
VII. ORSZÁGOS TEXTIL-BŐR-ÉS KÉZMŰVES VERSENY  

A verseny időpontja: 2021. május 29-30.  

Rendező: SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola  

OM azonosító: 200623  

8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8.  

Telefon: 06-30/939-74-62  

E-mail: vpm@vpm.hu 

Honlap: www.szin-vonal.freeweb.hu 

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

textil-, bőr- és kézműves tudásának megismerése, a tanulók tárgytervező, kivitelező, 

eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességének, kreativitásának értékelése.  

A verseny jellege: gyakorlati verseny.  

A verseny fordulói: iskolai válogató, területi válogató (elődöntő), országos döntő. Az elődöntő 

pályázati, a döntő helyszíni gyakorlati verseny.  

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes.  

A versenyre való nevezés, és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, 

se regisztrációs, se részvételi díjhoz!  

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) 

a nevező intézmény gondoskodik  

Korcsoportok:  

I. korcsoport: 2010. június 1-je és 2012. május 31. között, 

II. korcsoport: 2008. június 1-je és 2010. május 31. között, 

III. korcsoport: 2005. június 1-je és 2008. május 31. között, 

IV. korcsoport: 2002. június 1-je és 2005. május 31. között, 

V. korcsoport: 1998. június 1-je és 2002. május 31. között, született tanulók. 

Nevezés feltételek:  

Az elődöntőbe intézményenként maximum 20 tanuló pályamunkáját lehet beküldeni.  

A nevezések korcsoportonkénti megoszlása kötetlen.  

Egy tanuló csak egy pályamunkával nevezhet.  

ELŐDÖNTŐ 

A pályamunka tartalmi követelményei:  

A szabadon választott témájú textil-, bőr-, vagy kézműves alkotások tükrözzék a tanuló 

korosztályának, a tantervi követelménynek megfelelő ismereteit, tárgytervező, tárgyalkotó 

felkészültségét, egyéni hangvételét.  

A pályamunka dokumentációjának formai követelményei:  

A tanulók által készített pályamunkáról (szükség szerint) több nézetben készült 

fotódokumentációt vagy printeket (minimum 15 x 21 cm) kell beküldeni, csatolni a pályamunka 

leíráshoz.  

A pályamunka leírás tartalmazza:  

1. a pályamunkához felhasznált anyagokat,  



2. elkészítés technikáját,  

3. a témaválasztás vagy gondolati háttér rövid ismertetését.  

A pályázati anyag tartalmazza:  

1. azonos jeligéjű zárt borítékban a pályamű készítőjének nevezési lapját  

A versenykiírás mellékleteként megjelenő – az Oktatási Hivatal, illetve az országos 

versenyt rendező iskola honlapjáról letölthető – nevezési lap használata kötelező! 

2. a pályamunka fotóit és leírását jeligével és korcsoport számmal ellátva,  

3. több pályamunka egy nagy borítékban küldése esetén tartalomjegyzéket.  

Figyelem! A tanuló neve nem szerepelhet sem a tartalomjegyzéken, sem a pályamunkán, sem 

a csomagoláson!  

A pályamunka beküldésének módja:  

A pályamunka digitális adathordozón nem küldhető be.  

A pályamunkákat kizárólag postai úton lehet megküldeni a rendező intézmény részére, az 

elektronikus úton beküldött pályamunkákat a versenybizottság nem fogadja el. 

A pályamunkák postára adási határideje: 2021. március 31.  

A versenybizottság csak a beküldési határidőig feladott pályamunkákat értékeli.  

Értékelés az elődöntőn: Háromtagú versenybizottság értékelik a versenyzők teljesítményét.   

Értékelési szempontok: A választott tevékenység tantervi követelményeinek megfelelő 

ismeretek alkalmazása a munkák szakmai igényessége, eredetisége.  

A rendező iskola a pályamunkák értékelése után a döntőbe jutókról, a döntő programjáról 2021. 

április 20-ig elektronikus levélben értesítést küld a nevező iskoláknak.  

ORSZÁGOS DÖNTŐ  

Versenyfeladatok:  

1. Szabadon választott feladat:  

Az alábbi témák valamelyikére szabadon választott technikával tervezés, tárgyalkotás hozott 

alapanyagokból.  

A feladat során készített alkotás nem egyzehet meg beküldött pályamunka témájával, 

technikájával.  

Választható témakörök, tárgykörök: Belső- vagy külső térben, vagy épületen alkalmazható 

funkcionális tárgy készítése a verseny területeihez tartozó választott anyaggal.  

A feladat megoldására adott idő: 5 óra.  

2. Kötelező feladat:  

I. korcsoport:  

A pályázó által választott célcsoport számára tervezett és kivitelezett ékszer, ékszerkollekció.  

II. korcsoport:  

A pályázó által választott célcsoport számára tervezett, kivitelezett öltözék-kiegészítő   

III. korcsoport:  

A pályázó által választott célcsoport számára tervezett, kivitelezett ajándéktárgy, játék 

IV. korcsoport:  



A pályázó által választott célcsoport számára tervezett, kivitelezett használati tárgy   

V. korcsoport:  

A pályázó által választott célcsoport számára szokatlan tárgy tervezése, kivitelezése 

A feladat megoldására adott idő: 5 óra.  

Fontos, hogy a kötelező feladat során létrehozott alkotás témája vagy technikája térjen el a 

beküldött pályamunkáétól, és a szabadon választott alkotásétól.  

A versenyzők a feladat megoldása során saját anyagjaikat és eszközeiket használják.   

Értékelés szempontok: A versenyző tárgytervező és tárgyalkotó ismerete, készsége, 

kreativitása.  

A tanuló által választott, illetve a kötelező feladat igényes tárgyiasult formában történő 

megoldása.  

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., 

III. helyezést és különdíjakat adhat ki.  

Az eredményhirdetés ideje: 2021. május 30. 

A pályamunkák postára adási határideje: 2021. március 31. 




