8. A szakmai követelmények leírása
8.1
Programkövetelmény-modul neve: Művészetelmélet és ábrázolás
Programkövetelmény-modul sorszáma: 1
Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások
minimális és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben:
• Minimális óraszám: 201
• Maximális óraszám: 335
Képzési forma: csoportos
Képesség

Felelősség

Megismeri a művészettörténet Átlátja a társadalmi és
A szakmai értékek mentén,
egymást követő korszakainak gazdasági körülmények
teljesíti a kitűzött
társadalmi, történelmi, stiláris művészetformáló szerepét. szakmaicélokat és
jellegzetességeit
Képes megőrizni és
elvárásokat.
megújítani a kulturális,
művészeti, szakmai értékeket.
Ismeri a művészettörténet
A művészettörténeti
Munkavégzése során biztos
szakmai fogalmait, a
fogalmak és a kiemelkedő
véleményt alkot a technikai
művészettörténeti korszakokat példák ismeretében elemezni vagy stiláris kérdésekben.
tudja a művek
jellegzetességeit és a
közönségre gyakorolt hatását.
mezni tudja a művek jellegzetességeit és a közönségre gyakorolt hatását.
Érti az egyes művészeti
Inspirációként vagy konkA munkája közben szem
korszakok törekvéseit,
rét előképként képes toelőtt tartja a megrendelő
ismeri szellemi értékeit,
vább vinni a művészeti
vagy munkaadó stiláris
technikai vívmányait és
örökség alkotói módszereit, elvárásait.
jellemző anyaghasználatát
formai megoldásait.
Felismeri az egyes korszakok stílusjegyeit, a kiemelkedő alkotók műveit és a
művészeti értékeinek mibenlétét
Eszközhasználati, ábrázolási tapasztalatait sokoldalúan felhasználja a tervezési munkájában

Megfigyelés vagy minta
után szabadkézi rajzot,
tervet készít
A képi, plasztikai gondolkodását, kreatív színhasználatát és ábrázolási készségét felhasználja a szakmai kivitelezési feladatai
során
Szakmai munkája során
épít a fejlett arány- és stílusérzékére, alkalmazza
analizáló és szintetizáló
képességét

Eligazodik a különböző
korok, stílusok, művészeti
alkotások világában. Látja
a különböző művészeti
korszakok stiláris változásait, a változások irányait
Képes manuális technikákkal megjeleníteni saját
elképzeléseit, felvázolni
szakmai ötleteit, terveit.
Képes felismerni a kívánt a
szín- és formavilágot, viszszaadni az ábrázolt téma
sajátosságait, megtalálni a
legalkalmasabb alkalmazási lehetőségeit.
Ábrázolási és formálási
tapasztalatait felhasználva,
képes összetett síkbeli vagy
plasztikus feladatok megoldására.
Alkotási-tervezési feladatai
során hasznosítja az esztétikai érzékét, problémafelismerő- és döntésképességét

A munkavégzés során
biztosan választja meg a
technikai vagy stiláris
elemeket
Felelősséget vállal az elvégzett munka tartalmáért,
minőségéért, a saját meghozott, vagy elmulasztott
döntéseiért
Magas szintű technikai
kivitelre és hatékony vizuális kommunikációra törekszik
Felelősséget vállal az elvégzett munka tartalmáért,
minőségéért

Felelősséget vállal a szakmai színvonal megőrzéséért, saját meghozott, vagy
elmulasztott döntéseiért

Autonómia
Önállóan tájékozódik,
bővíti a
művészettörténeti
ismereteit.
Munkáját képes önállóan
fejleszteni, pontosítani, a
felmerülő hiányokat
pótolja, az esetleges
stiláris problémákat
korrigálja
hiányokat pótolja, az
esetleges stiláris problémákat korrigálja
Munkája során képes
önálló döntéseket
hozni az anyagválasztás, a technika és a
formai jegyek tekintetében.
Képes munkáját önállóan végigvinni, a
szakmai, megrendelői
visszajelzésekből
alkotott felelős magatartással
Terveit, elképzeléseit
önállóan rögzíti, a
felmerülő korrekciókat pontosan végzi el
Betartja a rajzi kommunikáció általános
szabályait, a lehetőségek szerint egyéni
ábrázolási kísérleteket
folytat
Munkája során felelősséggel dönt az
egyes munkafázisok
formai-technikai
megvalósításáról
Önálló döntéseket hoz
a kidolgozás arányairól, részletezettségéről

