HOBBI LAKBERENDEZŐ SZAKKÉPZÉS
52 214 01 0000 00 00
A kérelmet benyújtó felsőoktatási intézmény neve:
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar
9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.
A képzésért felelős intézet:
Szakképzési és Felnőttoktatási Módszertani Központ
A képzésért felelős személy neve:
Kovács Gombos Gábor DLA
A szakképzés indításának tervezett helyszínei:
Sopron
Levelező tagozat
Tervezett létszám: 20 fő

1 félév

Időtartam: 2010/2011

Össz óraszám 20

költségtérítés: 20.000.- / félév

A képzés szabályozásának jogi háttere:
A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
- az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel
és törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
- a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi
integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM
rendelet,
- az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.
26.) OM rendelet,
- a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló módosított
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet,
alapján készült.
A képzés tanúsítványt ad, az értékelés szóbeli és folyamatos, vizsga nincs.
Képzés maximális időtartama:
Szakképesítés megnevezése
Szakképzési évfolyamok száma
Óraszám:

Hobbi Lakberendező
20

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:

–
nem szükséges
–

Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:

–
–
nem szükségesek
nem szükségesek

Elmélet aránya: 40%
Gyakorlat aránya: 60%
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

nem szükséges

Tervezett létszám: 15-20 fő
MUNKATERÜLET
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A hobbi lakberendező lakótereket rendez be a kereskedelmi forgalomban kapható
késztermékekből.
A komplett lakberendezési tevékenység magába foglalja:
- a lakóenteriőrök, illetve azok együtteseinek bútorokkal való berendezését
- a lakosság számára előállított, előregyártott elemes bútorrendszerek
helyszínre adaptált alkalmazását
- a lakástextilek és kárpitok helyszínre adaptált alkalmazását
- a lakás-világítási berendezések helyszínre adaptált alkalmazását
- a lakóhelyiségek számára gyártott szaniterek helyszínre adaptált alkalmazását
- a fűtő-hűtőberendezések beltéri egységeinek formai kiválasztását
- a beltéri dekorációs elemek helyszínre adaptált alkalmazását
- a lakóhelyiségek számára készült burkolótermékek helyszínre adaptált
alkalmazását
- a lakóhelyiségeket határoló felületek kialakításának, felületkezelésének
meghatározását
- a lakásban megjelenő anyagok, felületek színeinek, felületi hatásának,
mintázatának meghatározást
- egyes szerkezeti elemek (belső korlátok, fogódzók, lépcsők járólapjai,
álmennyezeti elemek stb.) formai kiválasztását és alkalmazását az építészeti,
belsőépítészeti tervek alapján
A Hobbi Lakberendező megnevezésű szakképesítéshez tartozó szakmai követelmény
felsorolása:
Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
Kreatív tervezés
Berendezői általános feladatok
Lakberendezői tervezés
1. A szakmai értékelés feltételei:
A képzési idő alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Portfolio leadása a képző intézmény által megadott határidőre

2. A szakmai értékelés :
Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
A hozzárendelt feladat:
Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A hozzárendelt jellemző tevékenység:
gyakorlati
A hozzárendelt feladat:
A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének feldolgozása a hallgatóhoz
közel álló, gyakorlati munka teljesítésével- értékelésen történő bemutatásával
(prezentáció)
A hozzárendelt jellemző tevékenység:
gyakorlati
Kreatív szakmai tervezés
A hozzárendelt vizsgafeladat:
A tervezői gondolkodásmód bemutatása, a szakmai gyakorlati munka
dokumentációjának elkészítése. Terv, vázlat, vagy makett készítése az adott szakmai
feladathoz kapcsolódóan (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
Gyakorlati
Levelező tagozat
1 félév Időtartam: 2010/2011
Szakfelelős: Kovács-Gombos Gábor DLA
Tervezett létszám: 20 fő
költségtérítés: 20.000.- / félév

Össz óraszám 20

Melléklet: mintatanterv
sorszá
ma

azonosítója

1. nap
1

Általános
lakberendezési
szabályok

2

Az alapszabályok
ismertetése után,
helyiségenként
átbeszéljük a
berendezés során
felmerülő
problémákat,
lehetőségeket.

3

Az alapvető
stílusjegyek
megbeszélése

4

Stílusgyakorlat.
Hozott újságokból
anyag, szín,
bútorválogatás.
Színharmónia
kialakítása
színkártyák alapján.
Világítás a lakásban:
Hol használjuk?
Stílusegyeztetés.
Burkolatok: hideg és
meleg burkolatok
fajtái és a lerakási
módok.
Dekoráció a lakásban

5
6

7
8
2. nap

Lakás építésének
illetve felújításának
tervezése
Hozott, saját alaprajz
felnagyítása m=1:50es léptékre, vagy
választott alaprajz
használata a
berendezési terv
elkészítéséhez.

A tananyagegység
megnevezése
Hobbi lakberendezés
- eszköz használat
- lépték
- jelölések
- rajzolvasás
- ergonómia
- előtér, előszoba
- nappali
- konyha, étkező
- fürdő
- mellékhelyiség
- mosókonyha
- hálószoba
- gyerekszoba
- dolgozó
- vendégszoba
- pl. klasszikus
- minimál
- mediterrán
- vidéki stílus
- Mit használnál fel?
- Beleférne-e a választott enteriörbe?
- Illik-e oda?
- Melyik stílushoz milyen anyagot
használnál?
- hangulat
- járólap és csempe
- parketta
- tapéta

óraszáma
elméletigén gyakorlati
yes
gyakorlati

1

1,5

1,5

1
1

1
1
1

összes
20

1

általános
rejtett

- szőnyeg
- függöny
- képek
- szakemberek, szakmunkák
- sorrend
- pénzügyi tervezés, konszignáció
Berendezési terv készítése személyre
szabott tanácsokkal.

Melléklet: letölthető jelentkezési lap

elméleti

9

