
(egyelőre még nem elérhető). Amint ez meghirdetésre kerül, az 
előzetesen iratkozottakat leértesítjük. 


