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GRAFIKUs
kepzési programja
a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXV . tv. 12,§ (l) bekezdésének megfelelően,

1. A

képzés adatai

Fktv. szerinti képzésikör

'

A" OKJ szerinti szaktepe-

sítésmeg§zelzésére iiin},uló

szakmai képzés
54

oKJ szim
Eng€dély megszerzésétkövetóen

2. A

a

21l 04

nyilvántaítísba-váeli szim

képzés célja

Az iskolarendszeren kívüIi felnőttképzés keretében grafikus szakemberek képzése,a szakképesítésmunkaterületéhez taítozó legjellemzőbb munkaköIök, foglalkoások betöltéséhez
sztikséges szakmai ismeretek, szaknai kész§égek, képességekés kompetenciák elsajátíttatása, az államilag elismert

oKJ szakképesitésés oKJ bizonyítvlfuy megszerzése,

A kézi- és informatikai grafikai ismereteket szerző grafikus szakembel alkalmas a legkülönfélébb keativ állások betölté§ére, tervezőstudiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és
lapkiadóknál, vagy saját vállalkozásban végezni szakmai tevékenységét.vezetőtervező
mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző §zakiúnyú tevékenységeket és őnálló
tervezési munkákat végez, Képes egy vállalkozás oífline és online arculatlínak e|készitésére, valaírrint a cég mindenrrapi marketing feladatainak grafikai támogatására,

3. A

kepzés célcsoportja

A vizuális kommunikáció és a grafrkai feladatok iránt érdeklődő,
zé§ére töIekvő,

4. A

a bemeneti követelményeknek

képzéssorőn megszerezheő

-

a szakképesítésmegszel-

megfelelő t€rmészetes személyek,

kol petenciák

információ és anyaggyíijtés
tervek, vázlatok, költségvetés készítése
komplex tervezőgrafikai munkálatokban való lészvételszakértőként és munkaválalóként
€mblémák, szimbólumok, piktogramok, küönböző kiadványok,
hirdetések, plakátok gafikai terve, cégarculatok készítése
termékarculatok, reklámkamprinyok, csomagolástervezési feladatok, illusztfációk, szakillusztniciók, infograíikai munkák, online
megjelenések grafikai teNezésének munkafázisaiban való részvétel

professzionális grafikai programok és e§zközök
kép- és szöveg§zerkesztési munkák végzé§e
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A szakmai

manrr.íli§ rajzi é§ illu§zhációs tudás haszno§ít]í§a

végfelha§aálá§ §zerint nyomdai és technológiai elókészítésvégzése
prezentálás

archiválá§
kapcsolattartás a megrendelővel
grafikai munka €lőkészítése és leadása

és vizsgakövetelményben meghattozott tevékeny§égek (kompetenciák) mellett

a képzésselmegszereáető kompetenciaként értelmezhetők továbbá a szakmai

követelménymodulokban nevesített szakmai kompetencirák (szakmai ismeretek, szakmai készségek, személyes kompetenciák, tfusas kompetenciák, módszerkompetenciák), arnelyek
a képzésiprogram tananyagerységeinek ré§zlete§ bemutatá§ánál

5. A
d-

képzésbe való bekapcsolódá§

szerepelnek.

és lészr,ételíeltételei

B ekapcs o lódti§i íe lléteIe k

Iskolai végzettség

Érettségivégzettség

Szakmai végzettség
Szakmai gyakorlat
Egészségügyi alkalmasság

Sziikséges

Bemeneti kompetenciák, kompetenciaelemek (ismeretek, készségek, attitúdök)
Egyéb feltétel(eh

b.

Rész9éleli_felrélelek

RészvéteIköVetésének módja

Tanítás§zervezési egységenként(Iegalább a tanítás
napjára vonatkozó napi rendszerességgel) a résá-

vevő által aláirtjelenléti ív, illetve a ré§ztvevő
hiányzásait dokumentáó halad,ísi napló.
Megengedett hiányzás

20yo

Egyéb feltétel(ek)

6.

Tervezett képzésiítIő

összes óraszám

960

Elmélet képzésóra§záma

288

Gyakorlati képzésóraszráma

672

\

/')A

l4-.,

rn-,a". ..O.ire\r
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7, A

képzésformójal

csoporto§ képzés

csoporto§ képzés

8. A talaftyag eg,ségei, azok célja, tqúalma, teíje.lelme, a tananyageg)ségekhez fendelt elméleíiés glako ati ófasvím

a

A

képzésiprogrum lan.rnyageg)sége(i)

Képzésitantár5rak,
tananyagegy§é8ek

Szakmai
köY€telménymodulok
10586-12

Művészer

elmélet és ábrázolás

l 0586- l

l0586-12-2 Rajz, festés, mintázás
l

l0589-16 Kofiárs
szakmai kömyezet

2-1 Múvészettörténet

0589- l 6-1 Kortáís múvé§zet-

történet

óraszám
Elmélet

Gyakorlat

83

0

0

251

32

0

összes

334

42

l0589-16-2 Kiállíii§ és kulturáli§ események látogatása

10

0

l0588-16-1 Szaktörténet és
anyagismeret

53

0

technológia

10588-16-2 Tervezés és gyakorlat

0

59

10610-16 Glafikai

10610-1 6-1 Grafikai technoló,

alapok

giai gyakorlat

0

195

195

10611-16 Grafikai

106l 1-16-1 Illu§zbációs gya-

illusztrálás

korlat

0

28

28

50

0

8l 8-16-2 Tervezőgrafikai
technológiai gyakorlat

0

4I

8-16-3 Tervezőgrafikai
tervezési gyakorlat

0

98

50

0

10588-16 Tervezés és

l 1818-16-1 Tervezőgrafikai

elmélet
11818-16 Tervezőga-

fikai elmélet és gyakorlat

1 1

1 1

11498-12
tás I.

Foglalkoáa-

81

10498-12-1 Foglalkoztatás I.

l csak egy képzésiformajelölh€tő

I12

189

50

\A.L

meg.
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Szakmai
köyetelménymodulok

óraszám

Képzé§i tantárs/ak,
tananyages/§égek

Elmélet

Gvakorlat

összes

10

0

10

összesen

288

672

960

Elméleti é§ gj,,akorlati képzésóraszámának yo-os aránye

3oo/"

7ov"

l0oy"

1,

I

499 - 12 F o

glalkozta-

tá§ II.

b.

10499

-l2-1 FoglalkoáaLís IL

Tanaayagegnégek részle!es bemutatdsa2

8.1. Tananyag€rység - 10586-12 Művé§zetelmélet és ábrázolá§

1058ó-12

Múvészetelméletés ábrázolás megnevezésúszakmai
követelménymodulhoz taltozó tlárgyak é§ témakörök

10586-12-1

Múvészettörténet

l0586-12-2
Rajz, festés, mintáztís gyakorlat

FELADATOK
Szakmai munkájáüoz lajzi, festészeti, plasáikai és
szakmai orientációs elótanulmányokat fol},tat

x

vázlatokat készít,koncepcióját, elképzeléseit rajzi
vagy plasaikus formában j eleníti meg

x

Folyamatosan felha§ználj a, bővíti múvészettörténeti,
népmúvészetiés múvészetelméletiismereteit

x

SZAKMAI ISMERETEK
A múvészettörténet stíluskorszakai egyes időszakok
szellemiségébe ágyazottan

xx.

x

században

x

Jelentős alkotók. kiemelkedő alkotások

x

Hazai múemlékek, múgyűjtemények, az egyeteme§
múvészettörténet emlékarryagának lelőhelyei

x

Idószaki kiállít ások

x

Múvé§zeti ilányzatok a

bemutatása cím§zó alatti űrlapré§zt annyiszor kell szerepeltetni es/mfut követő
' A tananyag€gységek íészl€tes
sorrendben, amennyi tananyag€gységból

álI a képzésiprogram a lo.a
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A múalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek kíeatívalkalmazási lehetóségei (kor-, stilus-

x

meghatároz|ás, múleírás, múelemzés)

A népr4jz és a népmúvészetalapfogalmai

x

A magyaí népmúvészet

x

Az egyén, a közösség

és a kultura

x

viszonya

A múvek, tárgyak és §zokások korba
illesáé§e
A komponálás szabáyai

és kömyezetbe

x

x

képi és pla§ztikus elemek felüetképző

A különböző

x

lehetőségei

A színek törvényszelúségei és kifejezőereje

x

Fény-ámyékviszonyok megjelenítése, kontraszüatások - a tónusképzés lehetőségei

x

A mjzolás

és festés kúlönböző

x

technikái

Egyszerű geometrikus formrát és térelemek m€gieleni

x

tése

Természeti formák, növények é§ állatok megielenítése, azok felépítése,arányai, mozgásai

x

Az emberi

x

t€st felépítése,anatómiai szelkezete, ará-

nyai, mozgása

Az építettkülső

x

és belső kömyezet megjelenítése

Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollrázs,
kevert és egyedi technikák alkalrnazása
A téráblázolás ismert geometriai rendsz€Iei (pelspektíva, axonometria, Monge-rendszer)

A kiilönféle formák térformák, emberi test

stb.

x
x

-

x

kifejező kapcsolatai
Formák téIszerkezeti sajátosságainak, statikaidinamikai viszonyainak térb€li ábráaolása

x

Táryyak, növényi és állati formrák, emberi figura, port-

x

ré mintáLzása

Dombormú, szobor és pla§ztika vagy installáció

készi

x

tési folyamat

Az €lkészült munkík bemutatásra való előkészítéseés
kiállítása
SZAKMAI KÉSZSÉ,GEK
Múvészettörténeti korok, múalkoüísok elemzése, ér-
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te]rnezése

x

Népmjzi ismeretek alkalmazása
Szabadkézi rajzolás, festé§, mintázás, téIkonstrukciók

x

kialakitása

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejle§ztés

x

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

Kapcsolódó §zakmai tartalmak
1

0 5 8G l 2- 1

M űrészettörlén et

A résztvevők felkészíté§ea művészettörténeti koTszakok, stílustöfiéneti ismeíetek megi§merésére, a múvészeti kömyezet önálló

és szakszerú elemzésére és

értékelésére
a kezdetektőI a20- századig.

A rajz-festés gyakollat tapasztalatain keresztiil felké§ziteni a résztvevőket a
grafikai tervezőmunka értelmezésére,feldolgozli§ára é§ kivitelezésére,a természeti és tárgyi világ szakszerű megfigyelésére, a látvány elemzéséreés ábtázoIására az ábréuolás céljának legmegfelelőbb technikák és kifejezésmódok elsajátítására.

Az ábrázolási gyakorlat biztositsa

a

tervezéshez nélkillözhetetlen pontos látás,

arányérzék, kompozíciós és stílusélzék,döntésképesség, tervezői koncentráció
kialakulá§át.

A lészfuevők

tér - és formaszemléletének, esztétikai érzékének,szín- és for-

makulturáj ának fej lesztése.

Tartalom A műyészetek tólléhete a 19. századig
- A múvészettörténet stiluskoíszakai a

-

Az elérhető írott és képi források,
merete a ktilönbözó

19. századig

a legfontosabb tanulmányok is-

múvészettöIténeti korokól

Művészettörténeti korszakok, művészeti stílusok és iiányzatok társadalmi, kulhiratöfiéneti hátt€Iének ismelete
A múvészetkifejezőeszközeinek ismelete, §tilfuis megoldások a

alkotók múveiben
Összehasor ító elemzések a klasszikus alkotások köIében
Jel€ntős nemzeti és egyetemes múvészetigyújtemények ismerete,
küIönböző

elóképek a hazai és külftildi műgyűjteményekben

6/48. oldal
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Múzeumok és miás kulturatöténeti fonások felhasználása a szélesebb társadalmi kömyezet megismerése érdekében
A múvekben alkalmazott absztrakciós mód§zerek feltárása, valamint a vizl!ális üzenetek verbaliálásának helyes módja a múalkotás elemzések során

A üzurális ism€íetek komplex, egyéni feldolgozási lehetőségei
saját vélemény logikus, eleinzési módszereke ullaszkodó interpIetálása a múalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A hagyomlínyos népi kultura és gondolkodásmód megismerésének
forriása

A magyar

népmúvé§zet jellegzete§ forma- és motivumkincse - táj-

egységeke lebontva
Valamely hagyományos népmúvészetiteriilet (építészet,viselet,
költészet, népszoká§, stb.) motivumainak vagy technikáinak felhasznárási lehetóségei

A míil)észetek töftérlete a 20. szózadban
- A múvészettörténet stílusko$zakai a 20, saázadbül
- Az elérhető írott és képi fonások, a legfontosabb tanulmányok ismerete a különbözó 20, századi stílu§iúnyzatokól
- A 20. századi múvészeti stílusok és irrányzatok tár§adalmi, kultulatöIténeti hátterének ismerete

