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Csipkekészítő
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Faműves, fajátékkészítő
Fazekas
Gyékény-, szalma-, csuhétárgykészítő
Kádár-bognár
Kályhás
Kézi- és gépi hímző
Kézi könyvkötő
Kosárfonó és fonottbútor készítő
Kosárfonó
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Népi bőrműves
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III. TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ AKKREDITÁLT KÉPZÉS
PEDAGÓGUSOKNAK
Népi játszóházi foglalkozás vezető

22 oldal
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TISZTELT OLVASÓ!
Ön a Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola felnőttképzésben
megszerezhető szakképesítést nyújtó kurzusainak ajánlatát tartja a kezében.
Tanfolyamainkra azok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a kézműves,
vagy a népi kismesterségek iránt.
Várjuk a PEDAGÓGUSOK, ÁLLÁSKERESŐK ÉS ÉRDEKLŐDŐK jelentkezését, akik az általunk felajánlott szakmákkal ismereteket és gyakorlati
jártasságokat kívánnak elsajátítani.
A foglalkozások vezetői felkészült szakemberek, több évtizedes oktatói
gyakorlattal rendelkeznek, neves alkotók.
A képzéseket 8 fő jelentkezése esetén indítjuk.
A képzések hétvégén történnek, (szombat-vasárnap) amelyet nyári intenzív kurzusok egészítenek ki.
Az egyes szakmáknál feltüntetett részvételi díjak fizetése részletekben
történik. Az egy éves képzések esetében két alkalommal, a másfél éves
képzések esetén 3 alkalommal, a két éves képzések esetén 6 alkalommal.

A felnőttképzési nyilvántartási száma: E-001043/2015.
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I. NÉPI KISMESTERSÉGEK

1.) Népi kézműves - CSIPKEKÉSZÍTŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a kézi csipkekészítő szakma elméletének és
gyakorlatának elsajátítása. A hallgató a képzés során megtanulja a különböző kézi csipkekészítési eljárásokat és díszítő elemeket, továbbá a tervezés alapismereteit.
Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10685-12 Csipkekésztés
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Tóthné Kiss Szilvia, Népi
Iparművész
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2.) DÍSZMŰKOVÁCS
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 211 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.

A képzés célja és tartalma: A résztvevők elsajátítják a gépi és
kézi kovácsolás elméleti és gyakorlati ismereteit, megtanulják
a vasból előállított díszműtárgy készítését.
Modulok:
10594-12 Művészetelméleti alapok és ábrázolási gyakorlat
10595-12 Díszmű kovácsolás szakmai tervezés
10596-12 Díszműkovács elméleti és gyakorlati feladatai
10597-12 Fémipari alapok
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: elismert kovácsmesterek

