AZ 1. MELLÉKLET 16. SORSZÁMA ALATT KIADOTT
FESTŐ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

54 211 08

2. A szakképesítés megnevezése:

Festő

3. Szakképesítések köre:
3.1
Részszakképesítés
3.2

Nincs

Szakképesítés-elágazások
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

3.3

Szakképesítés-ráépülés

4. Hozzárendelt FEOR szám:

54 211 08 0010 54 01
Általános festő
54 211 08 0010 54 02
Díszítő festő

Nincs
3729

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
2 év, 5 év

Szakképesítés megnevezése
Festő

Óraszám
3600

II.
EGYÉB ADATOK
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Általános festő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

–

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége:

–

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2.

Elmélet aránya:

30%

3.

Gyakorlat aránya:

70%

4. Szintvizsga (iskolai rendszerben):

nem szervezhető

Ha szervezhető, mikor:

–

5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Díszítő festő

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

–

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam
elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

–

Előírt gyakorlat:

–

Elérhető kreditek mennyisége:

–

Pályaalkalmassági követelmények:

szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

szükségesek

2.

Elmélet aránya:

30%

3.

Gyakorlat aránya:

70%

4. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:
5. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

nem szervezhető
–
szükséges
III.
MUNKATERÜLET

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3729

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb művészeti foglalkozások

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember,
aki a festészet különböző területein (táblakép, murális feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat lát el
Alkalmazza a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat. Ismeri a korszerű szakmai szemléleti
elvárásokat
Széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok
megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon,
egyetemeken
A díszítőfestő új és felújításra váró vagy műemléki védettség alatt álló épületekben díszítőfestő
munkálatokat végez
Stílus- és eljáráshű rekonstrukciós feladatokat old meg, műemlékvédelmi szakember, restaurátor, képző- és
iparművész, illetve tervező építész szakmai irányításával
Vizuális, rajzi és szakmai képzettsége alkalmassá teszi, hogy megfelelő szakmai színvonalon elkészítsen
külső- és belső téri, hagyományos és modern díszítőfestéseket
A díszítőfestészet műfajában részt vesz a technikai előkészítés, kivitelezés megszervezésének az
anyagszükséglet felmérésének munkálataiban

Alapos szakmai, művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, ami képessé teszi arra, hogy kivitelezési
feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjon, illetve tanulmányait tovább folytassa főiskolán vagy
egyetemen
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

azonosító száma
54 211 01 0000 00 00
54 211 02 0000 00 00
54 211 03 0000 00 00
54 211 04 0000 00 00
54 211 05 0000 00 00
54 211 06 0000 00 00
54 211 07 0000 00 00
54 211 09
54 211 10 0000 00 00
54 211 11 0000 00 00
52 214 01 0000 00 00
54 213 03 0000 00 00
54 211 13
54 211 14 0000 00 00
54 211 15
54 211 16
54 211 17 0000 00 00
54 211 18 0000 00 00

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Alkalmazott fotográfus
Bőrműves
Bútorműves
Dekoratőr
Díszlet- és jelmeztervező asszisztens
Díszműkovács
Divat- és stílustervező
Grafikus
Keramikus
Könyvműves
Lakberendező
Mozgóképi animációkészítő
Ötvös
Porcelánfestő- és tervező asszisztens
Szobrász
Textilműves
Üvegműves
Zománcműves
IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szakmai munkájához előtanulmányokat folytat, vázlatokat készít
Folyamatosan felhasználja, bővíti szakmai, művészeti és művészetelméleti ismereteit
Kialakítja, karbantartja portfólióját
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A
A művészettörténet stíluskorszakai és legújabb irányzatai, az egyes időszakok szellemiségébe
ágyazottan
B
Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások
C
Hazai műemlékek, műgyűjtemények anyaga, az egyetemes művészettörténet emlékanyagának
lelőhelyei
C
Időszaki kiállítások, kortárs alkotók
B
A műalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek kreatív alkalmazási lehetőségei (kor-, stílusmeghatározás, műleírás, műelemzés)
C
A néprajz és a népművészet alapfogalmai
C
A magyar népművészet
C
Az egyén, a közösség és a kultúra viszonya

