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Népi kézműves (Gyékény, szalma, és csuhétárgykészítő)
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
0. A javaslatot tevő adatai
a) természetes személy esetén:
• név:
• lakcím:
• e-mail cím:
• telefonszám:
b) nem természetes személy esetén:
• név: oktatásért felelős miniszter
• jogi személy működési formája (cégforma):
• székhely:
• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:
• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:
• képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:
• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:
• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:
• kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:
1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
1.1. megnevezése: Népi Kézműves (Gyékény, szalma, és csuhétárgykészítő)
1.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0214
2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
2.1. megnevezése: Népi Kézműves (Gyékény, szalma, és csuhétárgykészítő)
2.2. szintjének besorolása
2.2.1. az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3
2.2.2. a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3
2.2.3. a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3
3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és
az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése
Nem releváns
4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető
szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:
A Népi kézműves (Gyékény, szalma, és csuhétárgykészítő ) a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül gyékény, szalma, csuhétárgykészítés területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, technológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű
használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.
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A szakképesítéssel rendelkező képes:
− mestersége területén a Kárpát – medence magyar, és nemzetiségi hagyományos népi kézművesség forma- , díszítményvilágának ismeretében hiteles, a XXI. század környezet, lakás és viseletkultúrájának megfelelő funkcionális kézműves tárgyakat létrehozni
− mesterségét érdeklődők számára bemutatni
− kézműves vállalkozást működtetni
Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő: A Kárpát-medencében a magyar és nemzetiségi népi
kézművességen belül, a gyékény, szalma, csuhé tárgykészítés táji specifikus területén megfelelő
kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, technológiák, motívum és formakincs
anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati
és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére
A szakképesítéssel rendelkező képes:
− a Kárpát-medencében hagyományos magyar és nemzetiségi gyékény, szalma, csuhétárgyak
megmunkálási technikáinak meghatározására, gyakorlati alkalmazására
− műhelyrajz készítésére, értelmezésére
− az alapanyagok tulajdonságainak meghatározására a felhasználhatóság figyelembevételével
− az alapanyagok gyűjtésére, tárolására, előkészítésére, kiválasztására különböző technikák
esetén
− a tárgykészítés eszközeinek, szerszámainak, segédanyagainak rendeltetésszerű használatára
− a gyékény, szalma, és csuhétárgyak készítésének elméleti, és gyakorlati bemutatására
− az alapanyagokból megfelelő formájú, funkciójú és díszítményű használati, vagy dísztárgy
készítésére, amelyek a mai igényeknek is megfelelnek
− a befejező műveletek, és a javítások elvégzésére
− a késztermék megfelelő raktározására, előkészítésére az árusításhoz
− az értékesítés bonyolítására
− vállalkozás működtetésére
− a munkavédelem céljainak, teendőinek alkalmazására
5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása
Nem áll szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt
6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
6.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
6.2. Szakmai előképzettség: 6.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
6.4. Szakmai gyakorlat időtartama: 7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: (Amennyiben a programkövetelmény modulszerű fel2

építésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a maximális óraszám a
modulonként meghatározott maximális óraszámok összege.)
7.1. Minimális óraszáma iskolarendszeren kívül: 800 óra
7.2. Maximális óraszáma iskolarendszeren kívül: 1000 óra
7.3. Iskolai rendszerű képzésben: a kerettanterv szerinti óraszám
8. A szakmai követelmények leírása
8.1.Programkövetelmény-modul neve: Népi kézműves vállalkozás működtetése
Programkövetelmény-modul sorszáma: 1
Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális
és maximális óraszáma:
- Minimális óraszám:100 óra
- Maximális óraszám:150 óra
Képzési forma: Csoportos
Egyéni felkészítés
Távoktatás
Tudás

Képesség

Felelősség

Autonómia

Ismeri a népművészet,
néprajz alapjait.
Tisztában van a művészettörténeti stíluskorszakokkal, szellemi és tárgyi
sajátosságaival.
Ismeri és érti a különböző
társadalmi rétegek hagyományos környezetének és
tárgykultúrájának változásaiból adódó összefüggéseket.

Képes a tanultakat összefüggésében látni.
Képes folyamatosan bővíteni szakmai, művészeti,
néprajzi ismereteit.

Mindig szem előtt tartja a
tanultak alapján a stílusjegyek megfelelő alkalmazását.

Alkotó módon és önállóan
alkalmazza ismereteit és
alakítja ki saját stílusát.

