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TISZTELT OLVASÓ!

Ön a Békés Megyei Népművészeti Egyesület felnőttképzési rendszerben megszerezhető, szakképesítést
nyújtó kurzusainak ajánlatát tartja a kezében. A képzések célja, hogy a népi kézművesség területén az
évszázadok alatt felhalmozott tudás átöröklődjön a mai kor embere számára, hogy tovább tudjuk éltetni a
hagyományos népi kézműves örökségszakmákat. Meggyőződésünk, hogy e tudás sok ember számára jelent kikapcsolódást, élményt, és egyben alkotási lehetőséget is.
Tanfolyamainkra azok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a kézművesség, vagy a népi kismesterségek
iránt, és akik szakmát, és végzettséget szeretnének, vagyis mélyrehatóbban kívánják a népi kézműves
szakmák valamelyikét elsajátítani.
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.
Oktatóink népművészek, szakmájuk elismert és szakavatott ismerői.
A képzéseket minimum 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 egyéves képzések
esetében két alkalommal, a kétéves képzések esetén 6 alkalommal.
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15.
Az egyesület felnőttképzési nyilvántartási száma: E-001916/2019.
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I. NÉPI KISMESTERSÉGEK

1.) Népi kézműves - CSIPKEKÉSZÍTŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001916/2019/A002
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
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 megismerik a kárpát-medencei magyar és a nemzetiségek hagyományos textildíszítő kultúráját. Elsajátítják a csipkeverés történetét, megismerik a különböző csipkekészítési technikákat,
módszereket, a csipkék típusait, mintázatát, színeit és jellemző használatukat, ugyanakkor képessé válnak
modern változataik alkalmazására.
Modulok:
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11497-12 Foglalkoztatás I.
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10685-12 Csipkekészítés
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két
alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés.
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2021. július
Részvételi díj: 320.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltséget. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség
van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott
szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akkreditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 40.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen
végzettek részére a kedvezmény 80.000 Ft).
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Tóthné Kiss Szilvia, Népi Iparművész és meghívott előadók,
gyakorlati foglalkozásvezetők.
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2.) Népi kézműves - FAMŰVES, FAJÁTÉKKÉSZÍTŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001916/2019/A003
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: faipari szakmák – asztalos, ács, fafaragó – alapjainak elméleti és gyakorlati
elsajátítása. A résztvevők a képzés során megismerik a kárpát-medencei magyar és a nemzetiségek hagyományos faműves kultúráját. Elsajátítják a népi faművesség történetét, megismerik a különböző fafaragó technikákat, módszereket, a faművesség típusait, és jellemző használatukat. 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 történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két
alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés.
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2021. július
Részvételi díj: 320.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltséget. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség
van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott
szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akkreditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 40.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen
végzettek részére a kedvezmény 80.000 Ft)
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Széll János, etnográfus, Népi Iparművész és tanítványai, továbbá meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők.
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3.) Népi kézműves - FAZEKAS
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001916/2019/A004
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a fazekas szakma elméletének és gyakorlatának az elsajátítása. A résztvevők
a képzés során megismerik a kárpát-medencei magyar és a nemzetiségek hagyományos fazekas kultúráját.
Elsajátítják a fazekasság történetét, megismerik a különböző fazekas technikákat, az egyes tájegységekre
jellemző fazekas edényeket és azok díszítését. 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 történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két
alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés.
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2021. július
Részvételi díj: 320.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltséget. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség
van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott
szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akkreditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 40.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen
végzettek részére a kedvezmény 80.000 Ft).
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Barcsay Andrea, etnográfus, Népművészet Ifjú Mestere címmel kitüntetett Népi Iparművész, Hugyecz László, fazekasmester, továbbá meghívott előadók, gyakorlati
foglalkozásvezetők.
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4.) Népi kézműves - GYÉKÉNY-, SZALMA- ÉS CSUHÉTÁRGYKÉSZÍTŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001916/2019/A005
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a résztvevők megismerkednek a gyékény-, szalma- és csuhéfonás alapismereteivel, a szakma néprajzi hátterével, az alapanyagok jellegzetességével, megmunkálásuk fortélyaival.
