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A pályázat időtartama alatt nagyon fontos a szakmai fejődés. A békéscsabai eseményen 

a sokszínűség került előtérbe: ennek megfelelően konferenciával egybekötött műhelymunka 

valósult meg, amelynek során a népművészeten belüli sokrétűség és a multikulturalitás is vita 

tárgyát képezte. 

A műhelymunka alkalmával többek között arra is választ kaphattunk, milyen módon 

igazodhatunk el a népművészet többrétegű világában, hogyan lehet ennek különböző 

irányzatait, ágazatait összekapcsolni, miképpen lehet együtt tevékenykedni a hagyományőrzés 

egymástól eltérő útjain. Ha ebben a témában a különböző népművészeti ágak összefognak, 

illetve megfelelő módszert dolgoznak ki a továbbörökítésre, a tudás átadására, akkor ezek az 

értékek a jövő generáció számára is érdekes, izgalmas módon válnak élővé, azaz sokkal 

könnyebben tudják a fiatalok befogadni. 

Ennek a folyamatnak úgy kell megtörténnie, hogy a gyermekek ne érezzék mindezt 

felülről jövő pressziónak, kötelező dolognak, hanem örömüket leljék benne, szórakozásnak 

fogják fel, igényük legyen ezen ágak megismerésére, alapvető szükségletükké váljon az új 

tudás megszerzése, mindez az életük része legyen. E célok megvalósulásához kellenek a 

megfelelő szakemberek, akik előmozdítják a gyermekek ezen irányba tartó fejlődését. A 

népművészeti ágak tudásanyagát olyan módon kell átadni, hogy a foglalkozások, oktatások 

mindig sikerélményként csapódjanak le a gyermekben, ráadásul ez a sikerélmény vezessen el 

jó hangulatú közösségi tevékenységekhez is. 

A műhelymunka másik fontos témája a multikulturalitás. Ezzel azért fontos interakcióba 

hozni a gyermekeket, mivel így újabb lehetőségük nyílik a fejlődésre. A népművészetben 

szintén elengedhetetlen a különböző kultúrák megismerése. Magyarország történelmében 

ugyanis számos népcsoport játszott megkerülhetetlen szerepet, e népcsoportok alakították, 

formálták a befogadó ország hagyományait. Fontos megismerni, megtanulni ezeknek a 

népeknek az eredetét, tradícióját, hiszen ez nagy segítséget nyújt a sokszínűség és a 

különbözőség kezelésében. 



A szakemberek különböző módszerek segítségével olyan kognitív, verbális és 

nonverbális készségeket tudnak kifejleszteni, amelyek a különféle kultúrákkal és kulturális 

csoportokkal való együttműködést megalapozzák, elősegítik. 

A szakmai programok mellett megismerkedhettünk a csabai kolbász töltésének 

módjával, s ezt gyakorlatban is kipróbálhattunk. 


