EFEB Szakközépiskola
Dekoratőr szakképzés
Miért az EFEB ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
Dekoratőr szakképzése a legjobb választás?

A 2018/19-es tanévben ezt a szakképzést nem tervezzük
indítani!
Dekoratőr (OKJ 54 211 01)
Amit a Dekoratőr szakképzésünkről tudni érdemes:
a képzés formája:

iskolarendszerű, nappali

a képzés jellege:

OKJ-bizonyítvány megszerzésével záródó

időtartama:

2 tanév
a 13. évfolyamot követően 160 óra szakmai gyakorlat

az elméleti képzési idő aránya: 30%
a gyakorlati képzési idő aránya: 70%
az elméleti és a gyakorlati oktatás helyszíne:
EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
1139 Budapest Frangepán u. 19.

A képzés megkezdésének feltétele:
Érettségi bizonyítvány
A 2017-ben érettségiző tanulóktól kérjük, hogy július 20-ig pótlólag mutassák be az érettségi
bizonyítványukat.
Szakmai alkalmassági igazolás, amelyet kizárólag foglalkozás- egészségügyi szakellátó adhat ki.
Javasoljuk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Munkahigiénés és Foglalkozás
Egészségügyi Szolgálat felkeresését.
(Címük: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
Rendelési idő: H-Cs 8.30-13.30, P: 8.30-12.00
Az igazolás díja 2500 Ft.)
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Milyen munkát végez a dekoratőr?
A dekoratőr a kereskedők, szolgáltatók reklámcéljait figyelembe véve készíti el a látványterveit és
valósítja meg ezek alapján a kirakatot, installációt, kiállítást.
A dekoratőr munkája nyomán ékeskedik vásárlásra csábítóan a kínálat legjava, kirakatai divatot
teremtenek, ízlést formálnak. Mindezt az áru kihelyezésének módjával, fények, színek, feliratok,
dekorációs elemek segítségével éri el.
A dekoratőr tér- és látványrendezőként közreműködik rendezvényhelyszínek kialakításában, a
rendezvény jellegének megfelelő dekoráció megtervezésében és megalkotásában.
Munkája során az elektronikus fotózás, a grafikai–tipográfiai képfeldolgozás ismereteinek, a
multimédiás eszközök, az internet, a különböző nyomtatási technikák értő, magabiztos
alkalmazására is szüksége van.
Hol dolgozik a dekoratőr?
Kereskedelemmel foglalkozó cégek és szolgáltatók megbízásából, alkalmazottként vagy önálló
vállalkozóként dolgozik. A rendezvényszervezés világában rendezvényhelyszínek vagy szervezők is
foglalkoztatják. Stúdiókörnyezetben terveket készít szabadkézi rajzzal és számítógépen,
látványgrafikai programok alkalmazásával, előkészíti dekorterveit a nyomdai kivitelezéshez.
Munkája egy részében a megrendelőkkel egyeztet, kivitelezőkkel tárgyal, szervezői feladatokat
végez. Önállóan és csapatban is tevékenykedik.
Mit kell megtanulni ahhoz, hogy dekoratőr lehess?
A Dekoratőr OKJ-szakképzés elméleti oktatása során az alábbi tantárgyakkal találkozol:
Művészettörténet
Anyagismeret
Technológia szakelmélet
Térábrázolás
Kirakatrendezés
A képző- és iparművészet kor- és stílustörténeti ismereteivel felkészülsz arra, hogy dekoratőrként,
tervező és megvalósító szakemberként a szűkebb és tágabb környezet tárgykultúráját, esztétikumát
megítéld és művészi célok figyelembevételével átalakítsd. A dekoratőr szakmában használt anyagok
tulajdonságai, felhasználási lehetőségei segítenek majd a tervezési és kivitelezési munkában, az
anyag- és eszközhasználat megismerésével magabiztos lehetsz a gyakorlati alkalmazásban.
Mit tartalmaz a dekoratőr gyakorlati képzése?
A tanév során fejlődik tér- és formaszemléleted, rajzkészséged, esztétikai érzéked, szín- és
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formakultúrád. A rajz, festés, mintázás gyakorlatok segítenek, hogy mások számára is érthető
formában tudd rögzíteni vizuális elképzeléseidet, kreatív ötleteidet.
Különböző konstrukciós feladatokat végzel, az installációk építésével eltérő színhangulatok
megjelenítésére leszel képes. Az egyes korstílusok felidézésére alkalmas enteriőröket alakítasz ki,
kipróbálod és megismered a kreatív kifejezés gazdag eszköztárát.
A szakmai gyakorlaton a szakmai tervezési, előkészítési és kivitelezési alapismeretekkel, tervezési
módszerekkel képes leszel önálló tervezési feladatok elvégzésére, kreatív tervezői gondolkozásra, és
a tervek gyakorlati előkészítésére és megvalósítására. A számítógépes tervezőprogramok
megismerésével képes leszel színes látványtervek megjelenítésére és azok nyomdai előkészítésére.
Megismered és használod a dekoratőri munkához szükséges hagyományos és új anyagokat,
eszközöket, gépeket és technológiákat. El tudod készíteni az áru-és térrendezéshez szükséges
installációkat, áruhordókat, egyedi elemeket, feliratokat, információs rendszereket.
Kiegészítő szakmai tartalmak
A Dekoratőr szakképzésen tanulóknak – igény szerint - szakmai nyelv vagy nyelvvizsga felkészítő
tanfolyamot szervezünk.
3D-s tervezőprogramok elsajátításával enteriőr- és környezettervezést tanulhatsz. Dekoratőri
ismereteidet tovább szélesítheted esküvő- és rendezvényszervező, virágkötő-virágdekoratőr,
lakberendező tanfolyamokon.
Karrierépítés
A Dekoratőr OKJ-bizonyítvány megszerzése után további tanulmányokkal lehetsz alkalmazott
grafikus, képszerkesztő, enteriőr-stylist, divat- és stílustervező.
Végzett Dekoratőrként lehetőséged van web-designer, illusztrátor szakon továbbfejlődni.