B
B
C
A
A
A
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai
A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése
Környezet- és tárgykultúra, azok változása
A képkomponálás szabályai
A különböző képi elemek felületképző lehetőségei
A színek törvényszerűségei és kifejezőereje
Fény-árnyék viszonyok megjelenítése, kontraszthatások – a tónusképzés lehetőségei
A rajzolás és festés mestersége, különböző technikái
Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése
Természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok felépítése, arányai, mozgásai
Az emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása
Az épített külső és belső környezet megjelenítése
Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása
A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria, Monge-rendszer)
A különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező kapcsolatai
Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása
Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása
Dombormű, szobor és plasztika készítési folyamata
Az elkészült munkák kiállításra való előkészítése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Mitológiai, vallási jelképek értelmezése
4
Néprajzi jelképek értelmezése
5
Szabadkézi rajzolás
Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tájékozódik a munkavállalás, illetve a vállalkozások aktuális gazdasági – jogi feltételeiről
Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét
Kialakítja vevőkörét – piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres
Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat
Költségkalkulációt készít
Információs és adminisztratív tevékenységet folytat
Munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betart
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
D
A piackutatás és marketing alapjai
B
A finanszírozás lehetőségei
C
Az üzleti terv tartalma, felépítése
C
A különböző vállalkozási formák jellemzői
D
Az üzleti élet protokoll szabályai
D
Jogi alapfogalmak, a jog különböző ágai
C
A szerződéskötésekhez kapcsolódó szabályok, előírások
D
A szerzői jogi szabályok
C
Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

B
D
B
B
C
C

A költségvetés – költségterv alapelemei
Dokumentáció és adminisztráció
A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői
Munkavédelmi előírások
Egészség- és balesetvédelmi előírások
Környezetvédelmi előírások

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kontroll (ellenőrző képesség)
Problémaelemzés, – feltárás
Tervezési készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt a munkához
Tervet, vázlatot, makettet, virtuális 3D modellt készít vagy koncepciót alakít ki
Technikai- és anyagkísérleteket végez
Szükség szerint egyeztet a megbízóval, társtervezővel
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Pályázatokon indul
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Az információgyűjtés menete, formái
A
A probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete
A
Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes
módszerekkel
B
Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása
B
Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése
C
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció
C
A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív használata
B
Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl. magyarázó, közlő rajzon)
C
Tipográfiai alapszabályok
C
A leggyakrabban használt betűtípusok
B
Betű vagy szöveg megjelenítése kézírással és/vagy számítógépes program segítségével
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Komplex jelzésrendszerek
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Kézírás

3
4
4
3
3

Információforrások kezelése
Szakrajz olvasása, értelmezése
Szakrajz készítése
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Műszaki rajz készítése

Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés-, feltárás
Tervezési készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1016-06 Festés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műanyag diszperziós alapot készít
Mészalapot készít
Enyves alapot készít
Kazein alapot készít
A rajzot arányosan felnagyítja
Sablont alkalmaz
Átmásolja a mintát a felületre
Színmintát készít
Freskótechnikát alkalmaz
Szekko-technikát alkalmaz
Szgrafitto-technikát alkalmaz
Előkészíti a hordozófelületet
Keretre feszíti a vásznat
Vásznat, fatáblát, fémlapot és papírlapot a technikának megfelelően alapoz
Beállítja a világítást, ellenőrzi a fényeket
Megkomponálja a képet, megválasztja a képkivágást
Olajfestéshez készít tanulmányokat, vázlatokat
Temperafestéshez készít tanulmányokat, vázlatokat
Tojástempera-festéshez készít tanulmányokat, vázlatokat
Pasztelltechnikákhoz készít tanulmányokat, vázlatokat
Olajfestményt készít
Temperafestményt készít
Tojástempera-festményt készít
Pasztellképet készít
Fixálja, lakkozza, vagy konzerválja a képet
Passzpartúrázza, installálja a képet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Kémiai alapfogalmak, ásványtani alapismeretek
C
Az ásványi eredetű pigmentek, kötőanyagok fajtái, tulajdonságai
C
A szerves és szervetlen pigmentek, töltőanyagok fajtái, tulajdonságai
B
Az olajos és a vizes-bázisú festékek fajtái, tulajdonságai
B
Falfelületek, hordozóanyagok tulajdonságai

