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Festő

Grafikus

Divat és stílustervező

Művészeti
és médiafotográfus

Képzésünk felépítéséből adódóan a diákok számára megadjuk 
a felkészülés lehetőségét a szakirányú felsőoktatásba, első-
sorban a művészeti egyetemekre való továbbtanulás irányába. 
Ezt gyakran személyre szabott feladatokkal, továbbá a felvételi 
megmérettetés elvárásainak ismertetésével tesszük.
Természetesen, akik a szakmai vizsgákat követően egyből 
munkába szeretnének állni, erre is van lehetőség.

BEGart



Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium,  Művészeti Szakgimnázium,            

Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

A FELVÉTELI (ALKALMASSÁGI VIZSGA) IDŐPONTJA: 2018. február 24. 9:00 óra
pótfelvételi: 2018. március 3. 9:00 óra     Helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 22.

GRAFIKUS 54 211 04  tagozatkód: 0005

FESTŐ  54 211 03  tagozatkód: 0006

MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS  54 211 10  tagozatkód: 0007

DIVAT ÉS STÍLUSTERVEZŐ  54 211 02  tagozatkód: 0008

Cím: 5600 Békéscsaba, 
Szeberényi tér 2. Pf.:426

OM azonosító: 028395
e-mail: beg@begart.hu

  www.begart.hu  
        BEGart  

Köveskúti Péter
intézményvezető

Telefon: (66) 527-560,
fax: (66) 527-550
e-mail: koves@begart.hu

Felvilágosítást nyújt  
a szakgimnáziummal kapcsolatban:

Vadászné Ablonczy Emőke
intézményvezető-helyettes

Telefon: +36/20 824 6418
e-mail: ablonczy.emoke@gmail.com

Ha felvételt nyersz, kollégiumi 
férőhelyet biztosítunk számodra! 

Felvilágosítást nyújt:
Uhrin Mária 
intézményvezető-helyettes

Telefon: +36 20/770 3015
e-mail: otthon@begart.hu

A felvételin megmutathatod rajztudásodat, kreativitásodat.

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 40 perc alatt, ahol grafittal vagy szénnel 
a karakter visszaadása lesz a feladatod. 

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: általános iskolai tanulmányi eredmény és az alkalmassági vizsga 
eredménye alapján. 

A felvételhez egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

Kérjük, hogy hozz magaddal: 
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.

Ha ezt a képzést választod, akkor 
tervezőstúdiókban, reklámügynök-
ségeknél és lapkiadóknál vagy akár 
saját vállalkozásodban végezheted 
majd szakmai munkádat. Rajzi és 
illusztrációs tudásodra támaszkodva 
képes leszel komplex tervezőgrafikai 
munkák elvégzésére. Feladataid le-

hetnek cég- és termékarculatok meg-
alkotása, csomagolások, plakátok és 
különböző kiadványok tervezése is. 
Foglalkozhatsz hirdetések, illuszt-
rációk, infografikák létrehozásával, 
valamint online és mozgóképes 
megjelenítések grafikai elkészítésé-
vel. Munkáid során professzionális 

grafikai és kiadványszerkesztő 
programokat tudsz majd kezelni. 
Rajzi és illusztrációs tudásodat inno-
vatívan alkalmazhatod, mindemellett 
nyomdai és technológiai előkészítést 
is végzel nálunk. Munkádat digitális 
portfólióban, webes/online felületen 
tudod prezentálni és digitális archí-

vumot is készíthetsz. A képzés során 
megtanulod, hogyan kell elkészíteni 
hazai és nemzetközi projektpályáza-
tokat. Tanulsz rendezvényszervezést, 
elsajátítod a marketing alapjait, így 
képessé válsz kulturális programok 
megtervezésére, lebonyolítására is.

