
IV. Országos textilműves-, bábkészítő-, bőrműves verseny 
 
A verseny időpontja: 2012. április 27-28. 
Rendező: Kovács Margit ÁMK, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Győr, 9024 Répce u. 2-4. 
Telefon: 06-96- 428-033, fax: 06-96-411-056 
E-mail: kovacsmargit@amk-gyor.sulinet.hu 
Honlap: www.kmamk.uw.hu 
  

A verseny célja: Az alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti ágán tanulók textilműves, bábkészítő és 
bőrműves tudásának megismerése, a tanulók tárgytervező, kivitelező, eszközhasználó képességének, esztétikai 
igényességének, kreativitásának értékelése. 
A verseny jellege, részei: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny. 
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elődöntő és döntő). 
 
A verseny kategóriái:  
A) Textilműves 
B) Bábkészítő 
C) Bőrműves 
 
Korcsoportok:  
I.     korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között, 
II.   korcsoport: 1997. június 1-je és 2000. május 31. között, 
III. korcsoport: 1994. június 1-je és 1997. május 31. között, 
IV. korcsoport: 1990. június 1-je és 1994. május 31. között született tanulók. 
 
A nevezés feltételei: 
Az intézmények kategóriánként és korcsoportonként maximum 6-6 pályamunkával (fővel) nevezhetnek. 
Egy tanuló csak egy kategóriában nevezhető. 

 
ELŐDÖNTŐ 
A pályamunka tartalmi követelményei: A pályamunka témája szabadon választott. 
A választott műfajban készült alkotás tükrözze a tanuló tantervi követelményeknek megfelelő tudását. 
A pályamunka formai követelményei:  
A tanulók által készített pályamunkákról kérünk több nézetben készült fotódokumentációt (mely lehet jó 
minőségű fotónyomtatás is) minimum A/5-ös méretben, valamint pályamunka leírást. 
A pályamunka leírás tartalmazza: 
1. a pályamunkához használt alapanyagok, 
2. elkészítés technikáját, annak sorrendjét, 
3. a téma választás rövid indoklását. 
 
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 letölthető 2012. 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: 2012. március 2. 
 
A versenybizottság csak a beküldési határideig feladott pályamunkákat értékeli. 
A döntőbe jutott versenyzők számát a versenybizottság határozza meg. 
 
Az értékelés szempontjai: 
A választott tevékenység tantervi követelményeinek megfelelő ismeretek alkalmazásának színvonala, a munka 
mívessége, eredetisége. 
A pályamunkát beküldő iskolák az elődöntő eredményéről (a döntőbe jutásról) 2012. március 30-áig kapnak 
értesítést elektronikus úton. 



 
ORSZÁGOS DÖNTŐ 
Versenyfeladatok: 
Szabadon választott feladat: A tanuló által választott témára szabadon választott technikával tervezés, illetve 
tárgyalkotás hozott alapanyagokból, mely térjen el a beküldött pályamunka témájától és technikájától. 
A feladat megoldására adott idő: 5 óra. 
 
Kötelező feladat: Megadott témára tervezés, tárgyalkotás a helyszínen biztosított alapvető és hozott 
alapanyagokból. 
A feladat megoldására adott idő: 5 óra. 

 
A) TEXTILMŰVES KATEGÓRIA 
Kötelező feladatok: 
I.  korcsoport: Meselény ujjbáb készítése. 
II.  korcsoport: Nemezpénztárca készítése. 
III. korcsoport: Textilplasztika készítése. 
IV. korcsoport: Adott témára öltözet-kiegészítés életnagyságú bábura az intézmény által biztosított alternatív 
alapanyagokból. 
 
B) BÁBKÉSZÍTŐ KATEGÓRIA 
Kötelező feladatok: 
I.    korcsoport: Adott árnybábhoz egyszerű színpadkép komponálása síkdíszletekkel. 
II.  korcsoport: 3 ujjas-tenyeres kesztyűsbáb készítése. 
III. korcsoport: Adott karakter fejének megformálása papírmasé technikával. 
IV. korcsoport: Egész alakra húzható karakterbáb készítése. 
 
C) BŐRMŰVES KATEGÓRIA 
Kötelező feladatok: 
I.    korcsoport: Bőrfonatokkal díszített ajándékdoboz készítése. 
II.  korcsoport: Erszény készítése fűzéses technikával. 
III. korcsoport: Sallangos-pillangós pásztorkészség készítése. 
IV. korcsoport: Modern-kori öltözet-kiegészítők készítése. 
 
A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II. és III. helyezést és 
különdíjakat adhat ki. 
Eredményhirdetés ideje: 2012. április 28. 
 
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzők nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérő tanárok utazási 
költsége és a részvételi díja a nevező intézményt terheli. 
A versenyzők részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 
 
 