Gyékényből, csuhéból és szalmából készítenek használati tárgyakat, játékokat pl. különféle tárolókat,
szakajtókat, kosarakat, szatyrokat, kalapokat, papucsokat stb.
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 történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két
alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés.
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2021. július
Részvételi díj: 320.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltséget. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Bencsik Márta, Népi Iparművész és meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők.
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5.) Népi kézműves - KÉZI ÉS GÉPI HÍMZŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001916/2019/A001
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
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 a Kárpát-medence hímzőkultúrájának 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
10692-12 Kézi és gépi hímzés
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két
alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés.
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2021. július
Részvételi díj: 320.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltséget. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség
van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott
szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akkreditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 40.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen
végzettek részére a kedvezmény 80.000 Ft).
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Dr. Illés Károlyné, Népművészet Mestere címmel kitüntetett
Népi Iparművész, Jenei Anikó, hímző oktató, és meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők.
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6.) KOSÁRFONÓ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 21 215 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001916/2019/A010
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
Sikeres vizsga esetén ALAPFOKÚ rész-szakképesítés szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a hallgatók megismerkednek a kosarak formavilágával és fonástechnikáival,
a fűzvessző feldolgozásával. A képzés időtartama alatt készítenek ovális, kerek, szögletes kosarakat, fonott eszközöket, gyűjtögető-, aszaló-, bevásárló- és ruhakosarakat, tálcákat stb.
Modulok:
10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése
10690-12 Kosárfonás
A képzés 70%-a gyakorlat, 30%-a elmélet.
Időtartam: 1 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és egy
alkalommal (július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés.
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2020. július
Részvételi díj: 160.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltséget. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség
van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott
szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akkreditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 40.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen
végzettek részére a kedvezmény 80.000 Ft)
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Kocsor Imréné, Népművészet Mestere címmel kitüntetett
kosárfonó, Népi Iparművész, és meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők.
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7.) Népi kézműves - NEMEZKÉSZÍTŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001916/2019/A006
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a nemezkészítő szakma elméletének és gyakorlatának elsajátítása. A résztvevők megtanulják a nem szőtt kelme készítésének technológiáját, a különböző díszítőeljárásokat. A gyakorlat során nemeztakarókat, párnákat, viseleti darabokat és kiegészítőket, játékokat készítenek. A gyakorlati foglalkozások során a különféle technikák mellett a magyarok és a belső-ázsiai népek kultúrája,
nemezhagyománya, a gyapjú előkészítése, természetes és mesterséges festése, a nemezkészítés mintavilága, motívumkincse is megismerhető. 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 történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két
alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés.
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2021. július
Részvételi díj: 320.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltséget. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség
van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott
szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akkreditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 40.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen
végzettek részére a kedvezmény 80.000 Ft).
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Aba P. Ákos, nemezkészítő oktató, és meghívott előadók,
gyakorlati foglalkozásvezetők.
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8.) Népi kézműves - NÉPI BŐRMŰVES
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001916/2019/A007
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
Sikeres vizsga esetén államilag elismert KÖZÉPFOKÚ szakképzettség szerezhető.
A képzés célja és tartalma: a résztvevők a népi bőrművesség elméletével és gyakorlatával ismerkedhetnek meg. Elsajátítják a hagyományos bőrmegmunkálási eljárásokat: fűzések, fonások, szironyozások, a
kézi varrás és a díszítőmódok (rátét, domborítás, festés, poncolás stb.) 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, bőrzacskó, tarisznya, tüsző, bocskor, erszények, táskák, övek 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 történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két
alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés.
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2021. július
Részvételi díj: 320.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltséget. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség
van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott
szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akkreditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 40.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen
végzettek részére a kedvezmény 80.000 Ft)
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Kurtics Attila, bőrműves oktató, és meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők.