Ha ezt a képzést választod, akkor a 
klasszikus festészeti technikák (akva-
rell, tempera, akrill, olaj stb.) mellett a 
színes üvegablak és mozaik készítés 
lehe tő sé geivel ismerkedsz meg. 
A hagyo má nyos technikákon kívül a 

festészeti technikák újabb irányait is 
beépítheted munkáidba. A kép-
zés során megtanulod munkáidat 
digitálisan dokumentálni, valamint 
portfóliódat összeállítani, így szakmai 
munkáidat kiállításra is elő tudod 

majd készíteni, és a kiállítótér adott-
ságaihoz igazodva installálni. Alkotá-
saidat digitális portfólióban, webes/
online felületen tudod prezentálni. 
A képzés során megtanulod, hogyan 
kell elkészíteni hazai és nemzet-

közi projektpályázatokat; tanulsz 
rendezvényszervezést, elsajátítod a 
marketing alapjait, így képessé válsz 
kulturális programok megtervezésé-
re, lebonyolítására is.

Ha ezt a képzést választod, magas 
gondolati és esztétikai színvona-
lon képes leszel kortárs trendek 
és a piaci elvárásoknak megfelelő 
alkalmazott és autonóm fotográfiai, 
mozgóképi valamint multimédiás 
munkát végezni. Tervezői gondol-

kodásmóddal alkotva képes leszel 
összehangolni a technológia hagyo-
mányos és legújabb lehetőségeit 
saját elképzeléseiddel. Művészeti 
és médiafotográfusi munkádban 
használni tudod a számítógépes 
képfeldolgozó, vágó, katalogizáló, 

archiváló és grafikai programokat. 
Megismered a fotográfia legfonto-
sabb területeit, valamint elsajátítod 
az operatőri munka és a mozgókép-
készítés alapjait.  Munkádat digitális 
portfólióban, webes/online felületen 
tudod prezentálni. A képzés során 

megtanulod, hogyan kell elkészíteni 
hazai és nemzetközi projektpályáza-
tokat. Tanulsz rendezvényszervezést, 
elsajátítod a marketing alapjait, így 
képessé válsz kulturális programok 
megtervezésére, lebonyolítására is.

Ha ezt a képzést választod, öltözé-
ket, öltözékkiegészítőt, kollekciókat 
tervezhetsz manuálisan és számító-
gépes programokkal. A klasszikus 
textiltechnikák (szövés, batikolás, 
szitázás, kötés, horgolás, hímzés, 
nemezelés, stb.) mellett a pancsingo-
lás, számítógépes hímzés lehetősé-
geivel is megismerkedsz. Követke-
zetes, kreatív tervezői szemlélettel 

anyagok, színek, minták alkalmazási 
lehetőségeivel saját tervezésű kollek-
ciókat hozhatsz létre. A képzés során 
megismerkedsz a stílus fogalmával; 
vázlatokat és látványterveket készí-
tesz manuális és digitális eszközök 
segítségével. Önálló öltözéktervezői 
feladatokat látsz el alapvető öltözék-
típusok, kiegészítők, szabásvonalak, 
speciális szabászati megoldások 

ismeretével. Alternatív modellezési 
lehetőségeket próbálhatsz ki a 
tervezési koncepciód során a forma 
és funkció viszonyának ismeretében. 
Otthonosan mozogsz majd a divat-
történet különböző korszakaiban és 
innovatívan alkalmazhatod tudásod 
a mai öltözék megformálásánál. 
Szakmai tudásodra támaszkodva 
divatbemutatókhoz koncepciót 

készíthetsz, saját kollekciódat is 
így mutatod be. Munkádat digitális 
portfólióban, webes/online felületen 
tudod prezentálni. A képzés során 
megtanulod, hogy kell elkészíteni 
hazai és nemzetközi projektpályáza-
tokat. Tanulsz rendezvényszervezést, 
elsajátítod a marketing alapjait, így 
képessé válsz kulturális programok 
megtervezésére, lebonyolítására is.

 Ha szeretsz alkotni, kreatív vagy, érdekel 
 a design, a média, a festészet, a grafika, 
 a fotózás, a divat, akkor nálunk a helyed! 

 Nyílt napok:  
 2017.11.18.  9:00h  
 2018.01.06.  9:00h 


