OM azonosító: 028395
FELVILÁGOSÍTÁST NYÚJT
SZAKGIMNÁZIUM:

VADÁSZNÉ Ablonczy Emőke
intézményvezető-helyettes
Telefon: +36/20 824 6418
e-mail: ablonczy.emoke@gmail.com
A FELVÉTELI IDŐPONTJA:

2017. február 18. és február 25. 9.00 óra
A felvételi helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 22.
Ha szeretsz alkotni, kreatív vagy, érdekel a design, a média,
a festészet, a grafika, a fotózás, a divat,
akkor nálunk a helyed!

SZEBERÉNYI GUSZTÁV ADOLF
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM,
MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM,
ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ÓVODA, ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA
ÉS KOLLÉGIUM

A felvételin megmutathatod rajztudásod, kreativitásod.
Beállítunk egy csendéletet, ahol arra vagyunk kíváncsiak,
hogyan rajzolsz perspektivikusan, hogyan tónusozol A/3-as
méretben grafit-, szén- vagy pittkréta technikával 90 perc alatt.
Ezután egy portrét kell rajzolnod 30 perc alatt, ahol grafittal
vagy szénnel a karakter visszaadása lesz a feladatod.
Legvégül egy 40 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 személyes beszélgetésre
hívunk, ami csupán tíz percig fog tartani.

Cím: 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2. Pf.:426
e-mail: beg@begart.hu
www.begart.hu
TAGOZATKÓD:05
KÖVESKÚTI Péter intézményvezető
Telefon: (66)527-560, fax: (66) 527-550
e-mail: koves@begart.hu

KÉRJÜK, HOGY HOZZ MAGADDAL:

GRAFIKUS ››› 54 211 04

10 db otthon készült munkát, amit a legjobban szeretsz!
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 színesceruzát, radírt, ollót és ragasztót.
A művészeti szakgimnáziumban választható idegen nyelv:
angol, német
KOLLÉGIUM

Ha felvételt nyersz, kollégiumi férőhelyet biztosítunk számodra!
Felvilágosítást nyújt:

UHRIN Mária intézményvezető-helyettes
Telefon: +36 20/770 3015
e-mail: otthon@begart.hu
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Ha ezt a képzést választod, akkor tervezőstúdiókban,
reklámügynökségeknél és lapkiadóknál vagy akár saját vállalkozásodban
végezheted majd szakmai munkádat. Rajzi és illusztrációs tudásodra
támaszkodva képes leszel komplex tervezőgrafikai munkák elvégzésére.
Feladataid lehetnek cég- és termékarculatok megalkotása,
csomagolások, plakátok és különböző kiadványok tervezése is.
Foglalkozhatsz hirdetések, illusztrációk, infografikák létrehozásával,
valamint online és mozgóképes megjelenítések grafikai elkészítésével.
Munkáid során professzionális grafikai és kiadványszerkesztő
programokat tudsz majd kezelni. Rajzi és illusztrációs tudásodat
innovatívan alkalmazhatod, mindemellett nyomdai és technológiai
előkészítést is végzel nálunk. Munkádat digitális portfólióban,
webes/online felületen tudod prezentálni és digitális archívumot
is készíthetsz. A képzés során megtanulod, hogyan kell elkészíteni
hazai és nemzetközi projektpályázatokat. Tanulsz rendezvényszervezést,
elsajátítod a marketing alapjait, így képessé válsz kulturális programok
megtervezésére, lebonyolítására is.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

alkalmazott grafikus, számítógépes grafikus, web grafikus, webdesigner,
alkalmazott tipográfus, nyomdai szöveg- és képszerkesztő,
tördelő, médiaszerkesztő, alkalmazott illusztrátor

