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PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
MŰVÉSZETI ISKOLA
Az intézmény bemutatása
Mottó: „Stresszmentes környezet, családias légkör”

Küldetésnyilatkozat
Az intézmény mottója az alapító igazgatótól, Fehér József úrtól származik. Az intézményi
nevelőtestület egységesen képviselik azt az ideológiát, hogy tanulni, tanítani csak nyugodt,
stresszmentes környezetben lehet. Sajnos, a mai világban nem szeretnek iskolába járni a
gyermekek, viszont, ha olyan környezetet teremtünk számukra, hogy otthonosan érezzék
magukat, kifejezhessék érzelmeiket, lehetőséget biztosítva a kibontakoztatásra, akkor szívesen
látogatják a tanórákat. Ehhez az iskolánk környezete, a tanáraink és a módszereink nyújtanak
megfelelő segítséget.
„Érezd magad otthon, kérdezz bátran, tanulj szeretettel”
Az alapítványi fenntartású intézményünk, többcélú közoktatási és köznevelési intézmény.
Szervezeti

és

szakmai

tekintetben

önálló

intézményegység,

mely

különböző

követelményrendszer, felvételi rendszer alapján különíti el a szakképesítéseket.
Különböző képességekkel, adottságokkal, készségekkel megáldott gyermekeket fogadjuk az
intézménybe és a kedvelt irányultságuknak megfelelően tanítjuk őket. Kiemelt hangsúlyt
fordítunk a művészeti területek képzésére, mely tekintetben magasan kvalifikált szakemberek
adják át tudásaikat és tapasztalataikat. Az intézmény egy komplex tevékenységet biztosít,
hiszen az általános iskola első évfolyamától az érettségi bizonyítványig és az arra épülő
szakképzettségig felkészít. Az iskolánk lehetőséget biztosít alapfokú művészeti területek
elsajátításában, részvételével felkészít a középfokú művészeti tanulmányi területre
úgyszintén. Az otthoni lét tanulásmentesítése érdekében, kiemelt figyelmet fordítunk az
ismeretanyag iskolában történő elsajátításában.

Gorsium Zeneiskola (alapfokú művészetoktatási intézmény) 1993-ban kezdte meg működését,
fenntartója a Gorsium Zeneiskoláért Alapítvány. Ebben az iskolában indult el az országban
elsőként az elektroakusztikus zenei oktatás, melynek központi tantervi programját és
tankönyveit az iskola alapító igazgatója, Fehér József közoktatási szakértő, előadóművész írta
meg az oktatásért felelős minisztérium felkérésére.
Az intézmény számos fesztivál, verseny szervezője volt, valamint a Vigadóban szervezett
koncertjével a Guinnes rekordok könyvébe is bekerült. A szintetizátor-keyboard tárgy
központi tantervi programjának bevezetése mellett a fenntartó akkreditált szakirányú
pedagógus-továbbképzést is indított tanárok részére, valamint az Országos Szórakoztatózenei
Központtal együttműködve a szórakoztató zenészek szakvizsgáztatási feladatait is ellátta az
intézmény. Alapfokú művészeti iskolánk a korábbi minősítési eljárásban "Kiválóra minősített
művészetoktatási intézmény" címet szerzett.
A zenész növendékek aktív szereplői a városi, regionális, országos és külföldi
rendezvényeknek, versenyeknek. A bemutatók és koncertek mellett a tehetséges
növendékeket országos tehetségkutató versenyeken és a televízióban is megismerhette a
közönség. Olyan kiváló művészekkel szerepeltek színpadon többek között, mint Abebe
Dániel (Bebe – Back II Black), Balázs Fecó, Keresztes Ildikó, Király Viktor.
Az iskolában tanító pedagógusok kivétel nélkül elismert szakemberek. A művésztanárok
nemcsak elméleti tudásukat bizonyítják a diákok előtt, gyakorlati munkásságuk, eredményeik
is példaértékűek.
Olyan neves művésztanárok oktatnak, vagy segítik a színvonalas oktatást, mint
előadóművész, zenészek:
•

Fehér József köztársasági érdemkereszttel kitüntetett előadóművész, közoktatási
szakértő

•

Orsovai Renáta (mai popzene meghatározó, elismert tagja)

előadóművész, táncosok:
•

Tombor Tímea, „Pro Cultura Albae Regiae” díjas táncművész,

•

Molnár Gábor aranysarkantyú-díjas táncművész,

képzőművészet, grafikus:
•

Fehér László József Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész,

képzőművészet, fotográfus:
• Kiss László (szakma egyik kiemelkedő fotográfusa),
• Molnár Artúr (szakma egyik kiemelkedő fotográfusa).
Infrastruktúrális tudnivaló:
•

Intézményünk 2018 óta, tanösvényes környezetben, saját tulajdonú épületben
várja meglévő és új diákjait Székesfehérváron a Farkasvermi utca 40. szám alatt.

•

A helyijáratos busz az iskola épülete előtt áll meg.

•

A székhely épülete (8000 Székesfehérvár Farkasvermi utca 40.) folyamatos
fejlesztés alatt áll, saját külső sportpályával rendelkezik.