8.2
Programkövetelmény-modul neve: Tervezés és technológia
Programkövetelmény-modul sorszáma: 2
Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások
minimális és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben:
• Minimális óraszám: 134
• Maximális óraszám: 170
Képzési forma: csoportos
Tudás

Képesség

Felelősség

Autonómia

Rendelkezik megfelelő
ismeretekkel és tapasztalatokkal az információgyűjtés menetéről és formáiról

Képes a tervezési- és
alkotómunkájához a szükséges szakmaisággal,
forrásanyagot, információt gyűjteni
Képes a tervezési és alkotómunkájának koncepcióját kialakítani, végigvinni

Az előkészítő munkája
során szem előtt tartja a
kitűzött célokat és elvárásokat

Önállóan tájékozódik a
különböző szakmai
anyagokban

A munkavégzés során szem
előtt tartja a kitűzött szakmai célokat és elvárásokat
az egyedi sajátosságok
figyelembevételével
Szakmai feladati során a
körültekintően jár el a feladatok megoldásában

Önállóan értelmezi
vagy önállóan meghatározza tervezési, alkotási
feladatát

Tudatosan törekszik a digitális eszközök, programok
megismerésére, a közölt
dokumentáció pontosságára

Önállóan értelmez vagy
készít műszaki rajzokat,
betartja a műszaki ábrázolás szabályait.
Együttműködő partnereit bevonja az egyeztetés folyamatába

Felelősséget vállal az elvégzett munka tartalmáért
és a kivitelezés minőségéért, a részteljesítésekért és a
saját hatáskörében meghozott vagy elmulasztott
döntésekért
Szem előtt tartja a megbízói elvárásokat és szakmai
követelményeket. Betartja a
határidőket.

Felelősséget vállal a
saját, illetve szakirányának munkájáért,
minőségéért.

Tisztában van a tervezési
probléma vagy alkotói
feladat meghatározásának
módjaival, menetével
Ismeri a tervek és tervdokumentációk anyagainak
elkészítési módjait, összeállításának manuális és
digitális formáit
Vázlatokon, magyarázó,
közlő rajzon vagy más
tervezési felületeken következetesen használja a
vizuális jelek, szimbólumok rendszerét

Megfelelő tapasztalatokkal
rendelkezik a feladatnak, a
sík- vagy a plasztikai felületnek megfelelő anyagok
megválasztására és kreatív
használatára vonatkozóan

Képes elkészíteni saját
elképzeléseinek vázlatait,
előzetes terveit.
Alkalmazza a hagyományos és számítógépes
ábrázolás és szerkesztésmódszereit
Ismeri a műszaki ábrázolás szabályait, az ahhoz
szükséges rajzolási és
szerkesztési módokat.
Szakszerűen alkalmazza a
hagyományos és számítógépes ábrázolás és szerkesztésmódszereit. Tervet, vázlatot, makettet
vagy 3D digitális modellt
készít
Feldolgozza és felhasználja a különböző stílusú
alapformákat, ornamentikákat, figurális díszítményeket

Ismeri és felhasználja a
tervezéselmélet, szakmára
vonatkozó elemeit

Összefüggéseiben látja a
szakmai célokat, folyamatokat

Ismeri és szakszerűen
használja a szakterület
jellemző alapanyagait,
segédanyagait és technikai
berendezéseit

Átfogó szakterületi ismereteit felhasználja a tervezési- és alkotófolyamatokban. Ismeri a szakma
műveléséhez szükséges
kéziszerszámokat, segédeszközöket, gépeket,
berendezéseket, azok
szerepét a kivitelezés
során

Szakmai elkötelezettséget
tanúsít a képző- és iparművészeti szakma iránt. Jól
tűri a rutin jellegű és ismétlődő feladatok kapcsán
jelentkező monotóniát.

Saját tanulási és munkatevékenységében
folyamatos önkontrollt
működtet.