Hagyományőrző rendezvényeket látogat
Képes tájékozódni szakmai
fejlődésének lehetőségeiről
– szakmai pályázatok,
továbbképzések, szakmai
fórumok, érdekképviseleti
szervezetek, - különféle
szakmai rangok, címek
(Népművészet Ifjú Mestere, Népi iparművész) megszerzésének módjáról.
A tanultak alkalmazásával
képes kialakítani, berendezni műhelyét, műhelygalériáját.

Mindig szem előtt tartja a
tanultak alapján a stílusjegyek megfelelő alkalmazását.

Alkotó módon és önállóan
alkalmazza ismereteit és
alakítja ki saját stílusát.

A munkavégzés során
szem előtt tartja a kitűzött
célokat és elvárásokat.

Önállóan képes munkáját
végezni, a felmerülő akadályokat elhárítja.

Képes kialakítani és kezelni raktárát.

A munkavégzés során
szem előtt tartja a kitűzött
célokat és elvárásokat.
A munkavégzés során
szem előtt tartja a kitűzött
célokat és elvárásokat.

Önállóan képes munkáját
végezni, a felmerülő akadályokat elhárítja.
Önállóan képes munkáját
végezni, a felmerülő akadályokat elhárítja.

Ismeri a műhely, műhelygaléria létrehozásának
törvényességi, szakmai
szempontjait, valamint
berendezésének munkavédelmi, környezetvédelmi,
látványossági, szakmai
szempontok szerinti kialakítását;
Tisztában van a raktár
kialakításának és működtetésének szabályaival;
Ismeri a vállalkozási formákat, a vállalkozás létrehozásának, működtetésé-

Képes vállalkozást indítani
és működtetni.
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nek szabályait;
Érti a piackutatás és marketing alapjait;
Ismeri a költségkalkuláció,
árképzés, üzleti terv,
SWOT - analízis fogalmakat és érti ezek alkalmazását;
Ismeri a kivitelezési- és
műhelyrajz készítésének
alapjait, egyezményes
jeleit, pontos használatukat;
Tisztában van a népi kézművesség termékeinek
értékesítési formáival,
lehetőségeivel, a szerzői
jog szabályaival.
Ismeri jelentős alkotók
kiemelkedő alkotásait;
Ismeri az alapanyagokat és
azok beszerzésének lehetőségeit

Tisztában van a munka-,
baleset-, és tűzvédelem
alapjaival

Képes kialakítani értékesítési csatornáit.
A tanultak alkalmazásával
képes költségkalkulációt,
árkalkulációt
készíteni,
alapanyag
szükségletet
számolni, üzleti tervet
készíteni.
Munkájában megvalósítja
a szerzett tudásanyagot.

Felelősséggel alkalmazza a
tanultakat.

Önállóan képes munkáját
végezni, a felmerülő problémákat kezeli.

Elkötelezetten alkalmazza
a tanultakat és felelősséget
vállal az elvégzett munkáért.

Önállóan képes munkáját
végezni, a felmerülő problémákat kezeli.

Kiépíti, létrehozza saját
arculatát, promóciós anyagokat, cégért készít.

Felelősséggel alkalmazza a
tanultakat.

Önállóan képes munkáját
végezni, a felmerülő akadályokat elhárítja.

Figyelemmel kíséri a kortárs kézművesek tevékenységét.

Nyitott és érzékeny a modern stílusokra és felelősséggel kezeli a megismerteket.
A munkavégzés során
szem előtt tartja a kitűzött
célokat és elvárásokat.

Önállóan képes munkáját
végezni.

Felelősséggel törekszik az
előírások jogszabály szerinti alkalmazására.

Önállóan képes munkáját
végezni.

Képes tájékozódni az
alapanyag beszerzés lehetőségeiről.
A hagyományos mintakincs alapján az alapanyag,
forma, funkció és a díszítmény
harmonikus egységét alkalmazva alkot.
Gondoskodik
munkavédelmi szabályok betartásáról és baleset megelőzésről.

Önállóan képes munkáját
végezni, a felmerülő problémákat megoldja.

8.2.Programkövetelmény-modul neve: Gyékény, szalma csuhétárgykészítés
Programkövetelmény-modul sorszáma: 2
Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások minimális
és maximális óraszáma:
- Minimális óraszám: 700
- Maximális óraszám: 850
Képzési forma: Csoportos
Egyéni felkészítés
Tudás

Képesség

Felelősség

Autonómia

Ismeri a szálasanyagok
feldolgozásának kultúrtörténetét, az európai és
Kárpát-medencei szálasanyag megmunkálási
technikákat, valamint a

Folyamatosan bővíti
szakmai és néprajzi ismereteit.