6

3.) Népi kézműves - FAMŰVES, FAJÁTÉKKÉSZÍTŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: faipari szakmák – asztalos, ács – alapjainak
elméleti és gyakorlati elsajátítása. A résztvevők megtanulják a népi fafaragó kultúra díszítő eljárásait, a fajáték készítését. A képzési idő során önálló
tervezésre is alkalmassá válnak.
Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10686-12 Faműves, fajátékkészítés
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Széll János, etnográfus, Népi
Iparművész
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4.) Népi kézműves - FAZEKAS
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a fazekas szakma elméletének és gyakorlatának az elsajátítása. A résztvevők megismerkedhetnek Magyarország
fazekas központjainak történetével, díszítő eljárásaival. Megtanulják a népi
fazekasság formavilágát, az igényes és ízléses díszítőelemek készítésének technikáját.
Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10687-12 Fazekasság
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Barcsay Andrea, etnográfus,
Népművészet Ifjú Mestere címmel kitüntetett Népi Iparművész, Hugyecz
László, fazekas mester
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5.) Népi kézműves - GYÉKÉNY-, SZALMA-,
CSUHÉTÁRGYKÉSZÍTŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a résztvevők megismerkednek a gyékény-,
szalma- és csuhéfonás alapismereteivel, továbbá elsajátítják a használati
tárgyak és játékok készítésének fortélyait, a fenti anyagok felhasználásával.
Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10688-12 Gyékény, szalma, csuhétárgykészítés
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Bencsik Márta és Hodoroga
Péter, Népi Iparművészek
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6.) KÁDÁR, BOGNÁR
A szakképzés azonosító száma: OKJ 32 543 02
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert ALSÓ KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: A hallgatók megismerkednek elméletben és
gyakorlatban a fából készült, különböző halmazállapotú anyag tárolására,
hordozására, szállítására alkalmas hordók, kádak, dézsák, puttonyok, valamint kerekek, kocsik, talicskák és ezen termék összességeinek alkatrészeinek elkészítésével, javításával. Faipari gépeket, kézi és gépi eszközöket, szerszámokat szakszerűen kezelik. Fa alapanyagot minősítenek és
dolgoznak fel.
Modulok:
11371-12 Biztonságos munkavégzés
11372-12 Kádáripari ismeretek
11373-12 Bognáripari ismeretek
11374-12 Faipari gépek technológiája
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: kádár- és bognármesterek, és
faműves szakoktatók.
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7.) KÁLYHÁS
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 582 06
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
A kályhás szakmán belül részszakképesítés is szerezhető: 31 582 05 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a hallgatók megismerkednek a cserépkályhák, nyitott és zárt terű kandallók, népi kemencék és népi tüzelőberendezések építésével, átrakásával, tisztításával és javításával.
Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10101-12 Építőipari közös tevékenység
10270-12 Tüzelőberendezés telepítése
10262-12 Tüzelőberendezés építése
10268-12 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető rendszerek készítése
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 320.000 Ft, továbbá a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Molnár Julianna kályhás oktató, és Békési István, kályhás mester
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8.) Népi kézműves - KÉZI ÉS GÉPI HÍMZŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a kézi és gépi hímző szakma elméletének és
gyakorlatának az elsajátítása. A résztvevők megtanulják Magyarország
hímző-kultúrájának díszítő eljárásait és öltéstechnikáit, továbbá a varrógéppel készíthető hímzési technikákat. Jártassá válnak a tervezési ismeretekben is.
Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10689-12 Kézi és gépi hímzés
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Dr. Illés Károlyné, Népművészet Mestere címmel kitüntetett Népi Iparművész, Jenei Anikó, hímző oktató
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9.) KÉZI KÖNYVKÖTŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 21 543 03
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres
vizsga
esetén
államilag
elismert
ALAPFOKÚ
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS szerezhető.
A képzés célja és tartalma:
A résztvevők elsajátítják a kézi könyvkötés elméleti- és gyakorlati ismereteit. Megtanulják a használt, vagy régi, hibás könyvek kijavítási és újrakötési műveleteit, a díszdobozok készítésének fortélyait.
Modulok:
10236-12 Gyártás előkészítés, minőségügy
10237-12 Kézi könyvkötés
10238-12 Munkajog, munkabiztonság
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 1,5 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és egy alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2016. június
Részvételi díj: 150.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Bíró Bertold, kézi könyvkötő
mester

10.) Népi kézműves - KOSÁRFONÓ,
FONOTTBÚTOR KÉSZÍTŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a hallgatók a híres békési kosárfonással ismerkedhetnek meg, ennek alapjait sajátítják el. A képzési idő során az
önálló tervezés alapjait is elsajátítják. A megfelelő technikák ismeretében
különböző formájú és méretű kosarakat (gyümölcsös, bevásárló, kutyakosár stb.) és bútorokat készítenek
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Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10690-12 Kosárfonás
10691-12 Fonottbútor készítés
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Kocsor Imréné, Népművészet Mestere címmel kitüntetett kosárfonó, Népi Iparművész

11.) KOSÁRFONÓ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 21 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert ALAPFOKÚ részszakképesítés
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a hallgatók a híres békési kosárfonással ismerkedhetnek meg, ennek alapjait sajátítják el. A képzési idő során az
önálló tervezés alapjait is elsajátítják. A megfelelő technikák ismeretében
különböző formájú és méretű kosarakat (gyümölcsös, bevásárló, kutyakosár stb.)
Modulok:
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10690-12 Kosárfonás
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 1,5 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és egy alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2016. június
Részvételi díj: 150.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
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Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Kocsor Imréné, Népművészet Mestere címmel kitüntetett kosárfonó, Népi Iparművész