Adekvát szakmai kérdéseket tesz fel vagy
vitat meg szakmai
partnereivel, megrendelővel
Önálló javaslatokat
fogalmaz meg. Megtalálja az anyag- és gyártástechnológiában a
szakmai kapcsolódási
pontokat a felmerülő
akadályokat elhárítja

8.3
Programkövetelmény-modul neve: Szakmai kommunikáció
Programkövetelmény-modul sorszáma: 3
Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások
minimális
és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben:
• Minimális óraszám: 62
• Maximális óraszám: 93
Képzési forma: csoportos
Tudás

Képesség

Felelősség

Tisztában van a prezentációs formák szerepével, sajátosságaival

Képes manuális és digitális
eszközökkel portfóliót és
prezentációt készíteni saját
munkái vagy más szakmai
tartalmak bemutatására
Képes az adott lehetőségek
és elvárások ismeretében
megválasztani a legalkalmasabb prezentációs formákat
Képes átlátni a prezentáció
megjelenítésével kapcsolatos szakmai-grafikai elvárásokat, kritikusan szemlélni a
létrehozott szakmai anyag
tartalmát-formáját
Képes az adott feladatnak és
technikai körülményeknek
leginkább megfelelő számítógépes programot használni

Elismeri a szakmai prezen- Munkáját önállóan
táció kiemelt szerepét,
végzi, a felmerülő akatisztában van a vele kapdályokat elhárítja
csolatos elvárásokkal

Ismeri a digitális és
manuális prezentáció
eszköztárát
Tisztában van a prezentáció formai követelményeivel, a kép-szöveg
arány helyes megválasztásának szerepével,
hatásával
Ismeri a prezentáció
létrehozására alkalmas
számítógépes programok használatát
Tisztában van a képi
dokumentáció formáival
az archiválás alapvető
szabályaival

Képes a szakmai munkáinak
anyagát rendezett, rendszerezett formában összeállítani

Rendelkezik a szükséges
tapasztalatokkal a
szkennelés – reprófotózás terén
Ismeri a szakmai bemutatók tartalmi elemeit,
elvárt anyanyelvi és
idegennyelvi követelményeit

Képes a szakmai anyagának
képi dokumentációját elkészíteni

Ismeri a prezentáció
írásbeli és verbális előadásmódjának szabályait

Képes szakmai önéletrajzát
és motivációs levelét elkészíteni, szakmai eseményeken előadást, bemutatót
tartani
Képes anyanyelvi és idegennyelvi környezetben
állásinterjún, szakmai megbeszélésen partnerként részt
venni, aktívan közreműködni

Ismeri a szakmai kommunikáció alaphelyzeteit

Szakszerű és nyelvileg
helyes bemutató anyagot
állít össze magyar és idegen
nyelven

Felelősséget vállal az elkészített szakmai anyag tartalmáért, eredetiségéért és
formájáért.
A munkája során szem előtt
tartja a kitűzött szakmai
célokat és elvárásokat

Autonómia

Munkáját önállóan
végzi, a felmerülő tartalmi vagy technikai
problémákat megoldja
Munkáját önállóan
végzi, esetenként
szakmai segítséget kér
a prezentáció nyomtatott formájának előkészítéséhez
A számítógépes program- Munkáját önállóan
használat során betartja az végzi, a felmerülő
adatvédelmi és adatbizton- technikai akadályok
sági szabályokat
elhárításához informatikus segítségét veszi
igénybe
Betartja a képi dokumentá- Munkáját képes önállóció szakmai szabályait,
an elvégezni, a felmefelelősséget vállal az elvég- rülő kérdésekről önálzett munka tartalmáért és
lóan dönteni
f ormájáért
A munkavégzése során
Önállóan képes munkászem előtt tartja a kitűzött ját végezni, a felmerülő
célokat és elvárásokat.
technikai problémákat
megoldja
Betartja a határidőket.
Prezentációs feladatait
Kitartás jellemzi a felada- idegen nyelvi környetok megoldásában. Jól tűri zetben önállóan vagy
a rutin jellegű, ismétlődő
szakmai irányítás melfeladatok monotóniáját
lett, együttműködéssel
végzi
Betartja az írott és íratlan
Önállóan vagy szakmai
szakmai, etikai szabályopartnerekkel együtt
kat, felelősséget vállal az
pályázatokon indul
elhangzott szóbeli vagy
leírt információkért
Fontosnak érzi a szakmai
Prezentációs feladatait
kapcsolatok kiépítését és
idegen nyelvi környefenntartását
zetben önállóan vagy
szakmai irányítás mellett, együttműködéssel
végzi

