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Keramikus 

2010. szeptember 01-től indul az új moduláris képzés. 
OKJ száma: 54 211 10 0000 00 00 

Általános szakismertető: 

A keramikus olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel valamint 
kerámiatechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg a kerámia 
különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat. 
Önállóan elkészíti a kerámia szakmai feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten 
különféle alapanyagokból kivitelezi az adott kerámiatárgyakat, alkalmazva az elsajátított 
elméleti és gyakorlati ismereteket. 
Ismeri és használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat a kézműves, a gyári és 
autonóm kerámia területen és figyelembe veszi ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait. 
Tudása alapján vállalkozóként, önálló kerámiatervezési és gyakorlati munkát végezhet, illetve 
tanulmányait a különböző művészeti egyetemeken folytathatja. 

Szaktanáraink ajánlása: 

Kerámia szakunk elsősorban azok jelentkezését várja, akiket foglalkoztat napjaink kerámia 
tárgy-kultúrája, késztetést éreznek magukban a téri kifejezésre, konstruálásra. 
A kerámiaszakon olyan oktatást tűztek ki célul a művésztanárok, mely betekintést kínál 
napjaink kerámiaművészetébe, a design szemléletmódjába és bevezet a különböző 
kerámiakészítési technikákba. 
Lehetőséget biztosít mind az alkalmazott (design, használati tárgyak: készletek, gyakorlati 
funkcióval bíró tárgy-együttesek), mind az autonóm területeken jellemző technikák (kísérleti 
jellegű kerámia, kerámiaplasztika) elsajátítására. 
Elméleti képzés során ismereteket kapnak a kerámia történetéről, technológiájáról, a 
tervezés elméleti vonatkozásairól. Emellett általános vizuális képzésben vesznek részt 
diákjaink: rajzolás, festés, mintázás tárgykörökben a szemléletmód, az arányérzék, az 
ítéletalkotás és az önálló döntésképesség fejlesztése a cél. 
A műhely felszereltségét tekintve, régiónkban az egyik legmagasabb színvonalat képviseli: 
elektromos kemencék (max. 1340°C), raku kemence, elektromos korongok, mázőrlő 
berendezés, gipszesztergáláshoz szükséges eszközök. A műhely infrastruktúrája lehetőséget 
biztosít arra, hogy az ötletből valóságos tárgy szülessen.  
Az első évben az alapvető kézműves- és kisipari technikák, technológiák játszanak szerepet, 
mely ismeretet és jártasságot ad a szakmában (szabad tárgyformálás, korongozási ismeretek, 
modellezés, sokszorosítóforma készítés, retusálás, mázazás, égetés stb.). Ezeket olyan 
feladatok megoldásán keresztül ismerhetik meg diákjaink, mely a kreativitást és a rugalmas 
gondolkozást, a tervezői szemléletmódot fejlesztik. A második évben lehetőség adódik arra, 
hogy a diák személyiségéből fakadóan feladatot válasszon, ahol érdeklődésének megfelelően 
adott témában és technikában jobban elmélyedhet. 
A kétéves képzést elvégzők jó esélyekkel felvételizhetnek szilikát és kerámia szakokra a 
budapesti Moholy- Nagy Művészeti Egyetemre, a pécsi Művészeti Egyetem művészeti 
tagozatára, és más tanárképző főiskolákra, de akad olyan volt diák is, aki önálló műhelyt 
hozott létre az iskola elvégzése után. 
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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+1 2+1 
Szakmai gyakorlat 13 13 
Szakmai elmélet 3 3 
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. 
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További információk 

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