12.) MÉZESKALÁCS-KÉSZÍTŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 21 515 02
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert ALAPFOKÚ részszakképesítés
szerezhető.
A képzés célja és tartalma:
A résztvevők megismerkednek a mézes tészta készítésével, feldolgozásával, alakításával, sütésével, díszítésével, csomagolásával. Elsajátítják a
mézes- tésztakészítés, tésztafeldolgozás gépeinek ismereteit.
Modulok:
10937-12 Előkészítő és befejező műveletek
10934-12 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás
10942-12 Mézeskalács-készítés
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 1,5 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és egy alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2016. június
Részvételi díj: 150.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Lázár Julianna Népművészet Ifjú Mestere címmel kitüntetett mézeskalács-készítő, Kádár Manni mézeskalács oktató
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13.) Népi kézműves - NEMEZKÉSZÍTŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a nemezkészítő szakma elméletének és gyakorlatának az elsajátítása. A résztvevők megtanulják a nem szőtt kelme
készítésének technológiáját, a különböző díszítőeljárásokat. A gyakorlat
során nemeztakarókat, párnákat, viseleti darabokat és kiegészítőket, játékokat készítenek. Jártassá válnak a tervezési ismeretekben is.
Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10694-12 Nemezkészítés
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Aba P. Ákos, nemezkészítő
oktató
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14.) Népi kézműves - NÉPI BŐRMŰVES
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a hallgatók a népi bőrművesség elméletével
és gyakorlatával ismerkedhetnek meg. A képzési idő során az önálló tervezés alapjait is elsajátítják. A megfelelő technikák ismeretében különböző
formájú és méretű bőrtárgyakat készítenek, pl. táska, öv, pásztorkészség,
tarsoly, stb.
Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10695-12 Népi bőrművesség
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Éber Tamás, bőrműves oktató

15.) ÖTVÖS, FÉMMŰVES
A szakképzés azonosító száma: OKJ 54 211 06
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: érettségi.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert EMELTSZINTŰ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: A résztvevők a képzés során a fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással
rendelkező szakemberekké válnak, akik igényesen valósítják meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.
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Modulok:
10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
10587-12 Művészeti vállalkozások működtetése
10588-12 Tervezés és technológia
10698-12 Ötvös, fémműves szakmai rajz és plasztika, kortárs szakmai
környezet
10699-12 Fémművesség
10700-12 Az ötvösség egyéb területei
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Juhászné Szalay Edit és
Vincze Zita ötvösművészek

16. SZÍJGYÁRTÓ, NYERGES
A szakképzés azonosító száma: OKJ 35 542 02
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános, továbbá bőrdíszműves OKJ végzettség.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a résztvevők a szíjgyártás és a nyeregkészítés alapismeretei segítségével díszes és mindennapi lószerszámok, pórázok, szíjak, nyergek stb. tervezését, elkészítését sajátíthatják el.
Modulok:
11447-12 A nyerges gyártmánytervezése
11448-12 Nyeregkészítés
11449-12 Szíjgyártó termékek fajtái, jellemzői
11450-12 Szíjgyártó termékek készítése
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
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Időtartam: 1,5 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és egy alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2016. június
Részvételi díj: 150.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Gyifkó Gyula, Népművészet
Mestere címmel kitüntetett szíjgyártó mester, Éber Tamás, bőrműves oktató

