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Kreatív módszerek
Beosztása,
Csiki Lóránt
tudományos
Csikiné Sári Adél
fokozata
nappali tagozaton 6x4 óra /félév
levelező tagozaton 4x4 tanóra/félév
gyakorlati foglalkozás
tavaszi félév
2 kredit
A tantárgy egyaránt szolgálja a hallgatók egyéni
alkotóképességének kibontakoztatását, népi kultúránk,
személyes és közösségi gyökereink - identitásunk megismerését,
a szociális munka különböző területein.

Szükséges előtanulmányok,
feltételezett tudásanyag

Tantárgyi leírás
Kötelező és ajánlott
irodalom

Tematika mellékelve.
Ajánlott irodalom: Tátrai Zsuzsanna-Karácsony Molnár Erika:
Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás Kiadó.
Népi játszóház. Magyar Művelődési Intézet. Népművészeti
Osztály. 1995.

Ismeretek
ellenőrzésének módja

Egy-két oldal terjedelmű szabadon választott, a tavaszi
ünnepkörbe tartozó jeles naphoz kapcsolódó, népi kézműves
technika elemeivel átszőtt kézműves foglalkozás tervének
elkészítése választott szociális helyszínhez kapcsolva.

Tantárgy tárgyi
követelményei

tanterem, kézműves eszközök

Kreatív módszerek
(a népi kézműves technikák alkalmazása a szociális ellátás különböző színterein)
Tematika és irodalomjegyzék nappali tagozat 2011/12 tavaszi félév

A tantárgy egyaránt szolgálja a hallgatók egyéni alkotóképességének kibontakoztatását, népi
kultúránk, személyes és közösségi gyökereink - identitásunk megismerését, a szociális
munka különböző területein.
Az elméleti részek felkészítenek arra, hogy helyes szemléletmóddal, elméleti
felkészültséggel kezdjenek neki későbbiekben kézműves szabadidős foglalkozások
vezetésének. Itt kapnak ismeretet az anyagbeszerzés, a szerszámok, eszközök készítéseelőkészítése tárgyában, a csoportos kézműves foglalkozás tervezésének, előkészítésének és
lebonyolításának szemléletmódjáról, módszereiről.
A gyakorlatok során a hallgatók saját élményt szereznek a természetes anyagok
felhasználásáról, hagyományos, kézműves eljárásokról, az elkészült munka okozta
sikerélményről, az alkotás feszültségcsökkentő, örömforrást jelentő tulajdonságairól.
Gyakorlatban elsajátítják a továbbiakban alkalmazandó tárgykészítési eljárásokat, azok
tanításának-átadásának módszereit és mintát kapnak a foglalkozás szervezés és vezetés
kérdéseiről.
Tematika:
1. 2012. február 16.: Farsangi ünepkör, szövés-fonás, könyvkötés, hangszerek készítése.
2. Február 29. Játékok textilből
3. Március 22.: A fazekasmesterség, korongozás, húsvéti tojásírókázás, íróka készítés
4. Április 19: A kosárfonás alapjai, kosár és tálca fonás peddignádból
5. Május 3: A keresztszemes hímzés
6. Május 17: a bőrművesség alapjai, karkötők, tolltartó készítése
Ajánlott irodalom: Tátrai Zsuzsanna-Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások.
Planétás Kiadó.
Népi játszóház. Magyar Művelődési Intézet. Népművészeti Osztály. 1995.
A kredit teljesítésének feltétele aktív részvétel az órák 75 %-án.
Egy-két oldal terjedelmű szabadon választott, a tavaszi ünnepkörbe tartozó jeles naphoz
kapcsolódó, népi kézműves technika elemeivel átszőtt kézműves foglalkozás tervének elkészítése
választott szociális helyszínhez kapcsolva. A dolgozat leadás határideje 2012 Május 31.

Kreatív módszerek
(a népi kézműves technikák alkalmazása a szociális ellátás különböző színterein)
Tematika és irodalomjegyzék
2011/2012 tanév II. félév

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jeles napok ünnepi szokások, a hagyományápolás, mint a közösség megtartó ereje
Kézműves szabadidős foglalkozások tervezése, előkészítése, lebonyolítása. Alapanyagok
beszerzési lehetőségei. Gyakorlati tanácsok.
Farsang és a húsvétot megelőző időszak, hangszerkészítés, a könyvkötés alapjai, szövésfonás
Húsvéti ünnepkör, népszokások. , tojásfestés, íróka, húsvéti korbács, karikaelkapó,
gyapjúbárány készítése.
A nemezelés története, hagyományai: nemezlabda, karkötő, nemez lap tarisznyapánt.
Textilhulladékok felhasználási lehetőségei. Rongybaba, kiszebaba, vesszőparipa,
madárijesztő, textil virág készítés.

Ajánlott irodalom:
Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Planétás Kiadó.
1997.
Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Mezőgazdasági Kiadó. 1984.
Népi játszóház. MMI, Népművészeti Osztály. 1995.
Követelmény:
A kreditminősítés alapja: aktív részvétel az órák 75 %-án.
Vizsgajegy: házi dolgozat alapján. Egy-két oldal terjedelmű szabadon választott, a tavaszi
ünnepkörbe tartozó jeles naphoz kapcsolódó, népi kézműves technika elemeivel átszőtt
kézműves foglalkozás tervének elkészítése választott szociális helyszínhez kapcsolva.
A dolgozat leadás határideje 2011. május 07.
A dolgozat az alábbiakat tartalmazza:
- az ünnep rövid leírása
- az ünnephez kapcsolódó kézműves foglalkozás megnevezése
- a választott szociális helyszín leírása (hol, kivel, életkor stb.)
- anyagszükséglet
- a foglalkozás leírása (az elkészítés menete)
Mindezek leírása önállóan, az interneten található oldalak másolását mellőzve.

