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V. ORSZÁGOS TEXTIL-, BŐR- ÉS KÉZMŰVES VERSENY  

 

A verseny időpontja: 2015. május 22-23.  

Rendező: SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola 

8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. 

Telefon: 30-939-74-62; fax: 87-431-050;  

E-mail: vpmbt@t-email.hu;  

Honlap: www.szin-vonal.freeweb.hu 

 

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló tehetsé-

ges diákok tárgytervező, tárgyalkotó, eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességé-

nek, kreativitásának értékelése.  

A verseny jellege: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny.  

A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos verseny elődöntővel és döntővel.  

 

A verseny kategóriái:  

A) Textilműves 

B) Bőrműves 

C) Kézműves 

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2006. augusztus 31. között,  

II.  korcsoport: 2002. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között,  

III. korcsoport: 2000. szeptember 1-je és 2002. augusztus 31. között,  

IV. korcsoport: 2000. augusztus 31. előtt született tanulók részére.  

Felső korhatár a verseny napjáig még nem betöltött 22 éve.  

 

A nevezés feltételei: 

Az intézmények kategóriánként és korcsoportonként maximum 6-6 pályamunkával (fővel) 

nevezhetnek. 

Egy tanuló csak egy kategóriában nevezhető. 

 

ELŐDÖNTŐ 

 

Az elődöntő feladata: pályamunka készítése. A pályamunka témája szabadon választott. 

A pályamunka tartalmi követelményei: Az alkotás tükrözze a tanuló tantervi követelmények-

nek megfelelő tudását, a műhelyfoglalkozások alatt megszerzett ismereteit.  

Adjon számot a tanuló vizuális szemléletéről, eredeti gondolkodásmódjáról és technikai felké-

szültségének színvonaláról.  

 

A pályamunkák formai követelményei: a tanulók által készített pályamunkákról jó minőségű 

több nézetben készült fotódokumentációt kell készíteni digitális formában (CD, DVD) és mel-

lékelni a pályamunka leírását.  

A pályamunka leírás tartalmazza: 

1. a pályamunkához használt alapanyagok, 

2. elkészítés technikáját, műveleti sorrendjét, 

3. a téma választás rövid indoklását. 
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A pályamunka beküldésének módja: 

A következőket kérjük elhelyezni egy nagy borítékban: 

1. jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkát és annak leírását, 

2. azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját. 

 

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.szin-vonal.freeweb.hu  

letölthető 2015. február 1-jétől. Kérésre az iskola elektronikusan megküldi a nevezési lapot. 

 

A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény részére. 

A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2015. március 13. 

 

A versenybizottság csak a beküldési határideig feladott pályamunkákat értékeli. 

A döntőbe jutott versenyzők számát a versenybizottság határozza meg. 

 

Az értékelés szempontjai: a tantervi követelményeknek megfelelő ismeretek alkalmazásának 

színvonala, a munka mívessége, eredetisége.  

A pályamunkát beküldő iskolák az elődöntő eredményéről 2015. április 13-áig kapnak értesí-

tést.  

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

Versenyfeladatok: a szabadon választott és kötelező feladat elkészítése.  

 

Szabadon választott feladat: a tanuló által választott téma szabadon választott technikával 

történő feldolgozása. Kérjük, arra ügyeljenek, hogy a szabadon választott feladat térjen el a 

beküldött pályamunka témájától és technikájától.  

A feladat megoldására adott idő: 4 óra.  

A tervezés, illetve tárgyalkotás hozott alapanyagokkal, eszközökkel történik. 

 

Kötelező feladat: Megadott témára (a helyszínen meghatározott szereplők számára tárgyak 

készítése) tervezés, tárgyalkotás a helyszínen biztosított alapvető és hozott alapanyagokból. 

A feladat megoldására adott idő: 4 óra. 

 

A textil-, bőr- és kézműves kategória feladatai: 

A helyszínek meghatározott szereplők számára az alábbi tárgyak készítése:    

 

I. korcsoport:  

Ékszer vagy ékszerkollekció készítése – a választott kategória anyagainak, tárgyformáló esz-

közeinek, technikai eljárásainak felhasználásával.  

 

II. korcsoport:  

Tok vagy doboz-tárgy készítése – a választott kategória anyagainak, tárgyformáló eszközei-

nek, technikai eljárásainak felhasználásával.  

 

III. korcsoport: 

Öltözék-kiegészítő (táska, öv, sál, sapka vagy ezek kombinációja) készítése – a választott kate-

gória anyagainak, tárgyformáló eszközeinek, technikai eljárásainak felhasználásával.  

 

IV. korcsoport:  

Lakberendezési, vagy belsőépítészeti tárgy készítése – a választott művészeti ág (kategória) 

anyagainak, tárgyformáló eszközeinek, technikai eljárásainak felhasználásával.  
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A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II. 

és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. 

 

Eredményhirdetés: 2015. május 23.   

 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étke-

zés) a nevező intézmény gondoskodik.  

A versenyen nevezési díj nincs! 


