Középfokú beiskolázás a 2019/2020. tanévre

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS

ÜVEGMŰVES –KÓD: 1003
A tanulók megismerik az üveg feldolgozásának, formaalakításának régi és új műfajait,
alkalmazási területeit, többek között az üvegfestés és az ólomüveg-készítés alapjait, az üveg
anyagát, kézi feldolgozásának különböző módjait, lehetőségeit.

Tanulmányi terület leírása:
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; művészeti tanulmányi
terület; párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv
a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a
következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; további művészeti képességek, készségek
meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- és iparművészet ágazat; a
szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése:
üvegműves
13. évfolyam végén: OKJ üvegműves szakképzettség
A tagozat művészeti alapozó tantárgyai: rajz-festés- mintázás, tervezés és gyakorlat,
művészettörténet
A szakmai oktatás iskolai tanműhelyekben zajlik.
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NÉPI KÉZMŰVES (FAMŰVES, FAJÁTÉKKÉSZÍTŐ SZAKMAIRÁNY) - KÓD: 2001
A tanulók megtanulják a fa díszítésének számos kézműves technikáját. Bútorok, játékok és
kisebb használati tárgyak készítése során megismerik az asztalos szakma alapjait, a faipari
gépek használatát.

Tanulmányi terület leírása:
szakközépiskola: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek, művészeti tanulmányi terület, a tanulmányi területen
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német a tanulmányi területre
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek, felvétel a
tanulmányi eredmények alapján további művészeti képességek, készségek meglétét is
figyelembe veszik, egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, művészet,
közművelődés, kommunikáció szakmacsoport, a szakképzési évfolyamok után tervezett
kimenet a következő szakképesítés megszerzése: népi kézműves (faműves,
fajátékkészítő szakmairány)

NÉPI KÉZMŰVES (NÉPI BŐRMŰVES SZAKMAIRÁNY) - KÓD 2003
A diákok elsajátítják a hagyományos bőrműves technikákat, forma- és motívumkincset,
melyeket alkalmazva öltözetdarabokat, táskákat, öveket, ékszereket és egyéb használati
tárgyakat készítenek.
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Tanulmányi terület leírása:
szakközépiskola: 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek, művészeti tanulmányi terület, a tanulmányi területen
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német a tanulmányi területre
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek, felvétel a
tanulmányi eredmények alapján további művészeti képességek, készségek meglétét is
figyelembe veszik, egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, művészet,
közművelődés, kommunikáció szakmacsoport, a szakképzési évfolyamok után tervezett
kimenet a következő szakképesítés megszerzése: népi kézműves (népi bőrműves
szakmairány)
A tagozat alapozó tantárgyai: rajz, népművészet, művészettörténet
A szakmai oktatás iskolai tanműhelyekben zajlik.
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