- A
-

múvészetkifejezőeszközeinek ismelete, §tiláris megoldások a
különbözó alkotók műveiben
Összehasonlító elemzések a nodem múvészeti alkotások körében
Jelentős nemzeti és egyetemes múvészetigyíljtemények i§merete.
Lehetséges előképek, felhasz:!ílható technikai megoldások a hazai
é§ külfirldi műgyűjteményekben

Múzeumok és mrás kulhfuatörténeti fonások felhasználása a szélesebb tfusadalmi kömyezet megismerése érdekében

- A múvekben alkalmazott

absztakciós módszerek feltárása, valamint a vizuáis üzenetek verbalizálásának helyes módja a múalko-

-

tás elemzé§ek soriin

A üzuális ismeretek komplex, egyéni feldolgozá§i lehetőségei
saját vélemény logikus, elemzési módszereke támaszkodó interpretálrisa a múalkotások elemzése és a kiadott feladat kapcsán
A múvé§z, a mű és a társadalom kapcsolata, az alkotó, a meglen-

delő és a közönség viszonyának megváltozása a 20. széLzadban

\-(
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10586-12-2 Rajz,íe§rés, mintázás

gwko al

Felkészíteni a képző- é§ ipaíművészetiszakmákban középszintú tervezőmunkára, valamint fel§ófokú képzettségútervezőmúvészek terveinek értelmezésére,
gyakorlati feldolgoásá&.
Lehetóvé tenni, hogy a képzé§ résztvevői mások számára is érthető formában
rögzítsék vizuális elképzeléseiket, gondolataikat, ötleteiket.
Felkészíteni a t€rmészeti é§ t|fugl világ szakszerú megfigyelé§ére, a látvány
elemzéséreés ábnázolásfua, az ábtlaolás céljának legnregfelelőbb technikák és
kifejezésmódok elsajátítására, a látvány belső formai összeffiggéseinek feltárásával tanutmányrajzok, plasztikai tanulmányok készítésére.
A tírgy fejlesái a képzésbenrésávevók tér- és folma§zemléletét, mjzkészségét,
e§ztétikai érzékét,szin-és formakultűáját, segiti a helyes ön&tékelés kialakulását. Ösáönzi a keativitását, szélesiti a keatív kifejezés eszköztárát, javítja a
munkakultúnát, helyes önértékelésrenevel.

Tartalom A látyóny utóni télábrózolás

- A

és formaképzés

alapjai

tér-forma-szerkezet lát!ányal]€'lizise, a kiilönböző viz§gálati
módszerek és az ene épülő rajzi konvenciók megértése, megérteté-

-

se

A perspektíva szelepe, összevetése más, klasszikus képi ábrázolási
rendszerekkel és modem megoldásokkal
Az összetettebb térfomák redukciója a gömb, hengel, kúp hasáb
mértani egység€ke bontható analízise, síkbeli ábrázolása a rajzfestés-mintázás gyakorlatában.
Önálló képi gondolkodásía nevelé§

A rajzkészségfejl€sztése, jól felhaszráható "eszközké§zlet" kialakítása, és tfusítása a szakmai ismeretekhez
Látvány után készúlttanulm|ínyrajzok ké§zítése
Egyszerú mértani te§tek formáinak, aninyainak, térbeli helyzetének

tanulmányozísa
Bonyolultabb tfugycsopoítok csendéletszeú beállítá§ai

Síkkompozíciósgyakorlatok
Színkompozíciósgyakorlatok
Térkompozíciósgyakorlatok

Eüb e f ábr riz o l á s al qp i a i
Az emberi alak tanulmlínyozá§a a korábban megismert és vizsgált
tér és kép-kompozíciós helyzetek tovább fejlesztésével
Az élő modell utáni tanulmlányok és az önalckép, mint a személyiség, a karakter, érzelmi - hangulati megnyilvránulások megfrgyelé-

-

-

se, megragadása és ábnizolhatósága

- A

bonyolultabb formrák analízise, redukciója, majd szintézi§e és
jel/
"újrateremtése" a téIformáknak megf€leló képalkotó elemek,
8/48. oldal
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-

rendszerek felépítése,gyakorlása.
A valóság elemzó megismerése, a lépték,aÉny, szerkezet megflgyelése

Múvészeti anatómia alapjai, az emberi te§t aiinyai
Modell utáni portré
Aktrajzl, miíiÁzási tanulmányok alapjai

Ember és tél

-

-

Az emberi alak

és az épített,ill. a természeti kömyezet kapcsolatai-

nak tanulmiányozása a korábban megismelt és vizsgált tér és képkompozíciós h€lyzetek tovább fej lesáésével
Az élő modell utáni tanulmányok, az emberi alak, mint a §zemélyiség, a karakter, érzelmi - hangulati megnyilvánulások megfigyelése, megragadása és ábrázolhatósága
A személyiség - önismeret és a geszfusok - anyaghasználat, mint az
alkotó egyénrejellemző stílus elemzése,
Ember, és tárgykompozíciók kapcsolata
Az emberi alak és öltözet, &apéria kapcsolata
Ö§szeteft téIszerkezet€k é§ emberi mozdulatok, és a mozgás anali
zise
A valóság elemzö megismeré§e, a lépték,aftiny, §zerkezet megfigyelése
Művészeti anatómia az embeli test alányai, csonttan, izomtan alap-

jai

Modell ut.íni portré
Akírajzi, mir.liuá§i tanu]rnányok

Tétábtázol asi rendszere k
A tervezési és múvészetigyakorlatban alkalmazott sík- és térgeometriai rendszerek elméleti alapjainak elsajátítása és gyakorlati alkalmazása
A múszaki rajz és az lbrázoló geometria rajzolóeszkózeinek szakszerú használata
A múszaki ábrázolás egyezményes jelölésrendszere, valamint a
leggyakabban hasznát térgeometriai rendszerek szerkesztési módjai és eljtírásai
A múszaki rajzok olvasiása, síkgeometriai rajz térbeli rekonstruálása
síkmértanisz€Ikeszté§9k
Térgeometriai alapok
Monge-féle vetülelj ábrázolás

-

,
-

f,
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Ejózetes minósitést
végzó szakédó §zienója:

ARTOPOLIS KFT.
9700 Szombathely, Szabó I. u, 29.
26359957 -2-18
cégjegyzékszám: 18-09-1 l3640,
^dőszám:

Modulon belüli telje§ítményérték€lé§
Számonkérések formája

írásbeli, gyakorlati

Számonkérések Tendszere§sége

Minden tantírgy végénmodulon belilli értékelés.
Modult alkotó valamennyi tantlírgy, tananyagegymodulzfuó vizsgaként
ség teljesítésétkövető€n,

számonkérések taítalma

A modul valamennyi témaköre

A fo]nőttek tudá§szintj ének ellenőrzé-

10586-12-1 Művészettörténet: írásbeli feladat§or

sére szolgáló mód§zel(ek)

alapjin
10586-12-2 Rajz, festés, mintázás gyakorlat: gya-

korlati feladatsor alapián
Megfelelt /nem felelt meg

Megszereáeló minő§ítések
Megsz€rezhető

minósítésekhez tartozó

Legalább 5l% teljesítés részeg) ségenként.

követelményszinlek
sikertelen telj esíté§(ek) következmé-

A modulzíró vizsga ismétlése l5 napon belül

nye(i)

A követelménymodul elvégzéséről
szóló igMolá§ kiadásának feltételei

8.2 Tananyagerység - 10589-16

Modulzííó vizsga minimum

5

1

o/o-os

teljesítése,

amely a modul során elsajátítandó kompetenciák
méréséreirányul.

Kortárs szakmai környezet

10589-16 Koltárs szakmai kömyezet megnevezé§ú
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant]írgyak és

témakörök

l0589-16-1
KortáTs múvé-

szettörténet

Folyamatosan felhasználja, bővíti kortláís múvészettörténeti és szaktörténeti ismereteit

SZAKMAI ISMERETEK
Múvészetiilányzatok a modemizmus kialakulásától napIdöszaki kiállítások, kortrirs alkotók

Az egyén, a köZösség és a kultura viszonya
A múvek, tárgyak és szoká§ok koíba és kömyezetbe illeszté§e

SZAKMAI KÉSZSÉGEK

l0/48, oldal

10589-16-2

Kiálítás

és kul-

turális események látogatása

ARTOPOLIS KFT.

9700 szombathely, szabó I. u.29,

cégiegyzéksÁín:18-09- l 13640, adószáí 26359957-2-18
Művészettörténeti kolok, műalkotások elemzése, értelmezése

x

stílustani ismeretek alkalmazása a szakmai munkában

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődóképesség, önfejlesztés

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság

MÓDSZERKOMPETENCIAK
x

Ismeretek helyénvaló alkalmazrása

Kapcsolódó szakmai tartalmak
1 0589-1

cél
Tartalom

-

kömyezet megismeItetése
Egyén, közösség és a kulfura viszonya napjainkban

10589-16-2

Tartalom

Kortóls mű|észettőflénet

Felkészítésa közvetlen szakmai és múvészeti kömyez€t folyamatos önálló megismerésére, elemzésére,és tapa§ztalataik önálló alkalmazására
A nemzetközi és hazai modern é§ kortárs művészeti és szakmai

-

Cél

Gl

K

i

űős é§ kullulális eseménlek ldtogatósa

Felkészítésa közvetlen szakmai és művészeti kömyezet folyamatos önálló megismerésére, elemzésére,és tapasáalataik önálló alkalmazásrára
Id&"ki és-al""dó kiállítások látogaLása, elemzések, beszámolók

-

-

készítése
Mút€Iem látogaúi§ok

Múvésáelep,alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasznárás céljából

Egyéni és c§opoltos kortáxs kiállítások látogatása
Múzeumok, múgyütemények működési struktúníjának megfigyelése

Modulon belüli telj€§ítményértékelé§
lenléttel való igazolás

sámonkérések formáia

irásbe li.

szfu nonkéréseklendszeressége

Minden tant|írgy végénmodulon belüli értékelés.
Modult alkotó valanennyi tantitgy, tananyagegy§ég teljesítésétkövetően, modulzáíó vizsgaként

j e

it \
r,

1. '-l
Elózete§

l ]/48. oldal

minösítést
végzó szakértó szjgnója:

ARTOPOLIS KFT.

9700 szombathely, szabó L u. 29.

cégjegyzékszám: l8-09-1l3640, adószám: 2635995'7-2-1,8

számonkérések tartalma

A modul valamennvi témaköre

A felnőttek

10589-16-1 Kortfus művészettöíténet: írásbeli
feladatsor alapján

fudásszintj ének ellenőrze-

sére szolgáló mód§zer(ek)

10589-16-2 Kiállítás és kultunílis események látogatása: jelenléttel való teljesítés

Megszereáető minősílések

Megfelelt /nem felelt meg

Megszereáető minősíté§ekhez tartozó
követelményszintek

Legalább 51% teljesítésrészegységenként.

sikertelen telje§ité§(9k) következmé-

A modulzáró vizsga ismétlése 15 napon belül

nye(i)

A követelménymodul

égzéséíől
szóló igazolás kiadásának feltételei

8.3

e|v

Modulzáró vizsga minimum 51%-os teljesítése,
amely a modul során elsajátítandó kompetenciák
méré§&e irányul.

