
 

MEGHÍVÓ 
Népművészet a nevelésben 

Platthy György Emlékkonferencia és  
Magyar Örökség Nevelési Konferencia  

 
Immár negyedik alkalommal rendezzük meg a Platthy György Emlékkonferenciát, melyet 

ezúttal a Magyar Örökség Nevelési Szövetség zászlóbontójának is szánunk.  

A kétnapos konferenciának a Búzaszem Alapítvány ad otthont, 2021. június 5-6-án, Gödön, a 

Búzaszem Iskolában (cím: 2131. Göd, Vécsey Károly u. 1) 

A rendezvény támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

A konferencia alapvető célja, hogy megosszuk egymással azokat a gondolatokat és 

tapasztalatokat, melyeknek a népművészetet a nevelésben alkalmazó szakemberek és 

pedagógusok birtokában vannak. Bemutatkoznak azok a szakemberek és iskolák, amelyek ezt 

a nemzetmentő, nemzetformáló munkát végzik, s bemutatkoznak olyan közösségek is, 

amelyek szívesen lépnének erre az útra. 

Rendezvényünkre várjuk az ország óvodai nevelőit, tanítóit, tanárait, valamint a 

népművészetet, vizuális kultúrát szerető minden érdeklődőt. 

A konferencia tartalmának szélesebb körű megismertetése érdekében az előadások 

összefoglalóit tanulmánykötetben jelentetjük meg. Az elhangzó eladásokról készített videó 

felvételeket alapítványunk honlapján keresztül elérhetővé tesszük. 

Tekintettel a vonatkozó járványügyi intézkedésekre, szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a 
konferencián való részvétel feltételekhez kötött. A beléptetésnél fel kell mutatnia érvényes 
védettségi igazolványát, vagy rendelkeznie kell 48 óránál nem régebbi, negatív PCR teszttel. 

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációkat korlátozott 

számban, a rendelkezésre álló szabad helyek betöltéséig tudunk csak fogadni. Amennyiben 

valamennyi szabad hely betöltésre kerül, a személyes részvételre irányuló regisztrációt 

lezárjuk. Regisztrálni még ekkor is érdemes, mivel minden további jelentkező számára 

tájékoztató levelet küldünk a konferenciát követően az előadások on-line elérhetőségéről. 

Jelentkezését a jelentkezési lap kitöltésével 2021. május 31-éig tudja elküldeni. 

Szálláshely lehetőség a településünkön:  

Aphrodite Hotel - Göd 

H-2131, Göd, Alagút u. 32. 

Mobil: +36 (30) 743 6029 

E-mail: info@aphroditehotel.hu 

WEB: www.aphroditehotel.hu 

A konferencián étkezési lehetőséget biztosítunk folyamatosan működő étkezdénkben, 

melynek bevételeit a tornatermünk építésre fordítjuk. 

Bővebb tájékoztatásért kérjük, keresse fel a konferencia honlapját, és segítse céljaink elérését 

azzal, hogy hírlevelünk olvasásával követi a Búzaszem történéseit! 

https://www.google.com/maps/place/B%C3%BAzaszem+Iskola/@47.673986,19.1256242,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x41fa18d73f4654a1!8m2!3d47.673986!4d19.1256242
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJdWJr44hgbqF-SND-10Oux-VxXh3I-cZ5VQrDN5SIuh3cnQ/viewform
javascript:fm.eMailClicked.raise('info@aphroditehotel.hu');
http://www.aphroditehotel.hu/
https://buzaszemalapitvany.hu/nepmuveszet-a-nevelesben-2021
https://buzaszemalapitvany.us4.list-manage.com/subscribe?u=f9ed9ba5bff44646deba978cc&id=5aeb38ccb1


Amennyiben kérdése merülne fel a rendezvénnyel kapcsolatban forduljon bizalommal Huszti 

Kata munkatársunkhoz a +36 20 203 7968 telefonszámon, vagy a huszti.kata@buzaszem.hu 

e-mail címen. 

Szeretettel várjuk Önt Gödön! 
 
Platthy István    Horváth Szilárd   Mokos Béla 
a Platthy család                  a Búzaszem Alapítvány                 a Búzaszem Alapítvány 
 képviseletében                       kuratóriumi tagja                  elnöke 
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