Felelősséggel tekint a
magyar tárgyi, valamint
szellemi kultúra továbbörökítésére.

Elkötelezett a hagyományos technikák alkalmazásában és ismeretének
terjesztésében.
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különböző korok tárgykészítő kultúráját.
Ismeri a Kárpátmedencetáji és etnikai
tagozódása szerinti feldolgozási technikákat.
Tisztában van a parasztspecialisták szakmai
sajátosságaival.
A kivitelezési- és műhelyrajz alapjai
A technológiai folyamatok megtervezése

Érti a szálasanyagok
megmunkálása során
használt alapanyagok
csoportosítását.
Ismeri az alapanyagok
mennyiségének kiszámítását az adott termékhez.
Tisztában van az alapanyag kiválasztásának,
előkészítésének feltételeivel, a kéziszerszámok,
eszközök, segédanyagok
kiválasztásával, szabályszerű alkalmazásukkal,
valamint a megmunkálási
technikák meghatározásával és alkalmazásával.
Tisztában van a forma és
funkció összhangjának
megjelenítésével az elkészítendő tárgyakban
Ismeri a gyékény, a szalma és a csuhé gyakorlati
megmunkálásának folyamatát, műveleti sorrendjét.
Tisztában van a befejező
munkálatok elvégzésével.

Képes a feldolgozási
technikák helyes alkalmazására.

Nyitott a tanult technikák
mellett az újdonságok
befogadására is.

Képes a tanult ismereteket munkájában hasznosítani.

Folyamatosan törekszik
ismereteinek bővítésére,
felelősen alkalmazza
tudását.

Ismeri a különböző rajzeszközöket, ábrázolási
módokat, képalkotási
szabályokat.
Képes a munkájához
szükséges technológiai
folyamatok megtervezésére és a tervnek megfelelő technikával a megfelelő formára, sablonra
vagy vázra készíti el a
tárgyat

Törekszik az arányérzék,
szemmérték, döntési
képesség fejlesztésére.

Alkotó módon és önállóan alkalmazza ismereteit
és alakítja ki saját stílusát.
Munkája során önállóan
választja ki a készítendő
tárgyra alkalmazható
megfelelő kultúrát és
feldolgozási technikát.
Önállóan végzi a tervezési feladatokat.

Kialakul a tiszta, precíz,
gondos, átlátható munkavégzés iránti igénye.

Betartja a terméktechnológiai és minőségbiztosítási előírásokat és szabályokat.

Rendelkezik a szálasanyagokkal kapcsolatos komplex ismeretekkel, így képes azok csoportosítására is.
Képes megtervezni és
számításokat végezni az
adott termék anyagszükségletével kapcsolatban.
Képes a tanultak komplex
alkalmazására, az összefüggések felismerésére, a
rendszerben gondolkodásra.

Összetett, de ismert feladathelyzetekben is önállóan, felelősségtudattal
tevékenykedik.

Elkötelezett a minőségi
tanulás és munkavégzés
iránt.

Törekszik a pontos, precíz számításokra.

Önállóan készíti elő a
munkájához szükséges
számításokat.

Folyamatosan bővíti
szakmai ismereteit.

Felelősséget vállal elvégzett munkájáért.

Képes megteremteni a
forma és funkció egységét munkájában.

Értékként tekint a meglévő minták és formák
alkalmazására és motivált
azok kreatív felhasználásában.
Összetett, de ismert feladathelyzetekben is önállóan, felelősségtudattal
tevékenykedik.

Önállóan választja ki és
teremti meg az adott
tárgy formai és funkcionális egységét.

Rendelkezik az alapanyagok valamint megmunkálásuk folyamatának alapos ismeretével.
A kivitelezett formához
esztétikai és tartóssági
szempontok alapján szegési, eldolgozási,
és fülezési módot alkal-

Törekszik az esztétikum,
forma, technika összhangjára.

5

Alkotó módon és önállóan alkalmazza ismereteit.

Felelősséget vállal elvégzett munkájáért.

Tisztában van a csomagolási, tárolási feladatok
elvégzésével.
Ismeri a kész gyékény-,
szalma-, csuhétárgyak
javításának elméletét és
gyakorlatát.
Ismeri a unkavédelmi és
tűzvédelmi szabályokat.