Tananyagerység - 10588-16 Tervezés é§ technológia

10588-16 TeNezés és technológia megnevezésúszakmai

követelménymodulho z taftozó taltáígy ak és témakörök

10588-16-1

10588-16-2

Anyagismeret
é§ §zaktörténet

Tervezés és
gyakorlat

x

x

FELADATOK
Folyamatosan bővíti szakmatörténeti ismereteit
szakmatöIténeti ismeret€it
jában

alkalmazza a tervezési munká-

x

szakmatörténeti ismereteit alkalmazza szakmai kivitele-

x

zési munkájában
Feladatait egyéni, keatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, m eghatilro zza a f eladaípt
Forrásanyagot, információt gyújt, inspirációt keres a
munkához, koncepciót alakít ki
Tervet, vlázlatot, makettet vagy 3D digitális modellt készít

Manuális eszközölikel

plezentációt készít

Digitális é§ egyéb el€ktronikus eszközökkel
archivál és prezenüíciót készít,bemutat

dokumentál,

Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít

l2l48. oldal

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

ARTOPOLIS KFT.
9700 Szombathely, Szabó I. u. 29,

céejegyzékszáLíni18-09-1 l3640, adósz^ú 2635995'7-2-18

portfolióját

x

x

Pályázatokon indul vagy kiálitásokon ve§z részt

x

x

Kialakítja, kalbantartja é§ bemutatja

a

Technológia komp€tenciacsoport:

x

Folyamatosan bővíti szakelméleti ismereteit

szakelméleti ism€Ieteit
ban

alkalmazza a leívezési munkáj á-

x

szakelméleti ismereteit alkalmazza szakmai kivitelezési
munkájában

x

Kialakítja és feíLntartja műh€lykömyezetét
Míihely- é§ mútelemkömyezetében szaknai feladatokat

x

]át e]

Kialakíüa és fenntartja a szakmai munkájához sziikséges
eszközrendszert

Alkalmuza szakmája legfontosabb alapanyagait,

x

x

é§ §e-

gédanyagait

Technológiai- és anyagkísérleteket végez

x

Tecbnikai-, tecbnológiai eszközendszerét szakma i feladataiban alkalmazza

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyú.ités menete, formái
A probléma vagy feladat meghatrirozásrának módjai, menete

x

x

x

x

Motivumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmán}Tajzok készítése hagyomlínyos és száínitógépes módszelekkel

x

Tervdokumentációk anyagainak elkészítése,ö§§zeállitása

x

Tanulmányraizok alapjrin, vizuális memóriájrára, belső
látásáía támaszkodva keativ teryek ké§zítése

x

A látvány egy§zerú lelajzolá§át meghaladó ábn2olási
form|ík, átlényegités, absárakaió
A feladatnak és a plasaikai célnak megfelelő anyagok
megválasáása é§ keatív használata

x
x

Tervezés elmélet és alkalmazara

x

x

Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmú,következetes
használata (pl. magyaiió, közlő rajzon)

x

x
x

Tipográfiai alapismeretek és alkalmazásuk

x

szaktörténet

13/48.

oldal
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szakismeret

x

Szakmííhely,múterem kialakításának, múködteté§éüek és
fenntartásának alapism€retei

x

Szakmai kivitelező e§zközök

x

alapismerete

Alapanyagok, segédanyagok felhasznílási, alkalmazási
rnódjai

x

SZAKMAI KESZSEGEK

x

Manuális és elektronikus prezentrició

x

szakajz olvasás6, értelmezése,készítése

x

Szakműhely vagy múterem §zak§zerű használata

x

Kivitelező eszközök,

x

tecbnikrák szakszerú alkalmazása

x

Alapanyagok, segédanyagok szakszerú felhasználása

SZEMÉT.YES KOMPETENC rÁK
Döntésképesség

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x
x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttmíiködési készség

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Kreativitá§, ötletgaz dagság
Problémaelemzés, -feltfuás

x

Gyakorlatias feladatértelmezés
Kapc§olódó

§zakmai

tlrtalmak
l

cél

I

x

0588-1 6-1 Szaklötténeí és anyagísrrrefet

A képző- és iparmúvészeti szakmiák

és szakmai

iúnyok speciáis történeti isme-

reteinek elsajátítása

A

felhasználási lehetőségei a tervezé§i é§ kivitelezési munkában,
az aíLyag éS eszközhasz álat megismeésével segíti a gyakorlati alkalmazásL
§zakmatörténet

A szakmában hasznáato§ alap-

és segédanyagok, €szközök

fajtái, tulajdonságai,

alkalmazási lehetósé g ei, az aIkalmazás szabáIy ai

l4l4a- oldal

Elózet€s

minó§ltést

ARToPoLls KFT,

9700 Szombathely, szabó l. u. 29,
cégtregzékszÁm:l8-09-1 13640, adószéLr 26359957-2-18

Tartalom

l

-

lpaművészeti korszakok és stíIusjegyeik
Iparmúvészeti alkotások és technológiák elemzése
Önálló stílustani elemzések, projektmunkák
A képzómúvész€t, az iparmúvé§zet vi§zonya, hatírterületeik
szakmatörténetalapjai
s7akmatörlénet LezdeteLről napjainkig
A szakma technológiai fejlődé§ének története
szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezési folyaírratban
szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a tervezés metodikában
szakmatörténeti ismeretek alkalmazása a kortfus alkotásokban

Anyaghasznáat a kiilönböző

történeti korszakokban

10588-1í2 Temezés és gakorlat
A szakma gyakorlásához sákséges anyagok, eszközök,

belendezések megis-

mertetése

Az anyagok, eszközök,

berendezések felhasználási, használati, üzemeltetési le-

hetőségei, §zabályai

Az elméleti felkészitésösszekapcsolása
A tantfugy feladata, hogy megismertesse

a

gyakollali tevékeny§égekkel
a képzésrésztvevőjét a szakmai terve-

zési. elókészítésiés kivitelezési alapismeretekkel, tervezé§i módszerekkel. Felkészítse az önálló tervezési feladatok elvégzésére,keatív tervezői gondolkozásra, és a tervek gyakorlati előkészítéséreés megvaló§ításlíra.

A tantírgy felkészíta szakmai feladatok gyakorlati ellátására
Tartalom Anyagismeret

-

A szakmárajellemző alapanyagok feli§merése, minőségének ellenőrzése

-

Alapanyagok használata a kezdetektől napjainkig
Az alapa.nyagok megmunkálásához sziikséges fizikai, kémiai tulajdonságok
Az alapanyagok csoportosítása felhasznáásuk szednt
Különféle alapanyagok kiváa§áá§ának szempontjai
Különféle alapanyagok beszerzése, elókészítése,biztonságoshasz-

-

nálatuk
Különféle alapanyagok minősítési jelzéslendszerénekmegismeré§e

Eszközismeret

-

A

-

Eszközök
Eszközök

szakmára .jellem ző eszkö^aszíálat, eszközök fejlődése a kezdetektől napjainkig
E§zközök és berendezé§ek csopoltosítiisa, os^áIyozása

ha§z ílatlának ismeítetés€
kiváasztásának szempontjai E§zközök és berendezések
beszerzésének forrásai, használatra való előké§zítésük, karbantartáé§ berendezések

15/48. oldal
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-

suk, biáonságos hasanálatuk

és berendezések használati utasításainak, minősítési jelzésíend§zerének megism€rése, értelmezé§e
Eszközök és berendezések felismerése, minőségiik ellenőrzése

Eszközök

Anyag- és e szközhalsztxálat
A tervezéshez szükséges információgyújtés formái, menete
A f€ladat vagy probléma meghat|fuozásának módjai, menete
Motívumkeresés, gyújtőmunka, tanulmín}Tajzok készítésehagyom|ínyos é§ számítógépes módszerekkel

-

-

-

Tervdokumentációkanyagainakelkészítése,összeállítása
Tanulmányrajzok alapján keatív tervek készítése
A látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés,abszhakció
Tervezéselmélet és alkalmazrisa
Tipográfiai alapismeretek és alkalmazá§uk
Dokumentálá§ digitális és egyéb elektronikus eszközökke1
prezentáció készítéseés bemutatiisa
Munkafolyamat tervezése, időbeni ütemezése

Portfólió kialakítása bemutatá§a és fejlesztése
Szakmai rajz értelmezése, f€lhasmálása a tervezési folyaínatban
Eszközökmegválaszt]ísánakszempontjai,haszn|Álataateívezésben
Tradicionális és kolszerú eszközök használala
Anyagok és e§zközök megválasztásának szempontjai a gyakorlatban
Anyagok, eszközök és berendezések használata a kivitelezési munkában
Arryagok előkészíté§e, megmunkálása, állagnregóvása, raktározása,
mozgatása
Es7közök és berendezések tizemeltetése és karbantartása
Alapanyagok, eszközök be§zezése
Az eszközök és berendezések használati utasításainak, minő§ítési
jelzésrendszerenek megismerése, értelmezé§e
Az eszközök és berendezések felismerése, minőségének ellenőrzése
Szakmai rajz, szakmai utasítások értelmezése,alka]mazása a kivitelezési folyamatban

Műhely- és műteremhasznólat
Múhely- és műteremkömyezet
A szakmai munkrihoz sziikséges eszközrendszer
Szakmúhely, múterem kialakításának, működtetésének és fenntartá-

-

-

sának alapismeretei
Murrkavégzés tradicionális és korszerű műhelyben és mútermi környezetben

,,!L^
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-

A

közvetlen múhelykömyezet kialakítása az adott kivitelezési feladathoz a zavartalan munkavégzéshez

kiütelezés

-

_
-

Feladatértelmezés
Felkészülés a feladat önálló kivitelezésére
Munkafolyamat és ütemterv meghatározása
szakmai konzultáció
Szakmai rajz, szakmai utasitások értelmezése,alkalmazása a kivitelezési folyanatban
saját tervek felhasználása a kivitelezés során
Anyag- és technológiai ismeletek megfelelő felhasználása a kivitelezés solán
A kivitelezett munkadarab tárolása, csomagolása, szállítási előkészületei
A munkadarab bemutatása, installáIása, kilíllítása
A munkadarab tervezésénekés kivitelezésénekdokumentálása

ModuIon belüli teljesítményértékelés
Számonkérések formája

írásbeli, gyakorlati

számonkérések rendszeressége

Minden tantfugy végénmodulon belüli értékelés.
Modult alkotó va]amenn) i lantárgy. tananyagegység
teljesítésétkövetően, modulzáró vizsgaként

számonkérések tartalma

A modul valamennyi témaköre

A felnőttek tudásszintjének ellenőzé-

10588-16-1 Anyagismelet és szaktörténet: írásbeli

sére szolgáló módszer(ek)

feladatsor alapján
10588-16-2 TeNezés és gyakollat: gyakorlati feladatsor alapi án

Megszereáető minősítések

Megfelelt /nem felelt meg

Mepszerezhető minősítésekhez tarto-

Legalább

5

l% teljesítésrészegységenként,

zó követelményszintek
Sikertelen teljesítés(ek) következmé-

A modulziiró vizsga i§métlése 15 napon belül

nye(i)

A követelménymodul elvégzéséről

Modulzíró vizsga minimum

szóIó igazolás kiadásfuak feltételei

amely a modul során elsajátítandó kompetenciák
méréséreiránlrul.

5

1oÁ-os teljesítése,

,
17148.
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Grafikai alapok

8.4. Tananyagegység - 10610-16

10610-16 azonosító számú Grafikai alapok megnevezésúszakmai kö-

vetelmén},ínodulhoz tartozó tant{írgy és témakörök

10610-16-1 Grafikai
technológiai gyakor-

lat

FELADATOK
Megismerkedik a feladattal, kutatásokat, anyaggyújtéstvégez
Szakmai munkájában rajzi, festészeti, fotográfiai munkát végez

x
x

Vektorgrafikus, pixelgrafikus és kiadványszerkesztő prograínokat alkalmaz

x

Folyamato§an bóvíti graíika szakelméleti, tervezés-módszertani tudását

x

Különböző
Pl€zentál,

x

grafikai terveket készít
axchivá, glafikai anyagot szaksz€rűen

x

lead

SZAKMAI ISMERETEK
Az információgyúj

té§ menete,

x

formái

A probléma vagy feladal meghatároásának módjai, menete

x

Motívumkeresé§, gyújtőmunka, tanulm|ányrajzok készítésehagyomá,
nyo§ és számítógépes mód§zerekkel

Tervdokumentációk

x

anyagainak elké§zité§e, összeálítása

Tanulmánl,rajzok alapjrán vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tefvek készítése
Professzionális grafi kai tervező, kép- é§ kiadviányszerkesáő

x

programok

i§merete

x
x

Betúismel€t: betúanatómia, betiicsaládok, betúvátozatok, betíitöfiénet

x

Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelé§i §zabályok, nyomtatv.ín}típusok

x

Szakelméleti és gafikatörténeti ismeíetek alkalmaziá§a a tervezé§i
munkában

x

Grafikai múfajok, meg|elenések tervezésmód§zefiana

x

Általáno§ nyomdaipari alapi§meretek
prezentácjós ismeTetek

x

Alchiváási techniká,k ismerete

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
x

Glafikai, rajzi és tipogíáfiai munkrák készítésénekismerete
Vektorgrafikus, képfeldolgozó, illetve kiadviányszerkesáő
ismelete
Grafika és tipográfia stilráris

programok

és jelentéstani egységének m€gtercmté§e

l8/48. oldal

x
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Tervezési alapismeretek

x

Szabadkézi mjzolás, festés, fotogláfia alkalmazása a szakmai kivitelezésben

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Feilődőképesség, önfej lesáés
Kézügye§ség

x

Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Motiváható§ág

x

fuezentációs ké§z§ég

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helvénvaló alkalmazása

x

Absztakt (elméleti) gondolkodás

x

Kreativitís, ötletgaz dagság

x

Kapc§olódó §zakmai tartalmak
1

cél

0610- 16- 1 Grartkai technológiai gyakof

lat

A feladatokhoz kötődó kutatások, myaggyújté§ végzése.Rajzi, fe§té§zeti, fotográfiai munka végzésével,vektorgrafikus, pixelgafikus és kiadványszerkesztő
programok alkalmazásával kiilönböző grafikai teNek készítése.Prezerttáció,
archivrálás, grafikai anyag szakszerú leadása. Grafika szakelméleti, tervezés-

módszeltani tudá§línak folyamos bővítése.