8.4
Programkövetelmény-modul neve: Grafikai elmélet és gyakorlat
Programkövetelmény-modul sorszáma: 4
Programkövetelmény-modul kompetenciáinak elsajátításához szükséges foglalkozások
minimális
és maximális óraszáma iskolai rendszeren kívüli képzésben:
• Minimális óraszám: 503
• Maximális óraszám: 702
Képzési forma: csoportos
Tudás
Ismeri és alkalmazza szakelméleti ismereteit, a szabadkézi és digitális ábrázolási és tervezési módszereket.
Ismeri és alkalmazza munkájában szaktörténeti ismereteit.

Figyelemmel kíséri a kortárs művészet és a tervezőgrafika technikai, formai,
gondolati alakulását.

Értelmezni tudja a feladatot, inspirációt és információkat gyűjteni hozzá,
terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni. Belső
látására támaszkodva kreatív terveket tud készíteni.
Ismeri a manuális és digitális képalkotó technikák
képi hatásait, alkalmazásának módját. Tudatosan
választ és alkalmaz stílust,
formanyelvet és technikát
az adott feladathoz. Tud
manuális és digitális technikával illusztrációt, szakillusztrációt, ábrát, szakábrát
készíteni. Tud manuális és
digitális technikákat kombinálva grafikai tervet
készíteni.
Ismeri a képi narratíva,
történetmesélés és jelteremtés különféle lehetőségeit. Ismer és alkalmaz
különböző ábrázolásmódokat.
Ki tud alakítani dekoratív
motívumokat, terülőmintát.
Vektor- és pixelgrafikus,

Képesség
Képes bővíteni és a tervezési munkájában felhasználni művészeti és szakelméleti ismereteit, fejleszteni szakmaspecifikus ábrázolási technikáit.
Képes átlátni és a mai
tervezésben alkalmazni az
évszázadok alatt kialakult
szakmai hagyományokat, a
különböző régi korok
szakmai tanulságait.
Képes tájékozódni a művészet és a tervezőgrafika
legújabb törekvéseiről,
trendjeiről, képes elmélyíteni szakmai technikaitechnológiai ismereteit.

Képes alaposan felkészülni
a munka elvégzésére, elmélyülni az adott feladat speciális részleteiben. Képes
kreatív megoldások keresésére, alkalmazására.

Felelősség
Tervező tevékenységét a
szakmai elvárásoknak
megfelelő szinten teljesíti,
formai, stiláris döntéseit
megalapozott szakmatörténeti tudás birtokában hozza
meg.

Önállóan készül fel a
tervező munkára,
döntéseit a megrendelője vagy szakmai
partnerével egyeztetve
alakítja ki.

Saját munkájára vonatkozóan elismeri a szakmai
tájékozottság fontosságát.

Lelkiismeretesen végzi az
előkészületeket, a felkészülést a munka előkészítését.

Képes a különböző kézi és
digitális eszközök megfelelő szintű használatára.
Képes megítélni, hogy az
egyes feladathoz melyik
technika, stílus, formanyelv a legalkalmasabb.
Képes az egyes képi kifejezésformák tudatos alkalmazására.
Képes a képi ábrázolást
funkcióhoz rendelni, annak
megfelelően, alkalmazni.
Képes a látvány utáni,
stilizált, átírt, absztrakt
ábrázolásra.
Képes a dekoratív céloknak
megfelelő tervet készíteni.
Képes a grafikus szoftverek készségszintű használa-

Autonómia

Önállóan készül fel a
tervező munkára,
felhasználja a megrendelőjétől vagy
szakmai partnereitől
kapott információkat.
Törekszik az egyéni
megoldások megtalálására, amennyire ezt
az adott munka lehetővé teszi.

