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Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 

KONFERENCIA 

 

Népművészet? 

Mit? Miért? Ki? Kivel? Hogyan? 

szembenézés a valósággal,  

tényfeltárás és párbeszéd az ágazat jelenlegi helyzetéről  

 

A konferencia célja: 

 Feltárni és elemezni a gyermekek néptánc- népzene oktatását érintő helyzetet, világos és 

átfogó képet kapni az ebben szereplőkről.  

 Megvizsgálni a tevékenység helyét és szerepét a mai társadalomban és 

közművelődésben.  

 Megállapítani, hogy a tartalom összhangban van-e a formával, illetve, hogy a 

tevékenység megfelelő helyet foglal e a közvéleményben, a közgondolkodásban, a 

köztudatban, a döntéshozókban, a partnerekben (iskolák, oktatási és közművelődési 

intézmények.)  

 Feltárni az anomáliákat, és megállapítani, hogy a tevékenység helye, szerepe, 

jelentősége, prioritása egységes szemléletet tükröz az ország egészében, vagy vannak 

ebben hiányosságok.  

 Elemezni a társadalmi beágyazódottságot.  Közösen elkészíteni a SWOT analízist, amely 

a tevékenység körülményeit jellemzi.  

 Szembenézni a valósággal, hiteles és átlátható képet kapni mennyiségi és minőségi 

szempontból egyaránt.  

 Megközelítő statisztikai adatok összeállítása az ágazatról: hányan, hogyan, kivel hol és 

hogyan végzik a tevékenységet.  

 

A konferencia feladata:  

 Közösen, párbeszéddel és konszenzussal felismerni az ágazatot veszélyeztető, erősítő 

jelenségeket.  

 Megalapozni és megteremteni a lehetőséget, hogy kétévente hasonló konferencia 

szerveződjék, elemezve az eltelt idő eredményeit, vagy éppenséggel 

eredménytelenségét.  

 Létrehozni az ágazati kompetencia térképet az alapoktól a felépítményig.  

 Utak, lehetőségek és módszerek keresése a fenntartható és kiszámítható ágazati 

működésre.  



 Rövid- közép és hosszú távú jövőkép keresés vertikális (műfajok önmagukban) és 

horizontális (műfajok egymás mellett) szempontból egyaránt. 

 Párbeszéd és kapcsolat keresés a döntéshozókkal: állami szervek, szakminisztérium 

amely   lehetővé teszi a kölcsönös érdekek mentén történő partneri viszony kialakítását.  

 Memorandum és konklúzió a konferencia résztvevői a partnerek és a lehetséges 

partnerek számára.  

 

Meghívottak köre:  

 néptáncpedagógusok, akik művészeti iskolai keretek, vagy civil szervezeten belüli 

formában, vagy művelődési házakban szakkörként, illetve általános iskolában tanításon 

belül végzik tevékenységüket 

 népdaléneklést tanítók  

 népzenét tanítók  

 egyéb, néptáncoktatás iránt érdeklődők 

 

PROGRAM 

 

MIT? MIÉRT? - bevezető előadások 

 Felföldi László: A népművészet helye életünkben 

 Héra Éva: Népművészet, hagyomány, társadalom    

 Dr. Györgyi Erzsébet a Kiss Áron Magyar Játéktársaság elnöke, a Néprajzi Múzeum 

néprajztudósa: Játék. A gyermek, a gyermek helye a közösségben 

 

KI? KIVEL? HOGYAN? MIT?  

 Demarcsek Zsuzsa: Néptáncoktatás az alapfokú művészetoktatásban 

 Szilágyi Zsolt: A szakiskolai képzés helyzete 

 Lévai Péter: Magyar Táncművészeti Egyetem: Pedagógusképzés 

 Vakler Anna: A népdal helye, szerepe a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 

 Árendás Péter: Népzenész képzés a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 

 Matókné Kapási Julianna: Élet a művészeti iskolán túl – néptáncoktatás egyesületi formában 

 Berán István: Táncházak napjainkban 

 Sikentáncz Szilveszter: A rákospalotai modell  

 

SZABAD GONDOLATOK – ötlet felvetések – hozzászólások  

 

KONKLÚZIÓ 

 

Zárszó  

 