Tartalom

Grafkai óbrózolás
- Az információgyíljtés menete, formái
- A probléma vagy feladat meghatfuozásának módjai, menete
- Tanulmrinyrajzok alapjritr vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva keatív tervek készítése
- Szakelméleti és grafikatörténeti i§meretek alkalmazása a teíyezési

-

munkában

Grafrkai műfajok, megjelenésektervezésmódszertana
Grafikai, rajzi és tipogáfiai munkík készíté§énekismerete
Grafika és tipográfia stilári§ é§ jelentéstani egy§égének megteremtése

Terv€zésialapismeretek
Szabaókézi rajzolLás, festés, foto$áfia alkalmazá§a a szakmai kivite1ezésben

Gl aíikdi t e chnol ó gia i smerc te k
- Motívumkelesés, gyúitőmunka, tanulmányrajzok készítésehagyo-

l9148, oldal
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-

mányo§ és számítógépes mód§zelekkel

Tervdokumentációkanyagainakelkészítése, ös§zeálítása
Plofe§szionális grafikai tervezó, kép- és kiadványszerkesztő progíamok ismerete
Betűismeret: betíianatómia, betíicsaládok, betúváltozatok, betíitörténet
Tipográfia elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok, nyomtatván),típusok
Vektorgrafikus, képfeldolgozó, illetve kiadvrinyszerkesáő programok ismerete
Általrinos nyomdaipari alapismeretek
prezentiiciósismeretek
ATchiválási technikák ismelete

Modulon belüli telje§ítményértékelé§
szímonkaésekformája

írásb€li, gyakorlati

Saímonkérésekrendszeressé ge

Minden tantárgy végén modulon belüli értékelés.
Modult alkotó valanennyi tantírgy, tananyagegység teljesítésétkövetően, modulzáró vizsgaként

színonkérésektartalma

A modul valameírnvi témaköIe

A felnőttek tudá§szintjének ellenőrzésére szolgriló módszer(ek)

10610-16-1 Grafikai tecbrrológiai gyakorlat: írásbeli feladat§or, gyakorlati feladatsor alapján

Meg§zereáető minősitések

Megfelelt /nem felelt meg

Megszerezhetó minősitésekhez taítozó

Legalább 51% teljesítésrész€gy§égenként.

követelményszintek
Sikertelen teljesítés(ek) követkeaaé-

A modulzáró vizsga ismétlése l 5 napon belül

nye(i)

A követelménymodul elv égzésérőIszó,
1ó igazolfu kiadá§ínak feltételei

Modulzriró vizsga minimum 51%-os teljesíté§e,
amely a modul során elsaiátítandó kompetenciák
méréséreirányul.

20/48. oldal
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8.5. Tananyagegység - 10611-16

Graíikai illusztrálá§

A 106l1-16 azono§ító sámú Glafikai illusztrálás megnevezésúszakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök

10611-16_1

Illu§ztációs
gyakorlat

FELADATOK
Megismerkedik a feladattal, kütatásokat, anyaggyíjtésty égez
Manuáis, rajzi, festészeti, applikációs technikával készítillusztrációt, szakillusztrációt
Kevert, kí§érleti technikával készítillu§ztációt,

x
x

szakillusztrációt

Előké§ziti a gépeket, b€íendezéseket, szerszámokat, §ablonokat, nyomóformákat
Grafikai sokszorosító techniká&kal illusztrációt, §zakillusztációt készít,nyomtat

Digiáis eszközöket, nyomdai berendezéseket szakszelúen előkészítés alkalmaz
Digitális technikával ké§zít, nyomtat illusztrációt Euk!!.á.á.ió,t
Prezená, archivtíl, leadja a felhasznáásra, kiállításra kész anyagot

x

x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Motí\umk€Ie§és,
mitógépes

gyűtómunka, tanulmányrajzok készítésehagyományos és szá-

móds7erekkel

Vizuális memóriájrira, belsó

Az absztrakt

_

látásrára támaszkodva kJeatív tervek készítése

ábréao|ás, a valóságábrlázolá§,

x
x

az autonóm áblázolá§ fajtái

Képi naírativa és töfiénetme§élés, jeltelemtés és absztrakció
Grafikai szakelmélet: színtan, fén},tm, formatan, alaktan, stílusismeret, kompozíciós szabáyok, képi és szöveges elemek kapcsolatrendszele

x

Az illusáráció múfajai, alkalmaziási területei, kialakulása, története, meghatározó

x

alkotói
Manuális illusztrációs t€cbnikák:

rajz, festé§, monúízs,kollázs, applikációk

Kúlönleges, kíséIleti,grafikai eljárások, egyedi technikák
Az anyag- és technikai kisérletek folyaínata, módszelei

Az eledeti grafika meghatifuozása, szempontrendszel€,

a

képgrafitai szabályozó

Illusztráció készítésemagas-, mély- és síknyomtatási eljárásokkal
Nyomdai előkészítésszabállT endszerei, gyakorlata

A múvészi képsokszorosítás anyagainak hasznáala, eszközei, gépei kezelése
Múvészpapírok,nyomdai papírok, e9ye{119191!91|911\19a$!ry!
Festékfajták, segédanyagok, savak, oldószerek ismerete, alkalmazása
Dgitrilis illusztrációs technikák, pixel- és vektorgrafikus programok, fotó alkalmazás. digitáis nyomtatás

szakillusztráció készítésenyomtatott, design és online felületeke

Képi taxtalom és §zöveg integrációja kiadvány!kb99lö,y""kb91
21/48. oldnl
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
x
x
x
x

Szakmai nyelv ismerete és használala

kéziszerszámok hasznáata

Rajzeszközök,

A múvészi képsokszorositás anyagainak, eszközeinek ismerete
számítógépe§ grafikai plogranok ismerete, alkalmazása
Nyomdai előkészítés,nyomtatás

SZEMELYES KOMPETENCIÁK
x

Kézügy€sség
Döntésképe§§ég

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x
x

Prezentíciós készség
visszacsatoltísi készség

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
x

Ismeretek helyénva|ó alkalmazrása
KJeativitlás, ötletgazdagság

Kapcsolódó szakmai tartalmak
1

A

061 1-1 6-1

Illusztriciós glakorlat

manuráli§, a digitális illusztráció és a sokszorosított grafikai

illuszhációs tech-

nikák és technológiák ismerete és gyakorlata, Szakillusztrációk tervezése, kép és
szöveg integrációj ának a megoldása

Tartalom

Manuólís illusztlóciós technilrrik
- vizuális memóritíra, belső látá§ra táma§zkodó keatív tervek készítése

- Az absztrakt
-

ábráaolás, a valóságábrázolás,

az autonóm

ábrrázolás

fa:tái
Képi nanatíva és töíténetmesélés, jeltelemtés é§ absztrakció
Manuális illusztrációs technikák: Iajz, festés, montízs, kolláz§, app-

likációk
Különleges, kísérleti,gafikai €ljáíások, egyedi technikák
Az anyag- és technikai kisérletek folyamata, mód§zerei
Rajzeszközök, kéziszerszámok hasznáata

Dígitális illusztróciós technikak
- Motí,vrurrkeresés, gyljtőmunka, tanulmánlrajzok készítésehagyományos és §zímítógépes módszerekkel
- Digitái§ illusztrációs technikák, pixel- és vektolgrafiku§ prograínok,
fotó alkalmazás, digitáis nyomtaüís
- Nyomdai előké§zítés,nyomtatiás

12l4a- oldal
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Sokszorosított grafikai illusztróciós technikók
Nyomdai elókészíté§ szabáylendszerei, gyakorlata
A múvészi képsokszorosítás anyagainak haszrálata, eszközei, gépei

-

-

kezelése
Múvészpapírok,nyomdai papirok, egyedi nyomathordozók specifi-

-

kumai
Festékfajták, segédanyagok, savak, oldószerek ismerete, alkalmazása
Az er€deti gíafika meghatározása, szempontrendszere, a képgrafikai

-

szabályozó
Illusáráció készítésemagas-, mély- és síknyomtatási eUárásokkal
A művészi képsokszolositás anyagainak, e§zközeinek ismelete
A nyomatok kiállíthatóság4 passzpaltúzás, archiválás, prezentálás,
installálás

szakillusztrációk t emezés e
- Szakillusztráció készítésenyomtatott, design és online felületeke
- Szakmai nyelv ismerete és ha§ználata
- Grafikai szakelmélet: szintan, fen),tan, formatan, alaktan, stílusismeret, kompoziciós szabályok, képi és szöveges elemek kapcsolatren<lszele
- Az illusztnició múfajai, alkalmazrási területei, kialakulá§a, története,
meghatrirozó alkotói
Kép és szöveg inteqlációja
Képi taítalom és §zöveg integrációja kiadványokban, kön},v€kben
Képi tartalom és szöveg integrációja tervezőgrafikai, valamint design

-

-

médiumokban
Képi tartalom és szöveg integrációja online és interaktiv felhasználá§okban
Szímítógépes grafikai Programok ismerete, alkaimazrása

Moduton belüli teljesítményértékelés
írásbeli, gyakorlati
Számonkérések rcndszeressége

Minden tantfugy végén modulon belüli értékelés.
Modult alkotó valamennyi tantfugy, tananyagegység telje§ítésétkövetóen, modulzáró vizsgaként

A modul valam€nnyi témaköre
gyakorlat: ínisbeli feladatA felnőtt€k tudiis§zintjének ellenőrzésé- 106l 1-16-1 Illusárációs
re szolgáló módszer(ek)

sor, gyakorlati feladat alapján

M€gfelelt
minó§ítésekhez taTtozó
M€g§zer€áető
követelményszintek

/nem felelt meg

Legalább 51% teljesítés részegységenként.

Elózeles minó

23l48. o|dal
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A modulzíró vizsga ismétlése 1 5 napon belül

sikertelen teljesítés(ek) következmény€(D

Modulzíró vizsga minimum 5lolo-os teüesítése,

A követe]rnénymodul elvégzéséről szóló igazollás kiadá§ának feltételei

8.6. Tananyage§/ség

A

-

amely a modul során el§ajátítandó kompetenciák
méréséreirányul,

1l818-16 Tervezógrafikai elmélet é§ §r'akorlat

11818-16 azono§ító szítrrtí T eryező-

118l8-16-1
Tervezőgrafikai
elmélet

grafikai elmélet és gyakorlat megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tant|árgyak és témaköIök

11818-16_2

Tervezőgrafikai
tecbnológiai
gyakorlat

118l8-16-3 Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat

FELADATOK
Bővíti

és felhasználja kortárs

grafika-

történeti ismereteit

Folyamatosan alkalm azza és bő,lili gra,
fika szakelméleti, t€rv€zé§-módszertani

x
x

tüdását

Információ- és anyaggyújtést végez,
telveket, vtizlalokat, költségvetést ké§zít

x

x

Emblémákat, szimbólumokat, piktogramokat, grafikai arculatot hoz létre

x
x

Küönböző kiadvrinyok, hirdetések grafikai tervét késziti el
Plakátok grafikai tervét készítiel

x

Termékarculatok, csomagolások grafikai teNét ké§zíti el

x

Reklámkampányoklroz gíafi kai tartalmakat hoz létre
Infografikai, adatvizualizációs grafikai
taltalmakat hoz létre

x

online, interaktiv és mozgóképes megjelenésekhez grafikai taítalmakat hoz

x

létre

Vektorgrafi kus, pixelgrafikus és kiadviinyszerkesáő pro gramokat alkalmaz

x

Online megjelenéselüez és mozgóképes
taltalmak létrehozására alkalmas programokat használ

x

x

_=),
/
\ Á\
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^dósÁft

A grafrkai

múfaj ok tervezésmódszertani

szabályait isrneri, munkájában alkalmazza

X

technikai
követelményei szelint előkészíti
Prezentá, alchivál, a felhasználáskész

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A terveket

a végfelhasználás

grafikai anyagot

leadja _

Benitörténeti, betíielméleti,betiialkalmazási ismereteit folyamatosan fejleszti
és használja

Tipográfiai, kiadvány§zerke§ztési §zablílyokat ismeri, mrmkájában alkalmazza
Digitáis tecbnoló giai, nyomtatiistechnológiai, grafikai munka,l égzéséhez
szükséges hardware és software ismerereif fnlvamatosan ftissíti és használia

SZAKMAI ISMERETEK
A tervezögrafika lörténete. irán}zatok a
modemizmustól napjainkjg. reklámtörténet, konárs tervezök.

srudiók

I

|

x

]

A múvésziképsokszorosítás korszeíú
tecbnikii, kortár§ alkalmazásuk
Az információgyújtés menete, formá

x

x

x

Motí\,urikeíesés,gyújtőmunka, tanulmrinyrajzok készítésehagyo&ínyos és

x

x

x

x

x

x

számítógépes módszerekke1

Tervdokumentíciók anyagainak elkészítése, összeálitása
TarrulmánlT ajzok alapján vizuális memóriájaía, belső látására támaszkodva
keatív teNek készítése

x

x

Professzionáis grafikai tervezö, kép- és
kiadv|ányszerkesztő programok ismerete
Tipográfi a elmélet: tipográfi ai, töIdelési
szabályok, nyomtatván},típusok, keatív
alkalmazások, autonóm betíiképek ki-

x

x

x

x

x

x

alakítása

Kiilönböző alkalmazott grafikai múfajok tervezés€lméleti módszertana

25148. oldal
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szöveges elemek kapcsolatrendszere