Ismeri a műszaki- és
tervdokumentáció- és
prezentációkészítés szabályait, tartalmi elemeit
és formai követelményeit.

maz
Letisztázza a késztermék
felületét
Képes a tanultaknak
megfelelően csomagolni,
értékesíteni a készterméket.
Képes elvégezni a tanultak komplex módon történő felhasználásával a
termék javítómunkálatait.
Részletesen ismeri a
műhely munka-, baleset-,
egészség-, tűz-, érintésés környezetvédelmi
előírásokat.
Képes a tanultak alkalmazásával műszaki- és
tervdokumentációt készíteni.

Törekszik a harmóniára
és esztétikai érzéke fejlesztésére.

Önállóan képes munkáját
végezni.

Elkötelezett munkájának
magas szinten történő
elvégzésében.

Felelősséget vállal munkájáért.

Törekszik a balesetmentes, egészségre nem káros, biztonságos munkavégzésre.

Felelősen betartja a munkája során alkalmazandó
szabályokat.

Érthetőségre, pontosságra
és precizitásra törekszik a
műszaki és tervdokumentáció összeállítása során.

Felelősséggel készíti el a
dokumentációt.

9.A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanciája):
A képzés hozzájárul a magyar és Kárpát –medencei gyékény, szalma, és csuhétárgy készítés megismertetéséhez, fenntartásához, amely kulturális örökségünk, hagyományaink fontos része. Az
alkotó az egyedi kézzel készült alkotásokkal korunk elvárásaihoz alkalmazkodó, környezetbarát,
és tartós tárgykészletet hoz létre, amely különlegességével és igényességével az alkotó megélhetését is biztosíthatja.
10.A képesítő vizsga megszervezésez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása
10.1. Személyi feltételek: Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos köznevelésről, illetve a szakképzésről szóló törvények előírásainak megfelelő végzettséggel
rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
10.2. Tárgyi feltételek:
Berendezett elméleti tanterem, valamint berendezett szálasanyag szakmai műhely
Megfelelő magasságú asztal, szék
Anyag és szerszámtárolók, szekrények
Áztatóedények
Gyékényszövőszékek
Fa sablonok, rámák, keretek, kaptafák
Speciális kéziszerszámok
Vágóeszközök, varróeszközök
Mérőeszközök
Alapanyagok: gyékény, szalma, csuhé
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10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása
Megnevezése

Időtartama

Egyes vizsgatételek és
feladatok bemutatása

A mérés
módszere

Az értékelés
szempontjai

Szóbeli
vizsgatevékenysé
g

45 perc

szóbeli

A)
Gyakorlati
vizsga

a képzés
utolsó
negyedében
készül

Értékelés
érdemjegygyel, a központi vizsgatételhez
mellékelt
százalékos
értékelő lap
segítségével
Értékelés
érdemjegygyel
A képző
intézmény
által készített
értékelő lap
szerint.

B)
Gyakorlati
vizsgafeladat

a képzés
utolsó
negyedében
készül

Népi kézműves gyékény szalma csuhé
tárgykészítő vizsgatételek, melyek tükrözik
a képzés alatt elsajátított vállalkozás, marketing, munkavédelmi
és szakma elméleti
tudást
6 db gyékényből,
szalmából, ill. csuhéból
készített tárgy
A tárgyaknak többféle
fonásmódot kell
bemutatniuk.
fonott, szövött, spirális
technika/
A vizsgaremekek dokumentációja, rajzokkal a vizsgaremek
leírásával.

C.)
Gyakorlati
vizsgafeladat

90 perc

Egy tárgy egyes elemeinek, részleteinek
bemutatása magyarázattal a gyakorlatban a
vizsgabizottság előtt.

Vizsga
remek

írásbeli, rajzos
dokumentáció

gyakorlat

Értékelés
érdemjegygyel
A képző
intézmény
által készített
értékelő lap
szerint.
Értékelés
érdemjegygyel
A képző
intézmény
által készített
értékelő lap
szerint

