
MŰVÉSZETI GRAFIKUS



A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával 

rendelkező kreatív szakember, aki a grafika

különböző szakterületein önálló 

véleményalkotásra, esztétikai és szakmai 

feladatok igényes megoldására alkalmas.

Szakirány megnevezése:

Művészeti grafikus



A szakképesítés munkaterületének 

rövid bemutatása

A Művészeti grafikus tervezőstúdiókban, 

reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál 

vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. 

Munkája során a grafikai tervezési-kivitelezési 

folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és 

önálló tervezési munkát végez, felkészül a művészeti 

egyetemen való továbbtanulásra.



A képzés struktúrája

Képzési idő:
– párhuzamos szakgimnáziumi oktatás esetén 

a képzés időtartama 4+1 tanév 

– érettségire épülő szakgimnáziumi képzés 2 tanév

A képzés elmélet-gyakorlat aránya:
– elmélet aránya: 30%

– gyakorlat aránya: 70%



A képzés szakmai tantárgyai

• Rajz, festés, mintázás

• Művészettörténet

• Tervezés és gyakorlat

• Grafikai tervezés

• Grafikai ábrázolás és technika

• Anyagismeret

• Grafikus szaktörténet

• Prezentáció

• Szakmai idegen nyelv



• Két számítógépes szaktanterem

• Két rajz szaktanterem

• Két grafika szaktanterem

• Sokszorosító műhely

Szaktantermeink, műhelyünk



Rajz, festés tanulmányok



Rajz, festés tanulmányok



Grafikai tervezés



Grafikai tervezés



Hogyan segítjük céljaid megvalósulását?

• a szakmai gyakorlati órák csoportbontásban folynak

• művészeti osztályban magas óraszámban tanulod a 
szakmai tárgyakat, a közismereti tantárgyak mellett

• pályázati lehetőségekben támogatunk

• szakköri és érettségi-előkészítő órákat tartunk

• iskolán kívüli programokat szervezünk

• kiállítási lehetőséget biztosítunk galériánkban

• pályaorientációt segítő vizsgálatokat végzünk

• közösségünk nyitott, modern személetű, családias



Timelapse

http://www.youtube.com/watch?v=j-Q2dq2LHIM

http://www.youtube.com/watch?v=zLwrsrGwc_U

http://www.youtube.com/watch?v=OgSvmZwjP4A

http://www.youtube.com/watch?v=j-Q2dq2LHIM
http://www.youtube.com/watch?v=zLwrsrGwc_U
http://www.youtube.com/watch?v=OgSvmZwjP4A


Kiemelkedő szakmai sikerek

I. hely  Fodor Szabolcs 
Ágazati és Ágazaton Kívüli Vizsgatárgyak Versenye – Grafika 2018-2019

I. hely Maróti Márk
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny - Vizuális kultúra 2017-2018 

I. hely Czombos Gergő 
Balassa Bálint Társaság által meghirdetett nemzetközi képregény verseny

2018-2019

További versenyeredményeink megtekinthetők honlapunkon:

http://katedra-iskola.hu/oktatas.php?lap=eredmenyek

http://katedra-iskola.hu/oktatas.php?lap=eredmenyek


Nemzetközi pályázatokon vettünk részt

• ACES - Nemzetközi iskolai együttműködés

• Comenius - Nemzetközi iskolai együttműködés Nívódíjas

• Németország - Stuttgart, nyertes videófilm

• Lengyelország - Torun, 20. nemzetközi grafikai biennálé

• Franciaország – illusztrációs pályázat, fotópályázat

• Szlovákia - Gúta - iskolai együttműködés

• Szerbia - Újvidék,  Elmefesztiválon való részvétel

• Spanyolország - Évora, alkotótáborban való részvétel



Továbbhaladási lehetőségek

• Művészeti egyetemek

• Egyetemi pedagógia szakok

• Elhelyezkedés grafikai stúdióban, nyomdában

és egyéb kreatív területen: 

csomagolóeszköz gyártás, weboldal tervezés,   

kiadványszerkesztés, dekoráció stb.

• Művészeti kiegészítő tevékenység: fotó, videó, 

animáció, illusztrálás stb.

• Műszaki egyetemek

• Saját vállalkozás indítása



Nyílt napjaink

művészeti tagozaton 

november 9. 

november 16.



www.katedra-iskola.hu 

Velünk van jövőd! Légy Katedrás!