Nyomtatók, §zkennerek, 1evilágítók,
digitáis nyomógépek
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete, alkalmaz,ása

Képek és illusztníciók felhasználási
területei a klilönböző kiadványokban
Átalá,rros nyomdaipar, a papírgyáruás

technológiá, papírfajtá,k

x

Nyomdai előkészítéss zab ály r endszerci,
gyakollata

digitílis-, a magas-, a síkés a mélynyomtaiis, a fólia- és dom-

Az ofszet-,

a

bomyomtatiis, a szitanyomtat.ís, a
nyomtaíi§ utláúi munkamúveletek, §p€-

x

ciális nyomdai előkészítés
Minő§égi követelmények, minőségbiztosítás

x

sZAK MAI KESZSEGI ]K
Kortárs tervezőgrafikai, illusztrációs és
tipogíáfiai munkák elemzése, értelme-

x

zé\e

vektor$afikus, képfeldolgozó, illetve
kiadvány- és webszerkesztő píogramok
i§merete

Grafika és tipográíia stiláris és jelentéstani egységénekm€gteremtése

x

x

x

x
x

Terv€zési gyakorlat

Grafikai és tipográfiai teívezéselmélet
Képfeldolgozási, szkennelési, nyomta-

x
x

tási alapi§meletek
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Teúezőgrurt kai e lmélet

Cél

A tervezőgrafika kortárs történetének

Tartalom

Te r,,, ez ő g r afr ka- kor t ál s s z a ld öf t én e

-

-

A tervezőgrafika

és tervezéselméleténekismerete

t

története, irányzatok a modemizílustól napjainkig,

íeklámtörténet, kofiárs tervezők, stúdiók
A múvésziképsokszorosítás korszerú techrrikái, kortárs alkalmazá§uk

Beüismeret: betúanatómia, betúcsaládok, betiiváltozatok, betíitörténet

Tem ezőgrafi

kal eru ezés e l mél e t

- A
,

grafikai múfajok tervezésmódszertani szabályainak ismerete, alkalmazása
Betútörténeti, betúelméleti, betúalkalmaz.í§i ismeretek folyamatosan
fejlesáése és használata
Tipográfiai, kiadványsz€íkesáési szabályok ismerete, alkalmazrása
Alkalmazott gíafikai szakelmélet: §zíntan, fénytan, formalan, alaktan, stílusismeret, kompozíciós szabáyok, képi és szöveges elernek
kapcsolatrendszere
Tipográfi a elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok, nyomtatván}típusok, keatív alkalmazi§ok, autonóm betúképekkialakiLása
Alkalmazott grafikai múfajok tervezéselméleti módszertana
Általrános nyomdaipar, a papirgyártlás technológiái, papírfajták

Nyomdai előkészítésszabályrendszerei,

2'7148,
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A médiatechnológia

Teryezőgralíkai technológiai

gakorlat

és a média-§okszorosítás gyakorlatának ismerete és alkalma-

zása

Tárlalom Médiatechhológiai g/aka at

-

Tervdokumentációk anyagainak elké§Zítése, összeállítása
Az ofszet-, a digitális-, a maga§-, a sík- é§ a mélynyomtatís, a fóliaés dombomyomtatás, a szitanyomtatás, a nyomtatás utáni munkaínúveletek, speciális nyomdai előkészítés
Digitális technológiai, nyomtatástechnológiai, grafikai munka végzéséhez sziikséges haldwale és software i§meletek folyamatos fri§§ítése és hasznlílata
Minőségi követelmények, minőségbiáosítá§

-

Médias olcs zorosít as i glakorl at
Nyomtatók, szkemerek, levilágítók, digitális nyomógépek

-

Vellorgrafikus, pixelgrafikus és kiadviinyszerkesztő pro$amokat
alkalmazrisa
online megjelenésekhez és mozgóképes tartalmak létrehoásárc alkalmas programok használata
Professzionális graftkai tet tező, kép- és kiadv|ány és webszelkesztő
programok ismerete

1

18 1 8-1 6-3

Teírezőggrtkai teh,ezési g)akoflat

A tipográfiai tervezés és a tervezőgrafika múfajainak és médiumainak ismerete és
tervezési gyakorlat m egszetzése,

Tartalom

Típogáfrai te^,ezés

-

Betútörténeti, betúelméleti, betűalkalmaz"{si i§meleteit folyamato§an

-

fejleszti és használja
Tipográfiai, kiadványszerkesáési szabáyokat ismeri, munkíjában
alkalmazza
Tipogrráfia elmélet: tipográfiai, tördelési szabályok, nyomtatván},típusok, kreatív alkalmazások, autonóm betiiképek kialakítása
Betúismelet: betúanatómia, betúcsaládok, b€túváltozatok, betíitörténet

Te rv e z ő gr

afi,kai mu n ka

-

-

v égz és e

Információ- és anyaggyűtés, tervek, vázlatok, költ§égveté§ készítése
Az információgyűjtés menete, formái
Motívumker€§és, gyújtőmunka, tanulmán}Tajzok készítésehagyományos és §Zámítógépes módszerelitrrel
Tanulmányrajzok alapján vizuális memórifua, belső látásra támaszkodva keativ lervek kés7ítése
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-

Reklrimozási, hirdetési és marketing a]apfogalmak. alkalmazások
Képek és illusztrációk felhasználási teriiletei a különböző kiadványokban
A terveknek a végfelha§Znáás technikai követelményei szerint eló-

-

készítése
PIezentálás, archiválás, a felhasználáskész grafikai anyag leadása

Tenezőgrafikai műfajok és médiumok
- Emblémák, szimbólumok, piltogramok, gíafikai arculat létrehozása
- Különböző kiadvrinyok, hirdetések grafikai tervének elkészítese
- Plakátok gíafikai tervének elké§zítése
- Termékarculatok, csomagolá§ok gafikai tervének elkészítése
- Reklámkampányokhoz grafikaitartalmaklétrehozása
- Infografikai, adatvizualizációs graíikai taítalmak létehozá§a
- Online, intelaktív és mozgóképes megjelenésekhez glafikai taltal-

-

mak létrehozása
Illusztíáció§ technikIík: rajz, festés, montázs, kollázs, fotó, applikáci-

ók

Modulon belüli telj€§ítményértékelé§
szóbeli, írásbeli, gyakorlati
Számonkérések rendszeressé ge

Minden tantriIgy végén modulon belüli éItékelés.
Modult alkotó valamennyi tantrirgy, tananyagegymodulziró vizsgaként
ség tetjesítésétkövető€n,

A modul valamennyi témaköIe

A felnőttek

fu dá§szintjének

ellenőrzésé-

re szolgáló módszer(ek)

1 18 1

8-1 6- 1

Tervezőgrafi kai e|ínélet: írásbeli fe1-

adalsor alapján

11818-16-2 Tervezőglaíikai technológiai gyakorlat: írásbeli feladatsol alapján

Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat:
gyakollati feladatok kivitelezése, a tervezési folyamat ismertetése
1

l 8 l 8- 1 6-3

Megfelelt /nem felelt meg

M9gszeíeáetó minősítésekhez tartozó
követelrnényszinlek
sikert€l€n

teljesítés(ek) következmé-

Legalább 51% teljesítésrészegységenként.

A modulzáró vizsga ismétlése 15 napon belül

nye(i)

A követelménymodul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Modulzáró vizsgaminimum 510lo-os t€lje§ítés€,
amely a modul sorián elsajátítandó kompetenciák
mérésér€ irán},ul.
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8.?. Tananyagegy§ég

-

11498-12 Foglalkozíatá§ I.

11498-12 azonosító szrimú Foglalkoztatás I. (érettségire épüő képzések
és
esetén) megnevezé§ú szakmai követelménymodulhoz tartozó tantírgyak

A

témakörök

Idegen nyelven:

bemulatkozik (személyes é§ szakmai vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó foímanyomtatván},t kitölt

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet

ír

állásinterjún résa vesz

munkakörülményekől,

karrier lehetőségekől tájékozódik

idegen nyelvú szakmai irá,nyíttis, együthnuködé§ melletti munkát végez

munkával. szabadidóvel kapcsolatos kifejezések m€gértése, ha§ználata

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:

szaknai önéletÉjz és motivációs levél taítalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései,illetve válaszai

szókCzvetlen szakmájára vonatkozó gyakan ha§znált egyszelú §zavak,
a munkakör

alapkif€j

ezései

SZAKMAI KESZSEGEK
Egyszelű formaíryomtatványok kitöltése idegen nyelven
Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdésekmegéíté§e,
illetve azoka való reagálás &telmező, összetett mondatokban

szEvÉlvrs rovpETENcIÁK
Fejlődöképesség, önfej lesaés

rÁnsas rorupprpNctÁr

Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatter€mtő

készség

traóoszBnroltpBrpNctÁ<

Információgyűjtés

\}rál*r*Xl.
nino
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Deduktív gondolkodás

Kapc§olódó §zakmai tartalmak
1 1

49 8- 1 2-1

Foelalkoztatós L

.l t-t,i"gy taniti.,inut célja, hogy

a diIákok alkalmasak legyenek egy idegen

nyelvú álltísinterjún eredményesen és hatékonyarr részt venni,
szakmai vonatkozást
Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és
pedig egy egyszerú
is beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan
formanyomtatványt kitölteni.

cél, hogy

a tananyagegység keretén belúl eg}Tészt egy nyeh,tani tendszerezés

az áIlásinterjúhoz kaptörténjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék,illetve
elsajátítása révén,Majd
csolóáóan a iegalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások
és az
erÍe építvetöíténjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesúés
kapcsoinduktív nyeh,tanulási készségfejlesáés6 alapvetó, a mindennapi élethez
al apozva valólódó társalgá§i témakórön keresztiil. Végül ezeke az ismerteke

suljon meg a

Tartalom

szakmájffo"k@

Nyelúani lendszerzés L
- A résztvevők átismétlik a 3 alapvető idősíka (elen, múlt, jövő) vonatkozó igeidóket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkaválagondot sem a
láshoz kapcsolódóan az állásinterjú solán ne okozzon
azokmúltía,§em a jövőIe vonatkozó kérdésekmegértése,illetv€ az
ra adandó egyszerű mondatokban történó válaszok megfogalmazása,
A témaköT elsajátítása révéna diák alkalmassá válik a munkavégzés
a munsolán az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó
elidegen nyelven feltett egyszerú, az elvégzendő munka
kaadó által

kérdések
ért eredményére, illetve a jövöbeli feladatoka vonatkozó
egyszerú
megért§e, valamint a helyes igeidő használattat ezeke
A célkéntmegfogalmazott ide-ondutokb* i. képes lesz reagálni,
pontos
gen nyelvi magabiztosság csak az alapvetó igeidók helyes és
haszrráIata révénfog megvalósulni,

Nyelvíani r endszerezé s II.
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyeh"tani egységek - a
(képesség,
tagadlfu, a jelen idejú feltételes mód, illetve a segédigék
egzaklJetöség, sztikségesség)- használata révéna diák képes lesz
személyes votabb móáon idegen nyelven bemutatkozni §zakmai és
fogalmazni
natkozásban egyaiánt. Egyszerű mondatokban meg tudja
kihaszaz állásintedún idegen nyelven feltett kérdéseke a választ
nyelvi prerláIya az a 3 alapvető igeidó, a segédigék átal biztosított

-
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Úm.

k-"tek"t. A kérdésfeltevés,a szórend alapvető szabálya"dta
inak elsajátitása révénalkalmassá vrilik a diák an4 hogy egy munkahelyi állásinterjún megéItse a feltett kérdéseket, illetv€ esetlegesen
ő maga is egyszerú tisztázó kérdésekettudjon feltenni a munkahelyi
meghallgatás sorrin.

