Az ismeretkör: Szakmai törzsanyag
Tanító szakkal közös kurzus

Tantárgy neve: Hon- és népismeret
Neptunkód: BLTANI1002
A tantárgy besorolása: kötelező

Kreditértéke: 2

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”
0%elmélet- 100%gyakorlat
A tanóra típusa: gyakorlat, és óraszáma: 0 ea. + 2gyak.⁄hét az adott félévben 30 óra,
levelezőn 10 óra gyakorlat
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:
 a szorgalmi időszak heteire lebontott tematika
 a feladatok, a kidolgozásuk, és értékelésük részletes szempontsora
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további
módok: Feladatok:
 prezentáció a kiadott témakörök egyikéből, önértékelés, oktatói visszajelzés
 tervezetírás csoportmunkában kiadott témakör alapján (választott téma ⁄ témakör
kidolgozása és beépítése az iskolai nevelési folyamatba projektnap vagy témahét
keretében); közös értékelés
A tantárgy tantervi helye: 1. félév
Előtanulmányi feltételek: nincsenek
Tantárgyleírás:
A 19/20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód megismerése.
A hazai táj. A Kárpát-medence néprajzi nagytájai, táji jellemzői
A család szervezete. Rokonsági viszonyok, terminológia. A falu társadalmi
rétegződése. A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Munkamegosztás a
családban. Népi mesterségek. Természetes alapanyagok feldolgozási módjai. A
hétköznapok rendje. A gazdálkodó ember legfontosabb munkái. Hétköznapi és
ünnepi viselet, táplálkozás. Népi játékok, iskolai hagyományok
Őszi jeles napok, a munkaalkalmakhoz kötődő népszokások. Társas munkák.
Advent, karácsonyi ünnepkör.Farsang, farsangi szokások, köszöntők és maszkos
alakoskodások. Nagyböjt és a húsvéti ünnepkör szokásai. Pünkösd, nyári jeles napok.
Helytörténet, helyi hagyományok, nevezetességek felkutatásának módszertana.
Kötelező, illetve ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
Balassa Iván-Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Bp., 1979 ISBN 9631309460
Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Bp.,
1997 ISBN 963901429X
Ajánlott irodalom:
 Barsi Ernő: Népi hagyományaink iskolai színpadon. Győr 1995. ISBN: 9637586393
 Baksa Brigitta: Szülőföldünk. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest
2013. ISBN 9631973921
 Kerekedő esztendő tankönyvsorozat (1-4. évfolyam részére)
Nemzeti Tankönyvkiadó Színes Tankönyvcsomag részeként 2008-2011.
1: ISBN: 9789631962222, 2. ISBN: 9789631966367, 3: ISBN: 9789631969061, 4:
ISBN:
9789631971330



Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a tantárgy
jellemzően, érdemben hozzájárul:
a) tudása
- Átfogóan ismeri az adott képzési terület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
- Ismeri a szakterületéhez kötődő legfontosabb összefüggéseket, elméleteket és az ezeket
felépítő fogalomrendszert.
- Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
- Birtokában van azon ismeretek körének, amelyek szükségesek az adott és más képzési
területen folyó mesterképzésbe való belépéshez.
- Átfogóan ismeri a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az etikai normákat.
- Ismeri és szakszerűen alkalmazni képes a digitális kommunikáció, az információ
kezelésének szabályait.
b) képességei
- Ellátja a szakképzettségének megfelelő munkakört.
- Elvégzi a szakterülete ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisét, az
összefüggések szintetikus megfogalmazását és adekvát értékelését.
- Szakterülete eljárásrendjét, legfontosabb elméleteit és az azokkal összefüggő
terminológiát feladatai végrehajtásakor alkalmazza.
- Megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, ahhoz a hozzáférhető források
legszélesebb körét használja.
- Munkahelye erőforrásaival gazdálkodik, felhasználva szakmai tudását.
- Rendelkezik azzal a tudással, mellyel képes szakszerűen és etikusan kezelni az
elektronikus információkat.
c) attitűdje
- Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
- Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető
jellemzőinek hiteles közvetítésére, átadására.
- Nyitott a szakterületén zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció
megismerésére, elfogadására, hiteles közvetítésére.
- Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
- Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok
és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
- Folyamatos személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi.
- Kreatívan, kritikusan, innovatívan viszonyul az információs műveltséghez, eredményesen
tájékozódik a XXI. századi literációs kultúrában.
d) autonómiája és felelőssége
- Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai
kérdések végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
- Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását
és adott források alapján történő kidolgozását.
- Önállóan végzi munkáját tevékenysége kritikus értékelése és folyamatos korrekciója
mellett.
- Felelősséggel részt vállal szakmai nézetek kialakításában, indoklásában.
- A szakterülete megalapozó nézeteit felelősséggel vállalja.
- Önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeit
fejleszti és olyan új kompetenciákat sajátít el, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy
szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására.
- Önállóan tervezi és alakítja a digitális műveltségét.
Tantárgy felelőse: Dr. Baksa Brigitta főiskolai tanár PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató: -

