A FELVÉTELI (ALKALMASSÁGI VIZSGA)
IDŐPONTJA MINDEN SZAKON:

KÉRJÜK, HOZZ MAGADDAL:

2021. február 27. 08:30

10 db otthon készült munkát,
amit a legjobban szeretsz.

Nyílt napok:
2020.11.14. 08:30
2020.12.05. 08:30

Pótfelvételi: 2021. március 06. 08:30
Helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 22.
Tagányi Villa
A felvételin megmutathatod rajztudásodat, kreativitásodat.
1. feladat
Beállítunk egy csendéletet, ahol arra
vagyunk kíváncsiak, hogyan rajzolsz
perspektivikusan, hogyan tónusozol
A/3 méretben grafit-, szén- vagy
pittkréta technikával 90 perc alatt;
2. feladat
ezután egy portrét kell rajzolnod
40 perc alatt, ahol grafittal vagy
szénnel a karakter visszaadása
lesz a feladatod;
3. feladat
legvégül egy 30 perces kreatív feladat
vár rád, amikor megmutathatod, hogy
ki vagy, hogyan gondolkozol egyedi
megoldást találva egy általunk
megadott témára.
Miután minden rajzi feladattal végeztél,
szeretnénk kicsit többet megtudni
érdeklődési körödről, ezért személyesen
beszélgetünk veled.
Felvétel: az általános iskolai tanulmányi
eredmény és az alkalmassági vizsga
eredménye alapján.

Próbálj úgy válogatni a munkáid
között, hogy minél színesebben
mutasd meg mindazt, amit tudsz!
Arra vagyunk kíváncsiak, hogy
eddig milyen anyagokkal dolgoztál,
ezért olyan munkákat hozz,
amelyek kifejezik kreativitásodat,
szakirányú érdeklődésedet.

A FELVÉTELIRE HOZZ MAGADDAL:
4B-s, 5B-s grafitceruzát vagy
szenet, illetve pittkrétát; A/3-as
rajzlapokat és ezek rögzítéséhez
csipeszt; minimum 12 színű
színesceruza készletet, radírt,
ollót és ragasztót!
A művészeti technikumban és
szakgimnáziumban választható
idegen nyelv az angol és a német.

Kiscsoportos, személyes
oktatás korszerű műhelyekben,
magas minőségben, kiváló
oktatókkal, több, mint 20 éve
megbízható, országosan elismert
szakmai képzés.
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SZEBERÉNYI
OM azonosító: 028395 e-mail: beg@begart.hu
GUSZTÁV ADOLF
Köveskúti Péter intézményvezető
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM,
telefon: 06-66/527-560
fax: 06-66/527-550
TECHNIKUM, SZAKGIMNÁZIUM,
email: köves@begart.hu
ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA,
Felvilágosítást nyújt
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
a technikummal/szakgimnáziummal
kapcsolatban: Vadászné Ablonczy Emőke
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
ÚJ SZAKKÉPZÉSI STRUKTÚRA 2020-TÓL!
„Szakképzés 4.0”- a szakképzési rendszer
válasza a negyedik ipari forradalom
kihívásaira
Új, racionalizált, és a nemzetközi gyakorlathoz
igazodó szakképzés 5 éves technikumi képzés
Versenyképes végzettség

A felvételhez egészségügyi alkalmassági
vizsgálat szükséges!

Begart.muveszeti

Szeberényi
Gusztáv Adolf
Evangélikus Iskola

Europass bizonyítvány
Erasmus+ külföldi utak

intézményvezető-helyettes
telefon: 06-20/824-6418
e-mail: ablonczy.emoke@gmail.com
Ha felvételt nyersz, kollégiumi
férőhelyet biztosítunk számodra.
Felvilágosítást nyújt:
Kutyejné Ablonczy Katalin
kollégiumvezető
telefon: 06-30/387-0739
email: otthon@begart.hu
cím: 5600 Békéscsaba,
Árpád sor 22.
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