A
A falfestészeti technikák anyagai, eszközei
A
A táblakép-festészeti technikák anyagai, eszközei
B
Mozaiktechnikák anyagai, eszközei
B
Tűzzománc technikák anyagai, eszközei
A
A falfestészet története, alkotói az őskortól napjainkig
A
A táblakép-festészet története, alkotói az ókortól napjainkig
C
A forma és a funkció összhangjának megjelenése a festészetben
C
Építészettörténeti és műemlékvédelmi alapismeretek
A
A festészeti stílusok kronológiája, stiláris meghatározása
B
Jelentős alkotók stílusjegyei, az adott kor viszonyában
C
A figuralitás és a nonfiguralitás kifejezési lehetőségei
C
A felületi, fakturális hatások a festészetben, ezek technikai megoldásai
C
A különböző gesztus-, és jelrendszerek alkalmazása a festészetben
C
A XX. század experimentális törekvései, jelentős alkotói
B
Táblakép-festészeti technikák hordozóinak előkészítése
B
A vászon keretre feszítése, alapozása a megfelelő technika számára
B
Egyéb hordozók: papír, fatábla, fémlapok alapozása a megfelelő technika számára
B
Falfestészeti technikák mintarajzainak tervezése, átvitele a felületre
B
Freskó, szekko, szgrafittó festése
A
Olajtechnikák, tempera- és pasztellképek festése
C
Mozaiktechnikák kivitelezése
C
Tűzzománc technikák kivitelezése
C
Színes (ólomkeretes) üvegablak elkészítése
C
Experimentális technikák (kollázs, montázs, dekollázs) alkalmazása
B
Állagmegóvás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 6. m. Prezentáció
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Figurális és nonfiguratív rajz olvasása, értelmezése
4
Figurális és nonfiguratív rajz készítése
4
Különböző térstruktúrákat megjelenítő rajz olvasása, értelmezése
5
Különböző térstruktúrákat megjelenítő rajz készítése
5
Munkavédelmi jelképek értelmezése
5
Szabadkézi rajzolás
5
Komplex jelzésrendszerek
4
Térérzékelés
5
Falfestészeti eszközök, anyagok
5
Táblakép-festészeti anyagok eszközök
5
Egyéb murális technikák (tűzzománc, üvegablak, mozaik, márványozás, patinázás) eszközei,
anyagai
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Látás
Tapintás
Térlátás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság

Prezentációs készség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
A környezet tisztántartása
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1017-06 Díszítőfestés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Stukkófestést készít
Aranyozási technikákat alkalmaz
Faerezési technikákat alkalmaz
Intarziás faerezési technikákat alkalmaz
Márványozási technikákat alkalmaz
A patinázás technikáit alkalmazza
Plasztikus vonalazást alkalmaz
Agyagszegecs-mozaikot készít
Kőmozaikot készít
Üvegmozaikot készít
Kerámiamozaikot készít
Lapmozaikot készít
Színes (ólomkeretes) üvegablakot tervez, kivitelez
Tűzzománcot tervez, kivitelez
Rekeszzománcot tervez, kivitelez
Színes zománcfestményt tervez, kivitelez
Antikolt felületeket hoz létre
Kézifestéssel készíti el a feliratot, reklámfestményt
Sablonnal készíti el a feliratot, reklámfestményt
Próbafeltárást végez a falfelületen
Töredékmintákat állít helyre, egészít ki
Pótolja, kiegészíti a felületi hibákat, sérüléseket
Későbbi bevonattal eltakart mintákat tár fel
Falfestményeket tisztít
Rögzíti a felület laza rétegeit
Konzerválja a falfelületet
Elemzi a helyszín adottságait
Állványzatot készít
Felméri a falfelületet
Előkezeli a felületet
Pótolja a felületi hiányosságokat
Megtisztítja a felületet
Elkészíti a technikának megfelelő vakolatot
Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Kémiai alapfogalmak, ásványtani alapismeretek
C
Az ásványi eredetű pigmentek, kötőanyagok fajtái, tulajdonságai
C
A szerves és szervetlen pigmentek, töltőanyagok fajtái, tulajdonságai
D
Az olajos és a vizes-bázisú festékek fajtái, tulajdonságai
D
Falfelületek, hordozóanyagok tulajdonságai
A
A falfestészeti technikák anyagai, eszközei
B
A táblakép-festészeti technikák anyagai, eszközei
C
Mozaiktechnikák anyagai, eszközei
C
Tűzzománc technikák anyagai, eszközei
C
Patinázási, aranyozási technikák anyagai, eszközei
C
Plasztikus felületdíszítmények anyagai, eszközei
C
A szakszerű restaurálási folyamatok anyagai, eszközei
B
A falfestészet története, alkotói az őskortól napjainkig
B
A táblakép-festészet története, alkotói az ókortól napjainkig
C
A forma és a funkció összhangjának megjelenése a festészetben
C
Építészettörténeti és műemlékvédelmi alapismeretek
B
A festészeti stílusok kronológiája, stiláris meghatározása
C
Jelentős alkotók stílusjegyei az adott kor viszonylatában
B
A helyszíni adottságok felmérése, a felület felmérése
B
Állványzat készítése, a felület előkezelése, tisztítása, a hiányosságok pótlása
B
Az alkalmazott technikának megfelelő vakolat készítése, a felület alapozása
B
Táblakép-festészeti technikák hordozóinak előkészítése
C
A vászon keretre feszítése, alapozása a megfelelő technika számára
C
Egyéb hordozók: papír, fatábla, fémlapok alapozása a megfelelő technika számára
C
Plasztikus felületdíszítmények (stukkó, gipszformák, dekoratív minták) mintarajzainak elkészítése
C
Egyéb murális technikák mintarajzainak elkészítése
B
A mintarajzok átvitele a felületre
A
Freskó, szekko, szgrafittó festése
A
Olajtechnikák, tempera- és pasztellképek festése
B
Mozaiktechnikák kivitelezése
B
Tűzzománc technikák kivitelezése
B
Színes, ólomkeretes üvegablak elkészítése
B
Plasztikus felületdíszítmények készítése a helyszín adottságait figyelembe véve
B
Patinázás, aranyozás, márványozás, intarzia-technikák
B
Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, állagmegóvás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Kézírás
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Információforrások kezelése
4
Figurális és nonfiguratív rajz olvasása, értelmezése
4
Figurális és nonfiguratív rajz készítése
4
Különböző térstruktúrákat megjelenítő rajz olvasása, értelmezése
5
Különböző térstruktúrákat megjelenítő rajz készítése
5
Munkavédelmi jelképek értelmezése
5
Szabadkézi rajzolás
5
Komplex jelzésrendszerek
4
Térérzékelés
5
Falfestészeti eszközök, anyagok használata
5
Táblakép-festészeti anyagok, eszközök használata
5
Egyéb murális technikák (tűzzománc, üvegablak, mozaik, márványozás, patinázás) eszközeinek,
anyagainak a használata
Személyes kompetenciák:
Állóképesség

