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Művészeti,
bentlakásos
magániskola

Tisztelt Érettségizők!
Magyarországon az első és második, az állam
által elismert szakképesítés megszerzését az
állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül – az e törvényben meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző
iskolai tanulók számára. Iskolánk korszerűen
felszerelt szaktantermeiben a diákjaink a legújabb számítástechnikai és grafikai (Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop, 3D Studio Max)
felhasználói programokat, videó-és képszerkesztő ismereteket sajátíthatnak el.

A 2018/19 tanévben induló,
érettségire épülő, államilag
elismert OKJ-s képzések
Képző- és iparművészet
szakközépiskolai ágazat
Grafikus
(54 211 04)
A Grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával
rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein (képgrafika, alkalmazott
grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és
szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. Tervvázlatokat készít és azok variációit,
majd kivitelezi a munkát, figyelembe véve a mai
korra jellemző piaci igényeket, a megrendelők
által támasztott követelményeket. Munkája során a számítógépes grafikai programok ismeretét és idegen nyelv tudását felhasználja. Tudása
alapján alkalmas tanulmányai folytatására a
különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken.

Festő
(54 211 03)
A képzés során a festészet alaptechnikái sajátíthatók el az anyagismerettől a művészi kivitelezésig, melyek az alkotó tevékenységben való
jártasságot alapozzák meg. Tanulmány jellegű
(pl anatómia), kreatív feladatokon és stílusgyakorlatokon keresztül változatos munkavégzést
biztosítunk, hogy minél átfogóbb képet kapjon a
diák a hagyományos és kortárs képzőművészet
eszköznyelvét megismerve. Így olyan vizuális,
művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakembereket képzünk,
akik a festészet különböző területein (táblakép,
murális feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat látnak el alkalmazva a kor követelményeinek
megfelelő technikai eljárásokat. A képzés gyakorlat központú, de művészettörténeti, művészetelméleti ismeretanyaggal egészül ki.

Művészeti és média fotográfus
(54 211 10)
Olyan kreatív gondolkodású fotográfus, designer,
aki magas gondolati és esztétikai színvonalon
végez a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak
megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai,
mozgóképi, valamint multimediális munkát.
Fotografál, mozgóképet készít, képfeldolgozást,
nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat.
Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz
meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális
médiumokhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófai, szociológiai, művészeti aspektusait.
Összehangolja a technológia hagyományában és

újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói
elképzeléseivel.
A művészeti és médiafotográfus tanulmányai
során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

Hang-, film- és színháztechnika
szakközépiskolai ágazat
Mozgógép- és animációkészítő
(54 213 03)
A mozgógép készítő szakember, a mozgófilm,
videó-film, rajzfilm, számítógépes animáció területén szakszerűen tudja kezelni és alkalmazni az ezekhez kapcsolódó számítógépes kép- és
hangkezelő programokat, valamint az ide kapcsolódó berendezéseket. Önálló vállalkozóként
képes saját munkájának megtervezésére és
szervezésére. Szakmai vizsgáinak befejeztével
a szakág különféle területein felsőfokon folytathatja tanulmányait.

Kollégium nappali tagozaton ingyenes;
férőhely függvényében igényelhető.
Képzési mód:
• nappali képzési forma

