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NÉPI JÁTSZÓHÁZVEZETŐI TANFOLYAM
VIZSGADOLGOZAT
Téma (a megadott témákból egyet kell kiválasztani!):
1. Egy néprajzi témakör kidolgozása: szakirodalom feldolgozása, saját
gyűjtőmunkával kiegészítve. A témát elsősorban az előadások és a néprajzi
tételsor alapján lehet választani (pl. egy népköltési műfaj, a gazdálkodás
valamelyik ága, népviselet, népszokások, stb.) Cél, az oktatásban is
felhasználható ismeretek összegyűjtése.
2. Egy település, tájegység (pl. Sárköz, Göcsej, stb.) vagy népcsoport (palócok,
kunok, székelyek…) honismereti, néprajzi bemutatása a szakirodalom és saját
gyűjtőmunka alapján.
3. Játszóházi foglalkozások tervezete: éves terv, teljes tábori tematika, szakköri
munkaterv, amely tartalmazza az időbeli tagolást, a tanítandó anyag
bemutatását és a módszertani vonatkozásokat a résztvevők életkorának,
létszámának, az időkeretek bemutatásával együtt.
4. Kézműves mesterség, technika bemutatása: pl. szövés, fazekasság,
bőrművesség. Itt a tanfolyamon bemutatott és az ott nem említett (pl. kovács,
bútorfestő asztalos) mesterségeket egyaránt lehet választani.
A téma kiválasztása, illetve a dolgozat megírása során konzultálni nem kötelező,
de aki nem rutinos a dolgozatírásban, annak ajánlott!
Konzultálni elsősorban Sándor Ildikóval (minden témában), a képzés szervezőjével
(3. és 4. témában), illetve a tanfolyam során megismert oktatókkal (a hozzájuk tartozó
témában) lehet.
Külső konzulenst is lehet választani! A konzulens személyével kapcsolatban a képzés
szervezőjét keressétek!
A kiválasztott téma címét, „címtervezetet” legkésőbb 2013. április 30-ig a képzés
szervezőjének kell e-mailben elküldeni (verboci.dori@hagyomanyokhaza.hu)
A dolgozat szerkezete:
- minimum 20 gépelt oldal (12-es betűméret, 1, 5 sortávolság) képek nélkül, a
dolgozat összetűzve
- tartalomjegyzék a dolgozat elején, oldalszámozás a lap alján
- a borítóra írjátok rá: Hagyományok Háza, Népi játszóházvezetői tanfolyam,
dolgozat címe, készítő neve, évszám
A dolgozatot elektronikusan is kérjük, CD-n egy példányban vagy e-mailen
elküldve (verboci.dori@hagyomanyokhaza.hu).
A dolgozat beadási határideje: 2013. augusztus 12.
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Hivatkozások:
- A képekhez kérünk képaláírást (amiből kiderül, mi látható a képen), valamint
annak feltüntetését, ki, hol (mikor) készítette a képet. Ezt a más könyvekből
kivett, szkennelt képek esetében is tegyétek meg!
- A más helyről vett idézeteket a következő hivatkozási móddal kérjük:
„…idézet…” - vagy ha nem szó szerint, akkor idézőjel nélkül - , majd zárójelben,
a szövegbe illesztve a szerző neve, a megjelenés évszáma és az idézet lapszáma:
Pl. „A parasztok világszemléletében egymás mellett élt, összefonódott a világ
vallásos magyarázata, a hiedelmekkel és az évszázadok során hagyományozott,
tapasztalatokból szerzett valódi tudással.”” (Bihari – Pócs, 1985:184.)
- A dolgozat végén, az irodalomjegyzékben tüntessétek föl a felhasznált könyvek
minden adatát: Pl. Bihari Anna- Pócs Éva: Képes magyar néprajz. Budapest, 1985.
- Az internetről letöltött szöveges és képi források lelőhelyét is fel kell tüntetni.
Az idézetek aránya nem érheti el a dolgozat terjedelmének 50 %-át! Ellenkező
esetben a dolgozat nem értékelhető!
KÖNYVTÁRAK
HAGYOMÁNYOK HÁZA - MARTIN MÉDIATÁR (csak helyben olvasás)
1011 Budapest, Corvin tér 8. I. emelet
Tel: 225- 6059
Nyitva tartás: H: 11:00 – 17:00, K: 10:00 – 16:00, CS: 11:00 - 18.00, P: 10:00 – 15:00,
szerda, szombat, vasárnap: ZÁRVA
www.hagyomanyokhaza.hu
NÉPRAJZI MÚZEUM KÖNYVTÁRA (csak helyben olvasás)
1055 Budapest, Kossuth tér 12.
Tel: 473-2438
Nyitva tartás: K: 10:00 – 17:30, SZ –CS: 10:00 – 16:00, P: 10:00 – 15:00
Szombat, vasárnap, hétfő: ZÁRVA
A raktár fél órával előbb zár.
www.neprajz.hu
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KÖZPONTI KÖNYVTÁR
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
Nyitva tartás: H-P: 10:00 – 20:00, SZ: 10:00- 16:00, V: ZÁRVA
Fiók-könyvtárak
www.fszek.hu

A könyvtárak általában nyáron zárva tartanak!
Hagyományok Háza, Népművészeti Módszertani Műhely
+361 225-6065

