
 

 

 

KURS CARVING 

 

 

 

 

Wykonawca: Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój; ul. Węgierska 41; 38-300 Gorlice 

Miejsce realizacji kursu: Gorlice, ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice lub w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego  

Nazwa kursu: Carving - podstawowy 

Cel kursu: podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój 
zainteresowań i pasji 

 
Czas trwania i sposób organizacji kursu 
 
Liczba godzin zajęć: 16, w tym zajęcia teoretyczne: 4; zajęcia praktyczne: 12 

Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć: 

 odpowiednie pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe (zawierające podsumowanie treści kursu; 

 produkty, sprzęty i urządzenia niezbędne do realizacji zajęć szkoleniowych, w tym zajęć 

praktycznych; m.in. zestaw noży do carvingu, miski, deski  

 rzutnik multimedialny 

 tablica interaktywna  

Wykorzystywane metody kształcenia: 

 metoda teoretyczna 

 metoda praktyczna 

 metoda aktywizująca 

 metoda eksponująca 

Metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne dostosowane do Uczestników kursu oraz treści kursu. 



 

 

 

PLAN NAUCZANIA 

Temat zajęć edukacyjnych Liczba godzin teoretycznych 
Liczba godzin 
praktycznych 

Definicja carvingu i historia sztuki 
carvingu 

1 0 

Zasady i style w carvingu 1 0 

Narzędzia do carvingu: typy, rodzaje 1 0 

Konserwacja, metody używania 
narzędzi do carvingu 

1 0 

Rzeźbienie motywów kwiatowych 
w owocach: np.: arbuz, melon 

0 3,5 

Rzeźbienie motywów kwiatowych 
w warzywach np.: marchew, burak, 
ogórek, rzodkiewka 

0 3,5 

Wykonanie dekoracji sztuki carvingu 
poprzez łączenie poszczególnych 
rzeźb 

0 2 

Zabezpieczenie i pielęgnacja 
wykonanych prac 

0 2 

Przydatność umiejętności sztuki 
carvingu 

0 1 

ŁĄCZNIE: 4 12 



 

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 Cele szkolenia Efekty - Umiejętności nabyte 
w trakcie szkolenia 

Wskaźnik pomiaru efektów 

Poznanie sztuki carvingu Uczestnicy kursu poznają 
definicje, sztukę, zasady i style 
carvingu 

egzamin 

Zapoznanie się z narzędziami do 
carvingu 

Uczestnicy poznają typy oraz 
rodzaje narzędzi do carvingu, 
oraz konserwację i metody 
używania narzędzi do carvingu 

egzamin 

Zapoznanie się z metodami rzeźbienia 
w owocach i warzywach 

Uczestnicy kursu poznają 
sposób rzeźbienia motywów 
kwiatowych w owocach (arbuz, 
melon) i warzywach (marchew, 
burak, ogórek, rzodkiewka, oraz 
wykonywanie dekoracji sztuki 
carvingu poprzez łączenie 
poszczególnych rzeźb 

egzamin 

Poznanie metod zabezpieczenia prac Uczestnicy kursu zapoznają się 
z metodami zabezpieczenia 
i pielęgnacji wykonanych prac 

egzamin 

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu (wydanie dokumentu potwierdzającego 
ukończenie kursu jest równoważne z posiadaniem minimum 80% obecności uczestnika na zajęciach 
oraz z pozytywnym wynikiem egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji z zakresu carvingu) 

Certyfikat ukończenia kursu carvingu wydany przez Wykonawcę. 

Sposób sprawdzenia efektów kursu 

 Ankieta ewaluacyjna 
 Test POST 
 Egzamin końcowy  

 