Megrendelője vagy
szakmai partnereinek
tájékoztatása alapján
vagy önállóan, alkotói
igénnyel végzi a feladatát.

Tervezési munkája során
szem előtt tartja a kitűzött
célokat és elvárásokat, a
funkcionális és esztétikai
szempontokat. Betartja a
kitűzött határidőket.

A megrendelő igénye,
a feladat jellege és a
felhasználás módja,
technikája ismeretében készíti kreatív
terveit.

valamint kiadványszerkesztő programokat tud
alkalmazni
Tud képeredetit digitalizálni, digitális képet készíteni,
feldolgozni, szerkeszteni, a
megfelelő felhasználási
célra előkészíteni
Ismeri és alkalmazza a
betűhasználat, a tipográfia
és a tördelés általános
szabályait, szakkifejezéseit,
kategóriáit.
Tud logót, szimbólumokat,
piktogramokat, arculatot
tervezni, arculati kézikönyvet készíteni
Infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat
tud létrehozni
El tudja készíteni különböző kiadványok, hirdetések,
plakát, reklámkampány
grafikai elemeinek nyomtatott, online és offline felhasználásra szánt grafikai
tervét. Weboldal grafikai
tervét, vizuális koncepcióját el tudja készíteni.
A terveket a végfelhasználás technikai követelményeinek megfelelően elő
tudja készíteni a technikai
feldolgozáshoz. Ismeri az
egyes nyomdai eljárásokat,
utómunkákat
Ismeri a sokszorosító grafikai eljárásokat, a szükséges eszközöket, anyagokat,
berendezéseket. Tud illusztrációt, autonóm alkotást készíteni, nyomtatni
ilyen technikákkal.

tára, az adott feladathoz a
megfelelő szoftver kiválasztására.
Képes a kép értelmezésére
technikai és tartalmi szempontból. Képes a digitális
technika célhoz rendelt
alkalmazására.
Képes tervezéskor a tipográfiai szempontból megfelelő, esztétikus és kreatív
tervet készíteni, a tördelési
szabályokat megfelelően
alkalmazni.

Igazodik a célokhoz
és igényekhez.

Kezdeményezi a megoldást, egyeztet a
megrendelővel, szakmai partnerekkel.

Képes a vizuális információ esztétikus tömörítésére,
verbális eredetű információ
vizuális megjelenítésére.
Képes vizuális rendszer
megteremtésére.
Képes kép és szöveg integrált egységét megteremteni.
Képes megkülönböztetni
az egyes grafikai műfajokat
céljaik, formai követelményeik és szakmai tervezési
sajátosságaik szerint. Képes a koncepcionális gondolkodásra tervezéskor.
Képes elkészült munkáját
nyomdai, online és offline
vagy egyéb felhasználásra
előkészíteni.
Képes az egyes sokszorosítógrafikai technikák sajátos
képi lehetőségeinek tudatos
alkalmazására és autonóm
képi tartalom megfogalmazására.

Ismeri és alkalmazza a
kalligráfia technikai és
formai eszköztárát.

Képes egyéni kalligráfiát
célhoz rendelt vagy autonóm módon alkalmazni.

Ismeri és alkalmazza a
szakmai nyelvet. A reklámozási, hirdetési és marketing alapfogalmak ismeretében határozza meg koncepcióit. Tud közös koncepció mentén munkacsoportban dolgozni.

Képes megfelelni a reklámipar szakmai követelményeinek, képes vizuális
elképzelését egy adott
koncepciónak alárendelni.
Csoportmunkában képes a
nyitott, konstruktív szakmai együttműködésre.

Következetesen és fegyelmezetten viszi végig feladatát.

Felelősséget vállal szakmai
döntéseiért.

Alkalmazkodik technikai feltételekhez,
elvárásokhoz.

Önálló alkotóként
határozza meg a technikát és a képi világot.
A megrendelő igénye
vagy saját döntése
alapján határozza meg
a formát.

Osztozik a munkacsoport
szakmai felelősségében.

Együttműködő és
nyitott, ugyanakkor
kreatív és kezdeményező.

