Beiskolázási tájékoztató 2017/2018
Az intézmény:
- Neve: EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium
- Címe: 3300. Eger, Cifrakapu tér 24.
- Telefon: 36/517-510
- Igazgató neve: Sajtos Attila
- Pályaválasztási felelős: Burom Annamária
- Az intézmény OM azonosítója: 031631
I. Oktatási és képzési struktúra:
4+1 év szakgimnázium.
4 évfolyamos gimnázium
001 Szakgimnázium 4+1 éves:
Képző és iparművészeti ágazat
-

Grafikus (54 211 04)
Művészeti és médiafotográfus (54 211 10)

002 Szakgimnázium 4+1 éves:
Hang-, film és színháztechnikai ágazat
-

Mozgókép- és animációkészítő (54 213 03)

003 Gimnázium 4 éves:
Képző és iparművészeti ágazat
Művészeti óraszámok:
9. évfolyamon: heti 2 óra művészettörténet, 2 óra vizuális
kultúra
10. évfolyamon: heti 4 óra vizuális kultúra
11-12. évfolyamon: heti 5 óra vizuális kultúra
Nyelvi óraszámok:
9-10. évfolyamon: heti 3 óra angol nyelv, 3 óra német
11-12. évfolyamon: heti 3 óra angol nyelv, heti 3 óra német
OKJ képzésben, érettségi után 2 éves:
1.
2.
3.
4.

Grafikus (nappali)
Divat- és stílustervező (nappali)
Dekoratőr (nappali)
Mozgókép- és animáció készítő(nappali)

Iskolánkban magas szinten folyik a közismereti, szakmai képzés. OKJ
képzéseinknél versenyképes szakmák, magas szintű képzés, felkészítés
művészeti felsőoktatásra. A 2015/2016- os tanévben iskolánk elnyerte
művészeti versenyeken elért eredményei alapján a Heves Megye
Legjobban Szereplő Iskolájának díjat. Nappali tagozatos diákként
juttatások biztosítottak.

II. Felvételi eljárások formái, módjai, határidők
Az iskola általános felvételi eljárást hirdet.
Az iskola központi írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli vizsgát nem
tart.
Szakmai alkalmassági, készségfelmérő vizsgálatot tartunk rajzból,
amelynek alapján eldől, hogy a jelentkező alkalmas, vagy nem
alkalmas az adott ágazaton való tanulásra.
A szakgimnáziumba való felvétel további szükséges feltétele, hogy
a tanuló az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfeleljen.
A felvételi kérelmeket a szakmai és egészségügyi alkalmasság
megléte esetén csak az általános iskolai tanulmányi eredmények
alapján bíráljuk el (rangsoroljuk) az alábbiak szerint:
- A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom,
történelem, idegen nyelv osztályzatai, valamint rajz, informatika és
technika.
Jelentkezés határidő: 2018. február 15-ig.
A szakmai alkalmassági, készségfelmérő vizsgálat két részből áll:
1. A rajz készség vizsgálata otthoni munkák alapján:
- Csendéletről készült tónusos rajz A/3-as méretben
- Csendéletről készült színes munka A/3-as méretben
- Figurák térben (méret és technika tetszőleges)
- Szabadon választott munka (technika és téma tetszőleges)
Beadási határidő: a szóbeli elbeszélgetésre kell hozni
2. Szóbeli elbeszélgetés alakalmával rajzkészség- és
képességvizsgálat
A szóbeli elbeszélgetéseket az iskolában: 2018. február 22-24.
között tarjuk az iskola honlapján feltett beosztás szerint.

Az intézmény által kínált továbbtanulási lehetőségek sajátos nevelési
igényű tanulóknak: integráltan tanulhatnak fejlesztőpedagógus és
szociálpedagógus segítségével.
A sajátos nevelési igényű diákok részére nyújtott speciális eljárási
lehetőségek a felvételi vizsga során.
Művészeti tanulmányi terület hallási fogyatékos (nagyothallók is
jelentkezhetnek) kollégiumi ellátás, étkezés biztosított, ECDL-re
felkészítés.
Nyílt napok
2017. október 25.-én 10 órától
2017. november 9.-én 10 órától
2017. december 12.-én 10 órától
2018. január 8.-án 10 órától
- Idegen nyelv oktatása: angol, német
- Érettségi felkészítő: magyar nyelv – és irodalom, történelem,
matematika, angol nyelv
- Szakkörök: foto-video, rajz-festészet, grafika
A képzés a 9. évfolyamon indul, a 12. évfolyam végén gimnáziumi
képzés esetén érettségi, a szakgimnáziumi képzés esetén szakmai
érettségi, a 13. vagy a 14. évfolyam végén OKJ szerinti komplex
szakmai vizsga zárja. A helyi tanterv alapján a megjelölt
szakképesítésekre ráépülő szakmai képesítés megszerzésére nyílik
lehetőség.
Iskolánk a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Intézetének
Bázis-iskolája.
Ez a képzés megfelelő alapot nyújt a felsőoktatásban történő
továbbtanuláshoz.
Egyéb információk: Iskolánk szakszerűen felszerelt termeiben diákjaink
a legújabb számítástechnikai és grafikai felhasználói programokat
(Corel Draw, Abode Illustrator, Abode Photoshop, Abode Indesign,
3DStudió Max,), videó- és képszerkesztő ismereteket sajátíthatják el.
Kollégiumi férőhely: 327 fő
Várjuk azokat a tanulókat, akik vizuális kultúra területén jártasak,
és a művészetek világában szeretnének érettségi, szakmai és
nyelvvizsgát tenni.

Az érettségire épülő kétéves szakképzés képzési kínálata:
54 481 01 CAD-CAM informatikus
54 211 04 Grafikus
54 211 03 Festő
54 211 02 Divat- és stílustervező
54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus
54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő
54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő
55 211 03 Diszítőfestő
54 211 01 Dekoratőr
54 213 05 Szoftverfejlesztő
Levelező képzés: nincs