Nyelvi készs égfej l e sztés
Cél, hogy rendszerezze a diák idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyeh4ülulási képességfejlesztésés az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető lársalgási temakörön keresáúl valósul meg. Az induktiv nyeh"tanulási képesség
átal egy adott idegen nyelv strukturáját meghatározó szabáyok kikövetkeáetésére lesz alkalmas a résztvevő, Alrhoz, hogy a dirák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül sziikséges ennek a képességnek a minél tudatoasszo§abb fejlesztése, Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi
ciatív memóriafe.jlesztés, ami az idegen nyelvú anyag megtanulásának képessége: képesség aíra, hogy létrejöjjön a kapc§olat az ingerek
(az anyanyelv szalu, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között, Mind a két f€jl€sztés hétköznapi t|fusalgási téma-

-

-

köíók €lsajátítása során valósul rneg.
Az elsajátít&dó témakörök: személy€s bemutatkozás, a munka világa, napi tevékenységek, aktivitás, étkezés, szálás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejle§ztés is, amely soriin a célnyelv legfontosabb fonetikai
szabrilyaival ismerkedik meg a nyelwésztvevó,

M

nkal)állalói szókihcs

-

A szakmaí nyelvi készségfejlesztéscsak

a 3 alapozó témaköf el§ajá-

titása utlin lehetséges. Cél, hogy a témakör végér€ a diák egyszeíű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni kife.jezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása íévénalkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalma-

zó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja aá a szakmai jellegű
szókincset ami alkalma§sá teszi ana, hogy a munkalehetőségekről,
munkaköriilményekől tájékozódjon. A témakft tanulása sonín közvetlenü a szakmájára vonatkozó gyakran használt kif€jezéseket sajátítja el.
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Modulon belüli telje§ltményértékel€§
írasbeli és szóbeli

Teljesítrnényértékelésformája
rendszeressége
Telj esítményéítékelés

A felnőttek tudá§szintjének ellenőrzéséíeszolgáó módszel(ek)

Tantáígyi témakörök feldolgozlisi iolyamatába lesztett, folyamalközi számonkérés
Nyeh,tani rendszeÉés1 . és 2. : nyehlani teszt

Nyelvi készségfejlesztés:egyéni közlés, páros helyzetgyakorlat

Murrkavállalói szókinc§; szódolgozat és/vagy €gyéni
kozles
Megfelelt

Megszereáető minósítések
Megszeleáető minósíté§ekhez taTtozó követelményszintek
sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

A követelménymodul elvégzéséről
szóló igazolás kiadásának feltételei

/ nem

felelt meg

Megfelelt szinthez tartozó követelményszlfi: ) r "/o a
átlagában
tantárgyak teliesítményértékelésének
Ismételt szímonkéré§ vagy a modul ismételt telvetele
Modulzáró vizsga minimum 5l'^-os t€|estese,
méamely a modul során elsajátítandó kompetenciák
réséreirán}ul.

8.8, Tananyagerység - 11499-12 Foglalkoztatás

IL

megnevezésúszakmai követel11499-12 azonosító számú Foglalkoztatá§ lL
ménymodulhoz taItozó tantfugyak és témaköIök

1|499-].2-|

Foglalkoztatás
TI.

Munkaviszon}t létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
FeltéIképezi a karri€ílehetőségeket

vállalkoást hoz

létre és működtet

Motiváció§ levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez

SZAKMAI ISMERETEK

Munkajogi alapok, foglalkoáatísi forín,ik

-#j
h/^.,'h*,,,
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Álláskeresési mód§zerek

válalkoások létrehozása és míiködtetése

Munkaviszony létr€j ötte

x
x
x

A munkaviszony adóási, biáosíuí§i, egészség- és n},ugdíjbizto§ítási össze-

x

Munkaügyi szervezetek

Munkaválaláshoz sziikséges iútok

fiiggései

A munkanélküli (áláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei

x
x

Köznyelvi olvasott szöveg meg&tése

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és p,ílyu"ll§lÉl]91ryy99
SZAKMAI KÉSZSEGEK
Köznyelvi szöveg fogalmazrása írásban
Elemi szintú számítógép használat
Információforrások

x

kezelése

x

Köznyelvi beszédkészség

SZEMÉLYES KoMPETENC]r{.K
Ónfej lesztés

I

Szervezőkészség
_MPETENCIÁK

x
x

Kapcsolaheremtő kés7ség
Hat.írozottság

MÓDSZERKOMPETENCIAK
Logikus gondolkodás
Információgyújté§

Kapc§olódó

§zakmai tartalmak
1

04 99 -1 2 -1

Foglal kozlatds IL

resztvevó átatános felkészítéseaz álláskeíe§és módszereile, technikár4 valamint a
elsajátííi&ám,
munkaválaláshoz, murrkaviszony létesítéséhezsziik§éges alapism€ret€k

e

Taitalom Munkaj o gi

-

al ap i s m e r e t e k

Munkaválaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoáatís,
bérfiz€té§, költ§égté tés, munkaszerződés módosítás, szabadság),

kötelezett§égei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés,magataxLí§i szabályok, €gyüthnűködés, tájékoáalá§), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kíréítvaló fel€lősség, megózési felelős-

-

ség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszon} lét+
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-

sítése,munkakör, munkaszerződés módosítása, megsziinése, meg§ziintetése, felmondás, végkielégítés,pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztat|ási formák: munkaviszony, megbizási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciáis jogviszonyok: €gyszerúsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus
munkavégzésiformák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, mwkaerő-kölcsönzés, rugalmas

munkaidőben történő foglalkoztaÉs, egyszelúsített foglalkozt,]atás
(mezőgazÁasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztalás, őstermelői jogviszony, háZtartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett dirikmunka, önkéntes munka.

Mwlkayiszo y létesítése

-

-

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és lészmunkaidő, haliirozott é§ határozatlan muntaviszony, minimálbér és garantát bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkaválalá§hoz sziikséges iratok, munkaviszony megsánésekor a

-

munkáltató által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adóztisi, biáosítási, egészség-és n},ugdíjbiztosítiási
összeffiggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavál-

laló a<tó- és járulékfizetési kötelezettségei, biáosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nlTrgdij és
munkaviszony.

Átlóskeresés

-

-

Karrierlehetóségek feltérképezése:önismeret, rer{lis célkitűzések, helyi munkaerópiac ismeret€, mobilitás §zerepe, képzések szerepe, foglalkoáatási támogatá§ok ismerete,
Motiváció§ levél és önéletrajz készíté§e:fontossága, foímai és tartalmi kitériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyonínyos, Europas§,
amerikai típusú,önéletrajzban szereplő email cím és fényképmegvála§áása, motivációs levél felépítése.
Áláskeresési módszerek újsághildeté§, intemetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES

(Eüópai Foglalkoztatási Szolgáat az Európai Unióbm töIténő álás-

-

keresésben), munkaügyi szervezet segítségéveltörténő álláskeresés,
cégek adatbázisába történó j elentkezés, közösségi portálok szerepe,
Murrkaerőpiaci technikák alkalmazrisa: Foglalkoási Információs

Tanácsadó (FlT), Foglalkoaatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti
Páyaorientáció§ Portál (NPP).
Állásinter;ú: felkészülés,megjelenés, szereplés az állá§interjún, test-

\
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beszéd szerepe

Munkanéllciiliség

- A munkanélküli (állá§kereső)

jogai, kötelezettségei és lehetőségei:
rilláskeresőként töíténó nyilv|ántartásba vétel; a munkaügyi szervezette1 történö együttműködési kötelezettség főbb kitériumai;

-

együthnúködési kötelezettség megszegésének szarrkciói; nyilvántarüís szünetelése, nyilvántartásból való töIlés; munkaügyi szeívezet ál,
tal nyújtoft szolgáltat|ások, kiemelten a munkaközvetíté§,
Álláskeresési ellátások (,,passziv eszkózök"): álláskeresési járadék és
nyugdí,j előtti álltiskeresési segély. Utazísi költségtérítés,
Foglalkoztatást hely€tte§ítő

t|ímogatás.

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkoztalás célcsoportja, közfoglalkoztatás fijbb §zabáyai
Muakaügyi sz€ryezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ)
felépítése,Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az állriskeresők részére nyújtott támogatások (,,aklív eszközök'): önfoglalkoztatás !ímogatása, foglalkoztatást elősegítö támogatii§ok
(képzések,béralapú támogatások, mobilitási támogatások),
vállalkoások létrehozása és mijködtetése: tIársas vállalkozrisi formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba
véte1, múködés, vállalkozás megszúnésének,megszijntetésének sza-

bályai.
A munka€röpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai; pályaváasztási
tanácsadás. munka- és pályatanác§adás, álláskeresési tanácsadás, állráskereső klub, pszichológiai tanácsadás,

Modulon belüli telie§íhnényértékelé§
formáj a
Telj esítményértékelés

írrásbeli

rendszeressége
Telj esítményértékelés

Tant|árgyi tartalmak

lezáiisakor, tantáTgyü&ént

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzé- Témakörönként legalább
sére szolgáló módszer(ek)

Megsz€reáető

minősítések

3 feleletváasáó§

kérdést

tartalmazó teszt

Megfelelt

/ nem

felelt meg

Megszeíeáető minósítéseldlez tartozó követelményszintek

Megfel€lt §zinthez tartozó követelménys7int: 60010 a
átlagában
tantárgyak telj esítínényértékelésének

Sikertelen teljesítés(ek) következmé-

Ismételt szímonkéré§ vagy a modul ismételt felvéte-

nye(i)

le

/ld

\ 7\
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Modulzáró vizsga minimum 51%-os teljesítése,
amely a modul során elsajátítandó kompetenciák

A követelménymodul €lvégzéséről
szóló igazolás kiadásának feltételei

méréséreirrányul.

9. A

10,

maximóü§ csopor étsvirh

A képzésbenlészt wrő teüe§ítményétéflékelő rc dszel

10,1,1

lefud§a

A képzé§ közben értékelé§

@orhti

feladatok végrehajtásián, továbbá a

személyes közremúködésen kercsztiil folyarnatosan

tülénik,

10.12 Modulzánís és értékelés

A szá,monkérésfomája

cyrk*'"tt -"d"r"á.ók a gyakorlalokon való aktív Észvétel,
"róbat,
gyakorlatok
öüíllóan késátett beadandó feladatok leadása,

a

továbbá a

soún

A képzesi folyamatba építettszá,nonkérés- a témaköók végén- témazárók formájában,

A modulzfuók űtemezese

a

tananyagegségek végéntöíténik,

t"pr"si p.og.a- tzrpontj,iban

feltiintetett tárgyi feltételeknek és a modulz"ró

formájrának megfelelő helyszín,

A modulzáró
tevékenység

taítalma

mfi

ailut

aott t lanyueegység követelményeiből, a szakképzést
Hranitug
végzó intezmény álítja össze vagy hatiirozza meg a modulzáró tevékenységfajta-

-

jának megfelelően (feladatlap/tételsor/gyakorlati munka,/portfolió bemutaLá§a)

Modrl"á.ó t",ék"ry.égt"rtalma szakmai moduloíkért
10586-12 MúVÉSZETELMIiLtrT ÉsÁBR,iZoLÁs

10586-12-1 Művé§zettörténet
básbeli |izsgaleftkenyság (feladatlap)

Helyszin: elméleti tanterem
Időtartam: 90 pelc
l

emaKoroK:

-

jellemzői
A múvészettörténeti kolszakok, művészeti stilusok és inínyzatok legfőbb
A múvészeti stílusok tfusadalmi kultúrtörténeti háttere
A múvészetkifejezőeszközei, stiláris megoldások a küIönböző korszakok és alkotók

müveiben

l( l

,N^",.i"*.,e"
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-

.ti.te-esek

*r"tra"ontiro

A hagyom|ányos népi kultura

u

tiitonbuti korszakok

és gondolkodá§mód

és alkorók alkotásairól

sajátosságai

10586-12-2 Rajz, festé§, mintázá§
Gyako ati yizsgatevékenység
Helyszín: gyakorlati telem (műterem)
Időtartam: 180 pelc

Modell utín fejrajz vagy festés, A/2 méretben
TémaköIök:

-

A tér-forma-szerke zet

látv ilíry analízise

Lépték-arány-szerkezet elemúse, át)íálzolása
Síklrompozíciós, szín- és téíkompozíciós gyakorlatok
Látvány ut|áni tanulmánylajz, portré vagy aktÉjz
Az alak-öltözet-drapéIia-kömyezet vizurilis kapcsolatrendjének meggyelése és ábrrizolása

fi

Térgeometriairendszerek

ros-tq-roxonrÁnsSZAKMAIKöRNyEzET
10589-16-1 Kortár§ művé§zettörténet
Írá s b e l i v iz s gat et éke ny sdg (feladatlap)
Hely§zin: elméleti tanterem
ldőtartam: 60 perc
l emaKoroK:

-

A kortits múvészetmeghatározó hazai irányzatai, alkotói
A kort|árs múvészetmeghatiározó nemzetközi irányzatai, alkotói
Egyén-közös§ég-kultúm viszonya napjainkbart
Koítits múvészetajelen tár§adalmi, gazdasági és kultunílis kontextusában

10589-16-2 Kiállítá§ és kulturális események látogatása
Rés z, ételí kó

g

t e l e z e t ts é

Helyszín: kiálítóterek, kultuáli§ inlézmények, múterm€k
Tdőtartam: 10 óra
10588-16

TER

s

TEcHNo

10588-16-1 Szaktörténet és anyagismeret
Íf as b e l i v i z ő ga t ey éke ny s ég (f eladat|ap)
Helyszín: elméleti terem
ldőtartam: 60 perc
l emaKoroK:

-

A $afika szakmatörténete
A manuáis és rligitális grafikai technikák fejlődé§e
38/48. oldal
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-

Grafikai alkotások, technikák és technológirik elemzése
A képzőmúvészet és az ipaíművészethatárterületei a grafikában
Anyaghasználat a különböző kolokban
A papírok és nyomtalisi alapanyagok tulajdonságai, kivála§ztásuk szempontjai
A képgrafikai és a tervezőgrafikai eszközök, eljárások
Tipográfiai ismeretek