•

A táncosok gyakorlati órái táncstúdióban biztosított.

•

A tanuló étkezéséhez büfé áll rendelkezésre.
A felvételivel kapcsolatos tudnivalók

Művészeti jellegű szakgimnáziumunkba a 8. évfolyamot végzett, továbbtanuló diákokat
várjuk. A 9-12 évfolyamokon az érettségi vizsgára készíti fel az iskola növendékeit.
• A szakgimnáziumi képzésen a párhuzamos oktatási rendszernek köszönhetően már a
9. évfolyamtól elsajátíthatják a tanulók a művészeti tárgyak ismeretét magas
óraszámban, párhuzamosan a közismereti órák mellett.
• A gimnáziumi oktatáson a közismereti órákra nagyobb hangsúly kerül. Második
idegen nyelv tanulására ad lehetőséget, valamint választható angol nyelv, vagy
informatika szakirány. A képzésiben 11. évfolyamtól magas óraszámban tanulják a
választott tantárgyakat. Saturday scool nyelviskola által biztosított a nyelvvizsga
felkészítése a tizenegyedik évfolyamtól, amelyet ingyenesen biztosít a Fenntartó.
• Az intézményünk Technikusi képzésre is felvételt hirdet, amely informatika és
távközlés ágazat oktatását biztosítja.
Szakgimnáziumi tanulmányok végén államilag elismert emelt szintű OKJ szakképesítést
szerezhetnek a tanulók.
Technikumban történő tanulmányok esetén ötödik évfolyamban technikusi végzettséget
szerezhetnek, mellyel a munkába állás, vagy a további, felsőoktatási tanulmányokat
elősegítheti.

A szórakoztató zenei (könnyűzenei) képzésben Magyarországon az emelt szintű OKJ
bizonyítvány a legmagasabb szintű vizsgabizonyítvány, amely pedagógiai elméleti és
gyakorlati ismereteket is tartalmaz, így ezzel a bizonyítvánnyal szakirányban középiskolai
gyakorlati oktatóként is elhelyezkedhetnek azok, akik sikeres vizsgát tettek. A művészeti
oktatás keretében magasfokú elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el a tanulók,
amely képessé teszi őket a választott szaknak megfelelő munkakörök ellátására, valamint a
felsőfokú továbbtanulásra. A közismereti nevelési program felkészíti a tanulót az érettségi
vizsgára, államilag elismert nyelvvizsga-, ECDL vizsgabizonyítvány megszerzésére, valamint
felsőfokú intézményben való továbbtanulásra.
A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és a középiskola saját jelentkezési
lapjának kitöltése (az intézmény honlapjáról letölthető).
• A jelentkezőknek nem kötelező részt venni a központi írásbeli felvételin. Az
intézmény a készségeket, képességeket vizsgálja a felvételi eljárás folyamán.
• Gimnázium választás esetén, a felvételi eljárás szintén szóbeli elbeszélgetés mellett, a
tanulmányi eredmények figyelembevételével történik.
Intézményünk a sajátos nevelési igényű tanulókat nem tudja fogadni.
Szakgimnázium
Tagozatkód: 0001
Szórakoztató zenész II. (billentyűs szakmairány)
Tagozatkód: 0002
Szórakoztató zenész II. (gitár, basszusgitár szakmairány)
Tagozatkód: 0003
Szórakoztató zenész II. (ének szakmairány)
Tagozatkód: 0004
Szórakoztató zenész II. (dob szakmairány)
Tagozatkód: 0005
Táncos II. (Kortárs-, modern táncos szakmairány)
Tagozatkód: 0006
Képző és Iparművészeti Munkatárs (Művészeti Grafikus szakmairány választásával)
Tagozatkód: 0007
Képző és Iparművészeti Munkatárs (Művészeti és médiafotográfus szakmairány
választásával)

Technikum
Tagozatkód: 0008
Informatika és távközlés ágazat (Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus)
Tagozatkód: 0009
Informatika és távközlés ágazat (Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus)
Gimnázium
Tagozatkód: 0020
Gimnáziumi oktatás, angol nyelv, vagy informatika emelt óraszámú választása
Nyílt napok és felvételi tájékoztató
A felvételi elbeszélgetés, valamint a nyílt napok időpontjait intézményünk honlapján tesszük
közzé. Felvételi tájékoztatót a nyílt napok alkalmával tartunk.
Alapfokú művészetoktatás
Az alapfokú művészeti iskolába a 6-22 éves diákokat várjuk, akik megismerkednének a zene-,
tánc- vagy a képzőművészettel általános- vagy középiskolai tanulmányaik mellett (más
iskolák tanulói).
Tanszakaink a művészeti alapiskolában: zeneművészeti ágon: szintetizátor-keyboard,
zongora, ének, dob, gitár, basszusgitár, táncművészeti ágon: néptánc, balett, képzőművészeti
ágon: rajz-festészet
A beiratkozáshoz a jelentkezési lap letölthető az intézmény honlapjáról, vagy igényelhető a
titkárságon.
Székesfehérvár, 2020. 08. 24.