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9.) Népi kézműves - SZŐNYEGSZÖVŐ
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001916/2019/A008
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
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 résztvevők képessé válnak álló- és 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 történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két
alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés.
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2021. július
Részvételi díj: 320.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltséget. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség
van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott
szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akkreditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 40.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen
végzettek részére a kedvezmény 80.000 Ft).
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, Népművészet Ifjú Mestere
címmel kitüntetett szövő, Népi Iparművész, és meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők.
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10.) Népi kézműves - TAKÁCS
A szakképzés azonosító száma: OKJ 34 215 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001916/2019/A009
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
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 résztvevők 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 történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két
alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés.
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2021. július
Részvételi díj: 320.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltséget. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség
van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott
szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akkreditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 40.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen
végzettek részére a kedvezmény 80.000 Ft).
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Lakatos Istvánné szövő oktató, Népi Iparművész, Debreczeni János, Népművészet Mestere címmel kitüntetett Népi Iparművész, és meghívott előadók, gyakorlati
foglalkozásvezetők.
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II. OKTATÓI KÉPZÉS
NÉPI JÁTÉK ÉS KISMESTERSÉGEK OKTATÓJA KÉPZÉS
A szakképesítés azonosító száma: OKJ 53 215 01
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001916/2019/A011
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: érettségi
Szakmai előképzettség: A 34 215 01 népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) vagy a 21 215 01
kosárfonó rész-szakképesítés
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 képzés 30%-a gyakorlat, 70%-a elmélet.
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 gyermekekkel foglalkozó pedagógus és animátorok iskolai, illetve tanórán kívüli tevékenységét bővíteni, színesíteni tudja. Ezeket az ismereteket tudatosan, a természet körforgása, az évkör ünnepei, szokásai keretében tudja a tantervbe, a gyermekek foglalkozásaiba beépíteni.
Tantárgyak: néprajzi alapismeretek, népi játék elmélet és gyakorlat
Időtartam: 1 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta 2 nap (szombat-vasárnap)
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2020. május
Részvételi díj: 160.000 Ft, továbbá a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: A szakterület kiemelkedő alkotói, akik a Békés Megyei
Népművészeti Egyesület tagjai.
10684-12 Oktatói tevékenység (a Népi kézműves szakképesítés szakmairányaiként)
A képzés célja és tartalma: a választott népi kézműves szakma tanításmódszertanának, szakmapedagógiájának elsajátítása.
Tananyag: oktatás- és közművelődés területén általános ismeretek szerzése, továbbá a választott szakterület oktatásmódszertana és szakmapedagógiája.
Időtartam: 1 év. A foglalkozások hétvégén vannak, minden második hónapban két nap (szombatvasárnap).
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2020. május
Részvételi díj: 80.000 Ft, továbbá a vizsgadíj.
Elméleti foglalkozásvezetők: Széll János etnográfus, Népi Iparművész, Pál Miklósné andragógus.
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III. TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ AKKREDITÁLT
KÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK
NÉPI JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSVEZETŐI KÉPZÉS
Alapítási engedélyek
1) Közművelődési akkreditáció: 893-2/2013
2) Pedagógus akkreditáció: 47793/23/2014
Indítási nyilvántartási szám: R2784/2018
A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: érettségi
Sikeres vizsga esetén akkreditált közművelődési és pedagógus képzési tanúsítvány.
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
Tantárgyak: néprajzi alapismeretek, népi játék elmélet és gyakorlat
Időtartam: 1 év. A foglalkozások hétvégén vannak, havonta 2 nap (szombat-vasárnap)
Kezdési időpont: 2019. október
Befejezési időpont: 2020. május
Részvételi díj: 160.000 Ft, továbbá a vizsgadíj.
Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: A szakterület kiemelkedő alkotói, akik a Békés Megyei
Népművészeti Egyesület tagjai.

A képzésekre jelentkezni az alábbi link megnyitásával, vagy a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével lehet:
JELENKEZÉSI LAP KÉPZÉSEKRE
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15.
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