10588-16-2 Tervezé§ é§ §rakorlat
Gy ako f l at i y i z § gat ev éke ny s ég
Helyszín: gyakorlati terem (mútermek)
Időtartam: 180 perc
Témakörök:

-

Kreatív grafitai terv készítésehagyományos módszerekkel- prezentíció
Kreatív grafrkai terv készítés€ digitái§ módszerekkel - prezentáció

GRAFIKAI ALAPoK

10610_16

10610-16-1 Grafikai technológiai §íakorlat
Gyakorlati és szóbeli lizsgqterékeny§ég
Helyszín; gyakorlati teí€m (műtermek)
Időtartam: 30 perc

TémaköIök:

-

betíicsaládok, betúvátozatok

Betíiism€ret, b€tűanatómia,
Betútörténet

Tipográfiai, tördelési szabáyok, nyomtatvíny-típusok
Általános nyomdaipari alapismeretek
Vektorgrafrkus, képfeldolgozó, ill, kiadványszerkesztő progmmok ism€íete

Archiválásitechnikák
Prezentrációs ismeretek

10611-16

-

az elkészült grafikai munka installáIása

GRAFIKAI

10611-16-1 Illu§ztráció§ §rakorlat
Ír as b e l i v i z s ga t ev éke ny s ég (f eladatlap)

Helyszín: elméleti terem
Időtaltam: 30 perc
l emaKoloK:
Múvészpapírok,nyomdai papírok, egyedi nyomathordozók specifikrrmai
Fe§tékfajták, segédanyagok, oldószerek, savak ismerete, alkalmaziisa
színtan, fén},tan, formatan, alaktan
Az illnszríéLcíómúfajai, alkalmazási teriiletei, kialakulá§a, története, meghaá-

-

rozó alkotói
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Tr,ipiturato,rr,is.zövegintegrációs

jellemzői

Gyako ati vizsgateft kenység
Hely§zin: gyakorlati termek (mútermek)
Időtartam: l80 perc
Feladat:

-

lllusztráció elkészíté§emagas- vagy mélynyomtatási eljáíásokkal
1

1818-16

TERVEZóGRAFIKAI

11818-16-1 Tervezőgraíikai elmélet
szóbeli yizs 4at ev ékenys ég
Helyszin: elméleti terem
Időtaítam: 15 perc
Témakörök:

-

A tervezőgrafika története, irányzatok a modemizmustól napjainkig
A múvé§zi képsok§zorosítás korszerü technikái
A terv€zőgrafika digitális technikai eszközei
A tervezőgrafikai munkához sziikséges szoftverek
A nyomdai előké§zítéstechnológiája
Amédiasokszoío§ítás technológiája

11818-16-2 Tervezőgraíikai techlológiai gyakorlat és
11818-16-3 Tervezőgrafikai tervezé§i gyakorlat
ai tefiezési íeladaNyontrlott és/vagl eíebrcnikus pezentáció a kepzés so ih elkeszütt szalo
tokból
Hely§zín: gyakorlati terem (mútemek)
Időtadam: 15 perc
1

1498-12

FoGLALKoZTATAS L

b as beli v izs gatev ékenyság (feladadap)
Helyszín: elméleti terem
Idótaltam: 60 perc
l

emaKoroK:

-

A 3 alapvető idősika (elen, műt, jövő) vonatkoó igeidők használata
A tagadá§ hasznáata
Ajelen idejú felteteles mód hasauílata
A segedigék ftépe§ég, lehetőség sziik§eg€sség) haszl,álata
A kérdésfeltevés,a szórend alapv€tő szabáyai
Személye§bemut]atkoás
Napi igvékenys€gek nyelvi kifejezese
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11499-12

FoGLALKoZTATAS II.

li v iz s gat el éke ny sls (feladatlap)
Helyszín: e]rnéleti terem
IdőíaítfiIi 60 perc

Írás

b e

Témaköók:

-

Munkajogialapismerctek
Munkaviszonylétesíté§e
Álriskeresés
Munkarrélkiiliség

10.i.4A

jFűvÉszprprl,tÉrETÉs,,\B-

10586-12

KORTÁRS SZAKMAI KÖRNYE_

l0589-16

zET

0588_16

]

106l0

írásbeli és gyakorlati

16

106I1-16

rpnvpzÉs ÉsrBcHNoLÓGIA

írásbeli és gyakorlati

GRAFIKAI ALAPOK

szóbeli és gyakorlati

cnAprrAr u,ruszrzut-Ás

írásbeli és gyakorlati
szóbeli és gyakorlati

]

1818-16

rEn lpzócnepxu ELMÉLET
ÉSGYAKORIAT

]

l498_12

FOGLALKOZTATAS

I.

11499 12

FOGLALKOZTATÁS

II.

kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
yo--osla értékelhető,
rrrodulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51

pgy out

*i ro"*r.enymodulhoz

Modulzáró viz§ga sikertelen teljesítésén€k következménye(i):
iuritOui"rgu t.'é;t. u modulzáró vizsga sikeíelen teljesítésétkövető

15 napon belül,

számított
képzésbenrésztvevő a modulzáró vizsgát a sikertelen teljesítéstől
csak az adott képz,ésimodul
l5 napán belül nern tesz javítóvizsgát, úgy modulzáró vizsgát
ismételt elvégzésétkövetően tehet.

Amennyiű

a

A modulzáró vizsgák ütemezése, szerv€7ése:
Amodulzfuóvizsgákaazadottszakmaikövetelménymodulvalamennyiképzésiór.ijának
legfeljebb 30
terül §or, közvetlenül az érintett tananyagegy§égek után,
a képzéslezárásakor,
"rl".r,erfu*ao".
napon beltll vagy más modulzáró vizsgákkal összevontan
képző intézmény biaosítja- A modulzáA modulzráró vizsgá,k személyi és tárgyi feltételeit a
kapnak, A modulzáró vizsgák feladaro vizsgák rend;eól a Ié§ztvevők előzetes tájékoáatást
ö""", E
iaott *ávugegység oktatásával m"cbí"oü oktuto ,í,ll,tju
iui,

,L^

-

F lo^t-tes
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minosirési

Yégzó §zakértó szi8nója:

ARTOPOLIS KFT.

9700 Szombathely, szabó I. u, 29.
céáegyzékszám| 18-09-1 l3640, adósz^m,. 2635995'7,2-18

@en

rendelkezó sze_
vezetojével
mély kijelölése a képző intézmény szakmai vezetőjének, a képző intézmény
a megfelelő kompetenciával

egyetértésben.

A modulzáró vizsgák dokumentáció§ rendszere:
(külövalamennyi modul esetében: modulvizsga lap, teljesítményértékelésdokumentumai

a résztvevők által
nös tekintettel a vizsgafeladatokat taltalmazó feladatlapoka, tételsorokla,

kidolgozott dokumentumoka), moduligazolás,

A komplex §z
sit".es
oaumen"yi .oauui.o uizsga legalább 51%_os teljesítését)
"tueg"e"a
a
kövjóen a résztvevó komplex vizsgát tehet. A komplex vizsgára bocsátás feltételei, illetve
.5

ffiep""s

szakmai
komplex vizsga eljárása és taItalma rendeletben szabáIyozott, a mindenkor hatályos
és |izsgakövetelmé y a
és vizsgakövetelmény ek szeiíí.A Mpzés ídején hatólyos szalffiai
és a képzésben résztyevő abba
folytató intézmékyú1yíetszolgálatán eléfhető
fehűúpzést
'az
Sike,
úg,,féiszolgátatra vonatkozó ],űpcsolattartósi módoknak megfelelően betekihthet,
a íésávevő által megszereáető dokumentum a szakképesítés
.", §Zuklnui ui"rgu
"retén
meg§zerzé§ét igazoló Bizonyitvány.

-

A vizsgatevékenységek szervezésére,azok vizsgaidőpontjaira,_a vi?sgaidővakoka,

a

vizs-,

érlékelésiútmutatóira és egyéb dokumentumaira. a vizsgán

"ii.paléteteire,
""r""!i"."..*É
frasznáhaíó sigédeszközöke vonatkozó

részteles szabáyok:
viz§giák
A szakképesítésselkapcsolatos előínisok a http://nive,hrr/ weblapon érhetók el a
menüpont alatt,

11.

A

képzés tanú§ítdsa

a, A

képzésrű szótó igazolds kiadósónak Jeltételei

*rry"c€y.éc"thez

kapcsolódó ö§szes modulzfuó vizsgatevékenység eredmé-

nyes teljesitése.
'képré,

b. A

képzés egtes tananyagegtségeinek ehégzésérőtszóIó igazobs kiaddsóngk

íel-

téleIei
teljesitéA képré,t"*.y€"cy§égéhez taItozó modulzíró vizsgatevékenység eledményes

[, ti
i,\
\
Fl6retes minöSilésl
42148.
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!égzó Szakértó szignója:

ARTOPOLIS KFT,

9700 slombathely, Szabó l, u, 29,
cégjegy7éks7ám: l8-os-

I

l3ó40, adósám: 26J 59s57-2- l8

valdmint
végrchajrósához szükséges sze ,él,i és tólg)iíeltételek,
bizto§íüsának módja
t apooUű egléb speciótb íetletelek és ezek

12, A képzésiprogrgm

a

Uizarniz

g.

személyi íeltételek
és végrehajlási renA szakmai elméleti és gyakorlati képzésbena 20l3, évi LXXVIL törvény
Iendelet előíírisainak megfelelő vég_
a"i"a"i, tutono, ,"ti.rú e| a 39312013 (X|.12.) Konn.
vehet részt,
zettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
végzettséggelrendelkezó szakember alkalEzen nil az alábbi tant árgyak oklatására az a!ábbi
tartozó képzésese(az rkw. r.§( 2)iekezÁés a) és b) pontja §zeíinti képzési körbe

máató

Tantárs/, illetve tananyag-

szakképe§íté§/§zakképz€ttség

egység
.-........

Múvészettörténet

Rajz, fe§tés, mintázás

kortárs múvészettörténet

-.......

- -

.
.

tika szakos bölcsész
okleveles rajz szakos tanár, vizuáis nevelőtanát
deoklevele§ grafikus, festő, szobrász, médiaművész,

.
.

okleveles rajz szakos tanár, vizuális n€velőtanáí
okleveles grafikus, festő, szobíász, médiaművész, de-

-okIeuelesmiivesrenOrrér,et.rr,,Li"vészem-tdoman;,esné-

. - ---okl"uel"r.üu",r"nOn*cl.művészemudomány,esztétika szakos bölcsész
. okleveles rajz szakos tarrár, vizuáiis nevelőtanár
. okleveles grafikus, festó, szobrász, médiamúvész,de*ir.r"ko. taniir. viluális nevelölanaf
"lú.""É,
okleveles grafiktrs. [estó. szobrász. médiamüvész, de-

kiállítis és kultunális esemé-

s]pnel

iénzéstarrulmánvi területének megfelelö szakképesitéss;l és tegalább ötéves szaknral gyakorlattal retrdela

nyek látogatása

szaktörténet és anyagismelet

.
.
.

tanár, vizuális neveiőtanár

rc,|z s/akos
ni- --leve!es

lanár,

okleveles grafikus, festő, §zobnisz, médiamúvész
egyéb febBfokú végzettséggelés oKJ-s bizonyítványr

izurális ncvelötanár

okteveles gialikus. lcstö. szobrász. mddiamüvész, deslsnel
a féozéstanulmányi területenek meg[ele]ó szakkepesíieiset es legalább óreves szakmai gyakorlatlal rendel-

T€rvezés és gyakodat

Grafi kai technológiai gyakorlat

okl"rer""."j" s^ko§

.
.
.

s""ko. t-ár, vizuális nevelótanár
"kr"rer".,"j"
okleveles giafikus, festő. lnédiamúvész,designel
szakképes!
a képzé§ táuhányi teriiletének megfe19lő
téss;l é§ legalább ötéves szakmai gyakorlatta]
Elózdts-minósiiéSt

43l48. oldal

ARToPoLlS KFT,

9700 Szombathely, Szabó L u. 29.

cégjeryzeksám: l8-09-1 l3640,

Tantárry, ill€tve tananyagery§ég

-2-|8

§zakképe§íté§/§zakképzett§ég

.
.
.

Illusztrációs gyakorlat

adószám,. 2635995'7

.
.
.

Tervező grafikai elmélet

Tervezőgrafikai technoló giai
gyakorlat

Tervezőgrafi kai tervezési gyakorlat

.
.
.
;
.
.

okle.reles rajz szako§ tanár, vizuális nevelőtaftáí
okleveles grafikus, festő, médiamúvész,de§ignel
a képzéstanulmanyi területének megfelelö szakképesi
téss;l és legaiább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók
okleu"l"" ru;" ."akos tanár, vizuális nevelőtanár
okleveles grafikus, festö, médiamúvész,desígneí
egyéb felsöfokú végzettséggel és oKJ-s bizonyítványnval rendelkező grafikus, dekoratőr, fotós
okleveles rajz szakos tanár, vizuális nevelőtaniir
okleveles grafikus, f€§tó, médiamüvész, designer
a képzéstanulmányi területének megfelelő szakképesítésseléslegalább ötéves szakmai gyako attal rendelkezö oktalók
okl"r"le*"j" .^k". tarrár, vizuális nevelőtalár
okleveles grafikus, festő, médiamiivész,designer
a képzés tanrrlmrányi teúletének megfelelő szakképesi
tés;l és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezö ok(atók

s ze méIJ, i íelt ét e le k b izl o § ítlis ón a k
N1uotuui""*yb*, .egbízási sz€rzödéss€l

m ó dj

a

vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szer-

c. Ttiígiíeltételek
Képzé§i hely§zínJ
Féröhelyek szátna

15

Képzésihelyszín elvrárt j ellemzői

mozgatható bútoEat, a tantercm közelében található mosdó

Minimálisan elvárt felszereltség

A ré§ávevók számának figyelembe vételével:1

db oktatói asáal, résávevőnként a képzesi célnak
megfel€lő 1 db munkaasztal és 1 db szék, 1 db
tábla vagy flip chart tábla, fénymásolási lehetóség
az ügyfélszolgáaton

Egyéb feltételek

r

A képzé§i helyszin bemutaása

illetve a
más rovatok alkalmaásával is lehetséges a képzésihelyszinjellegétől,

helyszín igénybevételén€kcéüától fflggő€n,
44148.
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Elózel€s minösílést
!égzó vakéító szignójai

ARTOPOLIS KFT.

9700 szornbathely, szabó l. u.29.
cégiegyzékszám: l8-09-1 13640, adósáfi 26359957-2-18

A tiirgyi feltételeknek meg kell felelniiik a
2712016. (IX. 16.) EMMI rendeletben kiadott

Jogszabályi követelmény

szakmai és vizsgakövetelményeknek, továbbá a
393/2013 (XI.12.) Korm, Iendeletben előíTt feltételeknek.

Képzésieszközök,

segédanyagok

Megnevezés

Mennyiség

Professzionális graíikai munkavé gzésre alkalmas számítógép és perifériá, szerver

résztvevőkliént l db

Jogtiszta §zoffverek (professzionális
pixel és vektor$afikus progmmok,

résztvevőkként 1 db

Jellemzők / specifikáció

kiadványszerkesaők, webszerkesztők)
széle§ §ávú intemet kapcsolat

oktatá§i helyszínenként

]db
színes lézemyomtató A/3

darab

1

Lapszkenner A./4, A/3

l

Digitális rajzpad

l

darab

Projektor, vetító vászon

]

-

Digitális videó kamera és leplózá§ra
alkalmas fényképezógép

1db

sokszorosított graflka előállítá§íIa
alkalínas min. két nyomógép (lehetöség §zelint magas és mélynyomó

1

cép)

sokszoíosított grafi kai míihely
(nyomóformá& elkészíté§énekeszközei, vizesblokk, savazóblokk, légelszívó, lemezvágó, melegítöpad)

1db
1

darab

db síknyomó prés, (30

x 30 cm),
csillagprés mélynyomáshoz (60 x 45 cm)
1 db

savazóblokk, savazó
kádallial, el§zívóval
1 db

telj€s §zersziimkészlet
maga§ és mélynyomlÍ§-

hoz,
vizesblo|*
vágóasáal, montirozó asáal

]-l

Speciális tfuolóeszközök

1 db

db
több fiókos papírtá-

roló

70x100 cm papíI tárolására is alkalmas

i/j

45/48.
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Elóet€s

minósltést
végzó szzkélló szignója:

ARTOPOLIS KFT.

9700 szombathely, szabó I. u. 29.
céáegyzékszÁmi 1 8-09-1 l 3640, adósziín]. 263

599

MegDevezé§

Mennyiség

Egyéni védöeszközök

íésztvevőkéntl pár kesztyú, 1 db maszk, l db
védószemüveg

A

"éc

57,2-18

Jellemók

/

specifikáoió

*ját t t"jd""ú illewe vaglonkezelési jog alapján a kezelésében levő inftastruldrrnival és

továbbá berleti- vagy kölcsönszerz&éssel, valamint es"iittínúködési megállapodás keretében biztosítottak a kepzé§ megvalósíú§ához sziik§ege§ táí§d feltáelek
eszközrerrdszerrel,

Elózet€§

46148.

oldal

yégző

ninósltést
szignőja:

s?*aő

\_^
Elózet€§

47l48. oldal

úinósltést

végzó srrkérto szienója:

ARToPoLls KFT.

9700 szombathely, szabó I. u.29.
céEs.gzékszám: l8-09-1 13640, adószám: 263599572-18

Előz€tes

minó§ítésre vonatkozó adatok

évi L)O(V . tv. és végrehajtási
rcndeletei alapján az előzetesen minősített képzésiprogramoka vonatkozó elvírásoknak,

A képzésiplogram megfeleVnem felel mega

a 2013.

Minősítés helye é§ dátuma
az előzetes minősítést yégző szakértő neye

Budapest, 2018. augusztus 13.

Dr. Arapovics Mária

felnőttképze§i szakéítói nyilvántartásban szereplő nyilvántaItiisi száma

A-60/2014

felnőttképzési programszakéItői nflvlántart|ásban szeleplő nyilvántarlísi

P-28/2014

F001212014

szárla
az elózetes minősítést yégző szakértő

alűíása

Nagy Ákos Balrias
intézményképviseletérejogosult személy neve,
intéznény képviseletérejogo§ult személy aláínísa

intézményszakmai vezetójének neve

$

_".^_^'{,r..

1_'

Nagy Ákos Balrázs

intézményszakmai vezetőjének a!áírása

lg).* "'\,..^

k|.
/\rtopolis Kft.

970o szombotheIu_
52obó
lmre Utco 2-9.
_

A<1o

a

5 z

ó(í1:

2

635 99 57 - 2 -18

A megfeleló rész aláhtizaídó
Elózeles minósítést

48/48. oldal

végl' szakértö srgnója:

SZAKERTÓI VELEMENY
a 2013. évi Lxxvll. tv. (továbbiakban: Fktv.)

l0. § (l) bekezdés a) pont aa) alpontban rneghatározott képzé§i

program 393/2013, (x1.12.) Koín. rendelet ]4.§ (2) bekezdése sz€rinti elóz€tes

minósíté§éről

Általános adatok
Megr€ndeló

ARTOPOLIS KFT.

neve

Megendelő székhelye

9700 szombathely, Szabó I. u.29,

Képzé§i program megnevezése és

ftafikus

ninósités helye, idóponta

Budap€sr.

az€lölelesminósiíéslvég7ószakénönele
FSZB ajánlás;

]ista

960

54 211 04
20 I 8,

auguszius

l

J,

]Dr,ArapoticsMária

A-60D0l4

nyilvántartásba vételi sáma

felnőttképzési szakértói nyilvántartáSban sz€repló

Fon|2/2014

nyilvántartási száma

P-28/)0l4

felnőttképzési pfoglamszakértói nyilvántartásban szerePlő nyilvántariási szjma

A képzésFktV,
a)

1, § (2) bek€zdésnek

meglelelteth€tő

képzésikörbe sorolása

g

oKJ szerinti szakképesités megszeízéséíejrányuló szakmai képzés

b) az a) pont hatáIya alá nem tartozó egyéb szakmai képzés
d) az a>{) pont hatálya aIá nem tar-tozó es/éb képzés

lGEN

A képzési körbe sorolása megfel€lő
A képzés azonositását szolgáló egyéb adatok

oKJ sz.rinti szakképesités megszerzésér€ irányuló szakmai képzés oKJ száma
Egyéb szákmai képzés €setén a programkóvetelmény azonosító szíma

@
Nem íeleván§

v

szakmai képzés vagy egyéb szakmai képzés szakmacsoportba sololása

Az elózetes minósítés során vizsgált tartalmak és megállapítások
393/20l3, (XLl2.) Korm, rend€l€t
a,) a

l4,§ (2) bekezdés

képzési pro8ram tartalma megfelel_e az Fktv,-ben foglaltaknak

,gen

A képzési programnak taítalmaznia kell (Fktv, ]2.§ (l) b€kezdés):

a)
b)
c)
d)
e)

D
g)
h)

i)
j)

a

képzésmegnevezését é§ - a kéPzési program nyilvántartásba vótelét követően
(l) bekezdés b) pontjában szer€pló nyilvántartásba vételi számát,

5, §

-

a képzés

lgen

a

képzés soún megszeíezhető komp€tenciát,

lg€n

a

képzésbe való bekap€solódás

lgen

a

terveze$ képzésiidót,

a

képzés€gyéni felkészülés, csoportos képzés,távoktatás szerinti formájának

és részvételfeltét€l€it,

lgen
,8en

meghatároását,
tananyag €rységeit, azok céüát, tanalmát, tded€lmét
elméIeti és 8yakorlati óraszámot,
a

a

és a tananyagegység€khez

rendelt

maximáIis csoportlétszámot,

képzésben íésavevó teljesitnényét értékeló rendszemek, az 1. § (2) bek€zdés a)
pontjában foglalt képás esetén a modulzáró vizsgákat is tartalmazó - l€irását,
a

a képzésról, a képzés egyes tananyagegységeinek elvég#séról szóló igazolás kiadá§ának

f€ltételeit,
szükséges személyi és éfgyi feltételeket, valamint a
képzéshez kapcsolódó egyéb §peciális feltételeket és €zek biáosításának módját,
a képzési píogram végr€hajtásához

szakértóaláirása:

Y!J^

lgen
lgen
lgen
Igen

lgen

l12, oldal

393,2013, (xL12,) Kíom, íendelet 13. § (1)

k)

az Fktv,

l,

§ (2) bekezdés a) pontja

- A képzési pro$am megneveásének tartalmaznia kell:

g

szeíinti képzésikörbe tartozó képzés esetén a

oKJ szerinti azonositó sámmal ellátotl megnevezéséq

szakkóp€sltés

az Fktv, l , § (2) bekezdés b) pontj a szeíinti képzési körbe tartozó képzés esetén a

D

vonatkozó felnőttképzési szakmai programköv€t€lmény

Nem

azonosító számmal ellátott

megnevezését,
393/2013. (xI.12.) I<Íom, r€nd€l€t

l3,

§ (2)

A képzésiprogramban az Fktv. 12. § (l) bekezdés e/ pontjában meghatározott képzési formák
közül - az Fktv. l. § (2) bekezdés c,) ponüa szerinti képzésikörbe tartoó képzés képzési M€gfel€lö
programjának kivételével - csak e§/ szeíepelhet,
39320I3,(x1,12,)Korm,rendelell4,§(2)bekezdé.c) A képlé.iprogram meglelel-e
ca' az Fktv. l . § (2) bekezdés a/ pontja szerinti képzésiköí esetén a szakkép€sités szakmai és
vizsgakövetelményében vagy az iskolai rendszeíben is oktatható szakképe§Itések esetében a
vonatkozó ker€ttanterv (a továbbiakban: keíettanterv) tartalmi köv€t€lményei
alapján
m€ghatározott előínísoknak,

g

có' az Fktv. l, § (2) bekezdés ó/ ponEa szerinti képzési köí esetén a felnóttképzési szakmai
programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó előííásoknak,
393/2013. (xI.12.) Korm, rend€let

b)

z

l4,§ (2) bekezdés

képzési progÉmban meghatározott tar€lomnal,

képzéssel érintett célcsoport számára megszer€zh€töek-e
2013.

LxxVII. tv, l1.

Nem

feltételekkel és módon, valamint a
a

programban megjelölt

rgen

kompetenciák,

§ (4)

A

vallási közösség által fenntartott intézmény e töNény hatáIya alá tartozó felnőttképzési
levékenységén€k €ngedélyezése során a hittudományokra és kizáróIag a hitélet elakorlására
vonatkoá tárgyak, ismeretek tartalma nem vizsgá]haló.

I
|

Il_..
|".,.iin.

Nem megfelelőségek indoklása
Megállapítás

Jogszabályi hivatkozá§

Összegzett vélemény
A GmfÁ.us 54

2

1

1 04

oKJ-s képzesi program

a szakmai követelrnenyeknek

megfelel,

A

képzésipro8rarn tartalomvizsgálata alapján megállapitható, hogy abban a jogszabályi követe]ményekben
tartalmi elemek tijközódnek, azok egymással koh€rensek és konzisztens viszonyban
meghatározott köt€lezó
állnak, s a képzésipfogram megvalósíthatóságát kif€jezik,
képzési píogíam megfelel a 2013. évi LxxVII. tv. és végrehajási rendeletei alapján az elózetesen minósít€tt
képzési programokm vonatkozó elvárásoknak.
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