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2020 június 25., csütörtök 13:26

DEKORATŐR-KIÁLLÍTÁSRENDEZŐ (érettségi utáni) képzés indul a Szemerében! A
beiratkozás folyamatos 28 fő létszámkerettel. Felső korhatár nincs. A második szakma
megszerzése is ingyenes.
Szakma azonosító száma: 5 0212 16 07
(Korábban ezen a néven: OKJ 54 211 01 Dekoratőr)
Kinek ajánljuk a képzést?
A dekoratőr szakon megszerezheted azt a látványtervezési tudást és kreatív tervezési
szemléletmódot, amellyel képes leszel kulturális rendezvények, különböző események
(konferencia, esküvő, catering…) dekorációs látványát megteremteni.
Képes leszel kivitelezni üzletek kirakatainak vizuális megjelenítését, művészeti kiállítások
magas szintű elrendezését.
Célunk, hogy olyan piacképes szakma legyen a kezedben, ahol csapatban tudsz majd dolgozni
más tervezőkkel, grafikai céggel, rendezvényszervező irodákkal, kereskedelmi vállalatokkal.
Fontos számunkra, hogy saját egyéniségedet, alkotói képességedet külső helyszínen, kiállítás,
installáció vagy kirakat formájában is megmutasd a közönségnek már az iskolai évek alatt.
Mit csinál egy Dekoratőr?
A Dekoratőr szak gyakorlatorientált, rugalmas, a piaci igények elvárásaihoz igazodik. A szakon
résztvevők, magas szakmai minőségben teremtő, alkotó emberekké válnak. Képesek lesznek
esküvői rendezvények komplett grafikai és dekorációs koncepcióját kialakítani és
megvalósítani; rendezvények magas színvonalú látványtervét elkészíteni és kivitelezni; üzletek,
márkaboltok hangulatát megtervezni és megvalósítani; digitális látványterveket készíteni
rendezvényszervező cégeknek, olyan stílus koncepció alapján, mely igényes esztétikai
elvárásoknak megfelel.
Milyen munkakörben tudsz elhelyezkedni a képzés befejezését követően?
· Dekoratőr
· Látványtervező
· Színházi díszlettervező
· Kirakatrendező
Önálló vállalkozást is kezdhetsz vagy tanulmányaid folytathatod a felsőoktatásban.
Milyen tudást (ismeretet és gyakorlatot) szerezhetsz a képzés során?
· Tervezés és kivitelezés
· Szakmai látványábrázolás
· Digitális tervezés plakáttervezés, arculattervezés
· Grafikai és tipográfiai tervezés
· Számítógépes vizuális kommunikáció
· Installációtervezés
· Rajz
· Látvány utáni térábrázolás
· Térrendezés gyakorlat
· Kortárs kiállítás tervezés
· Rendezvénydekoráció
· Catering tervezés és kivitelezés
· Photoshop, Illustrator és Indesign program használata.
A képzés bemeneti követelménye:
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· Érettségi
· Egészségügyi alkalmassági
· Portfólió bemutatás
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
érettségi bizonyítvány
OKJ bizonyítvány (ha van)
személyi igazolvány
lakcímkártya
oktatási azonosító (ha van)
TAJ kártya
adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány
További részletek, információk: 46/360-125/248 nyilvantarto_szemere@miskolci-szc.hu
Jelentkezési lap letölthető:
https://www.szemere.miskolc.hu/hirek/2020_2021__tanevben_indulo_technikus_2_eves_kepze
seink___kozismereti_tartalom_nelkuli/98
Tanórák hétfő-péntek (rugalmas kezdéssel) délutánonként 4 óra!!!
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