17.) Népi kézműves - SZŐNYEGSZÖVŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a kézi szőnyegszövő szakma elméletét és
gyakorlatát sajátítják el. A képzés végén a hallgatók képessé válnak állóés fekvő szövőszéken gyapjú, rongy alapanyagból szőtteseket elkészíteni,
hagyományos forma- és motívumkincs felhasználásával. Megtanulják
továbbá a tervezés alapelemeit.
Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10692-12 Szőnyegszövés
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, Népművészet Ifjú Mestere címmel kitüntetett szövő, Népi Iparművész
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18.) Népi kézműves - TAKÁCS
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: 8
általános.
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség
szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a kézi vászonszövés szakma elméletét és
gyakorlatát sajátítják el. A képzés végén a hallgatók képessé válnak különböző mintázatú vászonszőttesek elkészítésére a hagyományos forma
és motívumkincs felhasználásával. Megtanulják továbbá a tervezés alapelemeit, a régi textileken keletkezett hibák kiküszöbölését.
Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10693-12 Takácsmesterség
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta két-három
nap és két alkalommal július harmadik hetében 6 napos intenzív képzés
Kezdési időpont: 2015. július
Befejezési időpont: 2017. június
Részvételi díj: 295.000 Ft, továbbá a felhasznált anyagköltség és a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Lakatos Istvánné szövő
oktató, Debreczeni János, Népművészet Mestere címmel kitüntetett
Népi Iparművész
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II. OKTATÓI KÉPZÉS
NÉPI JÁTÉK ÉS KISMESTERSÉGEK OKTATÓJA KÉPZÉS
A szakképesítés azonosító száma: OKJ 53 215 01
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: érettségi.
Szakmai előképzettség: A 34 215 01 népi kézműves (valamelyik szakmairányú szakmai végzettség)
Sikeres vizsga esetén FELSŐ KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés moduljai:
10683-12 Népi játszóházi foglalkozásvezető tevékenysége
10684-12 Oktatói tevékenység (a Népi kézműves szakképesítés szakmairányaiként)
A két rész követelménye együtt és külön-külön is teljesíthető, de csak a két
rész és a választott népi kézműves szakirányú végzettség sikeres elvégzését igazoló dokumentumok összessége adja meg a népi játék és kismesterség oktatói bizonyítványt.
10683-12 Népi játszóházi foglalkozásvezető tevékenysége
A képzés célja és tartalma: gyakorlati kézműves és néprajzi elméleti
ismeretek elsajátítása, annak érdekében, hogy a pedagógus iskolai illetve
tanórán kívüli tevékenységét bővíteni, színesíteni tudja. Ezeket az ismereteket tudatosan, a természet körforgása, az évkör ünnepei, szokásai keretében tudja a tantervbe beépíteni.
Tantárgyak: néprajzi alapismeretek, népi játék elmélet és gyakorlat
10684-12 Oktatói tevékenység (a Népi kézműves szakképesítés szakmairányaiként)
A képzés célja és tartalma: a választott népi kézműves szakma tanításmódszertanának, szakmapedagógiájának, továbbá a tervezés alapismereteinek elsajátítása.
Tananyag: oktatás- és közművelődés területén általános ismeretek szerzése, továbbá a választott szakterület oktatásmódszertana és szakmapedagógiája.

21

Időtartam: 1 év. A foglalkozások hétvégén vannak, minden második hónapban két nap (szombat-vasárnap).
Kezdési időpont: 2015. szeptember
Befejezési időpont: 2016. június
Részvételi díj: 100.000 Ft, továbbá a vizsgadíj
Elméleti foglalkozásvezetők: Széll János etnográfus, Népi Iparművész, Pál Miklósné andragógus

III. TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ AKKREDITÁLT
KÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK
NÉPI JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁS VEZETŐI
Pedagógusok számára akkreditált Továbbképzési program alapítási engedélye 47793/23/2014. Indítási engedélyszám: R/2107/2014.
A képzés célja és tartalma: gyakorlati kézműves és néprajzi elméleti
ismeretek elsajátítása, annak érdekében, hogy a pedagógus iskolai illetve
tanórán kívüli tevékenységét bővíteni, színesíteni tudja. Ezeket az ismereteket tudatosan, a természet körforgása, az évkör ünnepei, szokásai keretében tudja a tantervbe beépíteni.
Tantárgyak: néprajzi alapismeretek, népi játék elmélet és gyakorlat
Időtartam: 1 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta 2 nap
(szombat-vasárnap)
Kezdési időpont: 2015. szeptember
Befejezési időpont: 2016. május
Részvételi díj: 110.000 Ft, továbbá a vizsgadíj
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: A szakterület kiemelkedő
alkotói, akik a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai
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