Súlyozása
százalékos
arányban
kifejezve a
vizsga egészének értékelésében
25 %

Egyéb követelmények

50 %

vizsga kiállítás

10%

dokumentáció
bemutatása a
vizsgán

15 %

mennyiség és
minőség értékelése

10.4. A képesítő vizsga egészének értékelése:
A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os
teljesítmények alapján:
81 - 100% jeles (5)
71 - 80% jó (4)
61 - 70% közepes (3)
51 - 60% elégséges (2)
0 - 50% elégtelen (1)
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A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési
arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.
Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának
érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített
vizsgatevékenység ismétlése szükséges.
10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:
10.5.1. A vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli képzésben a modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak – a Népi kézműves (Gyékény, szalma, és csuhétárgykészítő) szakképesítés
kerettantervében meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó
modulzáró vizsga teljesítésével.
Igazolt szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat teljesíthető alkotótábor keretében, kézműves vásáron való termékárusítással
mesterség bemutatóval, tanulmányi kirándulással, múzeumlátogatással mestereknél történő műhelylátogatással illetve műhelygyakorlattal.
Iskolarendszeren kívüli képzés esetén, 80 óra.
Iskolarendszerű képzésben:
Három éves képzés esetén, az első és a második évfolyamot követően 70 és 70 óra.
Két évfolyamos képzés esetén az első évfolyamot követően 80 óra.
Vizsgaremek, elkészítése:
A vizsgaremek a képzés ideje alatt a három alapanyag felhasználásával készült alkotásokat tartalmazza. Ezek a vizsgakiállításon bemutatásra kerülnek
Vizsgaremek szakmai leírásának elkészítése
Gyékényből szakajtótechnikával készült tároló, szövött szatyor, szalmából fonott tároló, aratódísz
többféle elemből. Csuhéból sodrott tároló, és fonott szék. A vizsgaremek szakmai leírásának elkészítése
10.5.2. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) Gyakorlati vizsgafeladat: A népi kézműves vizsgaremek kiállítási körülmények között történő
bemutatása.
B) Gyakorlati vizsgafeladat: A vizsgaremek szakmai leírásának, a rajzoknak, a vizsgaremekek,
néprajzi hátterének, technológiájának bemutatása
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Az A) és B) gyakorlati vizsgafeladat értékelési súlyaránya 50% + 10%
C) Gyakorlati vizsgafeladat: A tárgyalkotó tevékenységre jellemző technológia részfolyamatainak
elkészítése műhely körülmények közt, a gyakorlati vizsga meghatározott ideje alatt.
A vizsgafeladat ismertetése: A gyékényből, szalmából, csuhéból készíthető tárgyak jellemző munkafolyamatainak végzése.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
10.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység vizsgakérdései a programkövetelmény
témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A Népi kézműves (Gyékény, szalma, és csuhétárgykészítő ) szakmatörténeti, néprajzi, anyagismereti, szakmai ismereti, technológiai, munkavédelmi elméleti tudásanyagának, valamint a népi vállalkozás működtetéséhez kapcsolódó ismeretek bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
10.6. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:
A szóbeli vizsga lehetőség szerint, a vizsgaremekek kiállítása termében kerül megrendezésre.
A szóbeli tételek tartalmazzák a segédanyagokra vonatkozó információt.
A gyakorlati vizsga a szakmai műhelyben történik.
9. 11. A képzés elindításához szükséges tárgyi feltételek (Műhely). Berendezések, szerszámok,
gépek, alapanyagok.
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések
Gyékény,- szalma,- csuhétárgykészítő
.
Mérőeszközök
Megfelelő magasságú asztal, szék
.
Anyag és szerszámtárolók, szekrények
Áztatóedények
Gyékényszövőszékek
Fa sablonok, rámák, keretek, kaptafák
.
Speciális kéziszerszámok
.
Vágóeszközök, varróeszközök
.
Mintadarabok
Rajzeszközök
.
Szakirodalom
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Részletesen:
Áztatáshoz hosszabb kád és kisebb edények, tálak, zsákok
Gyékényszövőszékek kisebb nagyobb méretben
Fa sablonok, kosarakhoz többféle méretben, és formában
Kaptafák papucshoz, kalaphoz, keretek alátéthez, lábtörlőhöz
Speciális kéziszerszámok: gyékénytű, horog, tömörítő fák
Nehezékek, kalapács, fogó, rézszög
Vágóeszközök: kések, metszőolló, olló
Varróeszközök: többféle tű, erős cérnák
Lehetőség szerint kalapvarrógép, préselő v. vasaló eszköz
Mérőeszközök: vonalzók, mérőszalag, körző
Rajzeszközök: rajzlap, rajztábla, ceruzák
Iskolai tábla
Mintadarabok, szemléltetéshez
Alapanyagok: gyékény, szalma, csuhé, sás, káka, rafia
Anyagraktár, elkülönített
Szakirodalom: néprajzi, szakmai
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Számítógép, internet
Vetítéshez szükséges felszerelés
Másoló, nyomtató, scenner
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