Reméljük, hogy hamarosan találkozunk!
Kövess minket a www.facebook.hu/efebszki oldalon!
Szakmai vizsga
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
Vizsgaremek készítése
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
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1. Gyakorlati vizsgatevékenység
Az A és B vizsgatevékenységet egybefüggő tevékenységként kell megszervezni.

A vizsgafeladat megnevezése: A) Portfólió bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai gyakorlati munkásság bemutatása a portfólióval
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30 %

A vizsgafeladat megnevezése: B) Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgakirakat, vagy kereskedelmi tér dekorációja. A
tervdokumentáció és a vizsgaremek bemutatása
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70 %
A vizsgatevékenység időtartama: 30 perc
A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 70 %

2. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Szaktörténet és szakismeret
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre
kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák:
– 1. témakör: A kirakat története
– 2. témakör: Kiállítási típusok és rendszerek
– 3. témakör: Divat– és stílustörténet
– 4. Formatervezés és a design–történet főbb állomásai, korszakai
– 5. témakör: Árufajták jellemzői
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– 6. témakör: Áruhordozók és installációs rendszerek
– 7. témakör: Dekorációs munka kivitelezési eszközei
– 8. témakör: Információhordozók alapanyagai és megmunkálásuk
– 9. témakör: A dekorációs munka folyamata a tervezéstől a kivitelezésig, beleértve a
tipográfia alapjait

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Művészettörténet
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre
kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák:
Az ókori Hellász
Archaikus kor, Klasszikus kor, Hellenizmus építészete, szobrászata, festészete
(vázafestészet)
Az ókori Róma
-

profán építészet

-

portré művészet

-

festészet/mozaik

-

triumphális művészet (császárfórumok, diadalív, diadaloszlop)

Ókeresztény és bizánci művészet
-

katakombák

-

ókeresztény bazilika

-

ikonfestészet

-

Pécs ókeresztény emlékei
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Romanika
-

építészet, szobrászat, festészet

a romanika főbb földrajzi megjelenései (Német–Római Császárság, Itália,
Francia Királyság, Magyar Királyság)
-

zarándok útvonalak és szerzetesrendi építészet

-

építészet, szobrászat, festészet

-

francia, német, itáliai és angol gótika

Gótika

Reneszánsz művészet
-

a reneszánsz korszakai

-

az itáliai, németalföldi és német reneszánsz

-

a magyar reneszánsz

Barokk művészet
-

az itáliai építészet, szobrászat, festészet

-

holland, francia és spanyol és német barokk

-

a magyar barokk művészet

Klasszicizmus és romantika
(historizáló stílusáramlatok a XIX. sz.–ban)
-

Franciaország és Németország

-

Magyarország (klasszicizmus és romantika, historizmus, akadémizmus)

A realizmus
-

Courbet és a barbizoni iskola

-

A realizmus magyar képviselői

Impresszionizmus és posztimpresszionizmus
-

Franciaország

-

magyar vonatkozások (nagybányai iskola, Rippl–Rónai, Vaszary…)
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Szecesszió és szimbolizmus
-

Anglia, Franciaország

-

Brüsszel (Victor Horta)

-

A bécsi szecesszió

-

magyar szecesszió

-

A XX. század művészetének főbb vonulatai a klasszikus avantgard

-

a modern építészet főbb irányai

-

magyar vonatkozások (Például Moholy–Nagy László)

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 15 %
A vizsgatevékenység időtartama: 60 perc (felkészülési idő 2x15 perc, válaszadási idő 2x15
perc)
A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 30 %

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei
Tel: 06-1 321-9215, 06-70 616-1171
e-mail: info@efeb.hu
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