Látás
Tapintás
Térlátás
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Döntésképesség
Szorgalom, igyekezet
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Kompromisszumkészség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Ismeretek helyén való alkalmazása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Általános tanulóképesség
Információgyűjtés
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési készség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Intenzív munkavégzés
Figyelem összpontosítás

Az 54 211 08 0010 54 01 azonosító számú, Általános festő megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0980-06
Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
0981-06
Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
0982-06
Kreatív szakmai tervezés
1016-06
Festés
Az 54 211 08 0010 54 02 azonosító számú, Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0980-06
Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
0981-06
Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
0982-06
Kreatív szakmai tervezés

1016-06
1017-06

Festés
Díszítőfestés
V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

1.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési idő alatt egyéni felkészülés is lehetséges
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfólió leadása a képző intézmény által megadott határidőre
A 3., 4. és 5. vizsgarész megkezdésének feltétele általános és díszítő festő vizsgaremek készítése, a képző
intézmény javaslatai alapján, a képzés utolsó 4 hónapjában
2.

A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tanulmányrajz, festés vagy mintázás: portré vagy figura ábrázolása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A népművészeti minta- és formakincs egy adott területének feldolgozása a vizsgázó
szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével – vizsgán történő bemutatásával
(prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Portfólió elkészítése, amelyben a tanuló bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai munkáit
(prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
30%
2. feladat
20%
3. feladat
30%
4. feladat
20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A tervezői gondolkodásmód bemutatása, a szakmai gyakorlati vizsgamunka dokumentációjának
elkészítése. Terv, vázlat, virtuális 3D modell, vagy makett készítése az adott szakmai vizsga
feladathoz kapcsolódóan (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1016-06 Festés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vizsgaremek bemutatása (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Festészeti technikák
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A festészet története, korszakai és meghatározó alkotói
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
60%
2. feladat
20%
3. feladat
20%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1017-06 Díszítőfestés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vizsgaremek bemutatása (prezentáció)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Táblakép-festészeti és murális festészeti technikák
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

szóbeli
Időtartama:

45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A festészet domináns stíluskorszakai, stílusjegyei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
60%
2. feladat
20%
3. feladat
20%
3.

A szakmai vizsga értékelése %-osan:

Az 54 211 08 0010 54 01 azonosító számú, Általános festő megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
15
2. vizsgarész:
5
3. vizsgarész:
10
4. vizsgarész:
70
Az 54 211 08 0010 54 02 azonosító számú, Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
15
2. vizsgarész:
5
3. vizsgarész:
10
4. vizsgarész:
30
5. vizsgarész:
40
4.

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:

A szakképesítéshez, szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
–

Festő műterem és berendezései
Festő kéziszerszámok, eszközök, anyagok
DVD és Videó-magnó
Videó-kamera és fényképezőgép
TV és/vagy projektor

Díszítő festő

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Általános festő

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

VII.
EGYEBEK
Iskolai rendszerben a tanév rendje szerint, iskolarendszeren kívül pedig a szakképesítésért felelős miniszter
évente a honlapján közzéteszi a vizsgaidőszakokat/vizsgaidőpontokat
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége

