
Általános festő 

2010. szeptember 01-től indul az új moduláris képzés. 
Szakmaszám: 54 211 08 0010 54 01 

Általános szakismertető 

A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező 
szakember, aki a festészet különböző területein (táblakép, murális feladatok) esztétikai, 
szakmai feladatokat lát el. 
Alkalmazza a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat. Ismeri a korszerű 
szakmai személeti elvárásokat. 
Széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati 
feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti 
főiskolákon, egyetemeken. 

Szaktanáraink ajánlása 

A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola általános festő szakja, 
szakképzés egyik olyan kivételes műhelye, ahol az oktatás során a szabad, művészeti jelleg 
lehet meghatározó.  
A festő szakra felvett jelentkezők a képzés két éve alatt megismerkednek a különféle 
festészeti eljárásokkal, úgy, mint a vízfesték, emulziós- és olajfesték technikákkal, valamint a 
színelmélet alapjaival és azok gyakorlati alkalmazásaival. Ugyanakkor kísérletet teszünk a 
klasszikus képalkotás oktatásán túl, egy intenzívebb szellemi műhely létrehozására, ahol nem 
csak a kézügyesség, hanem a kreativitás és az egyéni hang kialakítása a cél. 
Fontosnak tartjuk a kortárs művészeti eredményekre történő kitekintést, és számos 
művészeti-kulturális eseménybe, programba történő aktív bekapcsolódást, melyet „éles” 
helyzetekben teszünk lehetővé. 
Az elméleti és a gyakorlat elvű oktatásnak köszönhetően (több mint heti 20 óra gyakorlat!), a 
rajzolás-festés tantárggyal kiegészítve, teljes körű, intenzív felkészülést biztosítunk a 
művészeti egyetemek, elméleti és gyakorlati szakjaira, valamint a tanárképző főiskolák rajz 
és vizuális kommunikáció szakjára. 

Képzési idő 

 Teljes képzési idő: 2 év 
 Nappali tagozaton heti 5 alkalommal,  
 napi maximum: 8 tanítási órában (az órarend beosztása szerint), 
 heti óraszám: 34 óra/hét, 
 engedélyezett hiányzás a törvényi előírásoknak megfelelően. 
 3 hét összefüggő szakmai gyakorlat júniusban (napi 6 óra) 

Az órarendet augusztus végén készítjük el és szeptemberben a beiratkozáskor ismertetjük. 

Kedvezmények 

 diákigazolvány 
 egészségbiztosítotti jogviszony 



 családi pótlék 
 pontbeszámítás szakirányú továbbtanulás esetén 
 EuroPass bizonyítvány kiegészítő 

Felvételi követelmények 

 érettségi 
 szakmai alkalmassági (felvételi vizsga) 
 egészségügyi alkalmassági (házi orvosi) 

Oktatott tantárgyak: 

Tantárgy/óraszám 13. évfolyam 14. évfolyam 
Művészettörténet 3 3 
Esztétika 1 1 
Néprajz 0 2 
Betűrajz 2 0 
Ábrázoló geometria 1 0 
Gazdasági ismeretek 2 0 
Szakmai tervezés 2 2 
Szakmai gyakorlat 12 12 
Szakmai elmélet  5 5 
Rajzolás-festés 6 6 
Portfólió készítése 0 3 

Összesen: 34 34 

Szakvizsga 

2 év után a tanulók szakmai vizsgát tesznek. 

Felvételi vizsga részei 

Jelentkezés: Jelentkezési lapon, beadási határidő: 2010. június 30. 
Felvételi időpontja: 2010. július 01. (csütörtök) 9 óra. 
Pótfelvételi: 2010. augusztus 16. (hétfő) 9 óra, 2010. augusztus 23. (hétfő) 9 óra. 

További információk 

Szakképzésért felelős: Kiss Papp Csilla igazgatóhelyettes 
Ügyintézés, információ: az iskola 108-as irodájában, vagy az 52/413-326/18-as melléken. 
 


