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Bemutatkozás 

 
Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola egyszerre 
biztosít gimnáziumi és magas szintű művészeti képzést. 
Tanulóink a gimnáziumok klasszikus ismeretanyagát és a választott művészeti ág ismereteit sajátíthatják 
el nálunk. Ezzel a tudással iskolánk felkészít a hagyományos egyetemi és művészeti tanulmányokra.  
Aki esetleg nem a felsőoktatást választja, az az érettségit követően gyakorlatos színész, illetve színész II. 
végzettséget szerezhet. Elsősorban olyan gyerekeket várunk, akik humán, művészeti, kommunikációs, 
közművelődési pályát képzelnek el maguknak.  
Arra készítjük fel tanulóinkat, hogy felnőttként nyitott, kommunikatív, céltudatos, a modern technikát is 
ismerő és sikerorientált emberként állják meg helyüket. 
Középiskolai tanulmányaik során színészmesterséget, beszédtechnikát, vers- és prózamondást, színpadi 
mozgást, táncot, dramaturgiát, manageri ismereteket tanulnak növendékeink.  
Az iskolai tanulás mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szabadidő tartalmas eltöltésére és a baráti 
kapcsolatok kialakítására. Tanulóinknak belföldi és külföldi kirándulást is szervezünk, ahol 
felhasználhatják kommunikációs és nyelvi ismereteiket. 
A 2016/2017-es tanévre is felvételt hirdetünk olyan tanulóknak, akik szeretnének elindulni a művészet és a 
klasszikus tudás útján.  
Néhány név a szakmában sikeresen elhelyezkedő volt növendékeink közül: Polgár Péter, Szatory Dávid, 
Molnár Szandra, Előd Álmos, Mészáros Kitti, Gáspár Kata, Tövispataki Beáta, Kocsis Dénes, Borbíró 
András, Réthy Zsazsa, Molnár Ilona, Patai Anna … 

 
 

Képzési rendszerünk 
 
SZAKGIMNÁZIUM (Kertész u. 30.) 
MŰVÉSZETI TANULMÁNYI TERÜLET 
MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORT 
ELŐADÓMŰVÉSZET ÁGAZAT 
GYAKORLATOS SZÍNÉSZ - SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ szakmairány 
 
Tanulmányi terület belső kódja: 0001 
4 évfolyamos, kerettantervre épülő, szakgimnáziumi képzés a közművelődés, kommunikáció 
szakmacsoportban. Választható nyelv: angol/ német / 
Induló osztály: 1 
12. évfolyam végén: 

 érettségi vizsga 
 gyakorlatos színész emelt szintű szakmai érettségi 
 szakmai érettségi vizsga után 1 év képzéssel gyakorlatos színész szakképesítés 
 érettségi végzettség megszerzésével szerezhető szakma: előadóművészeti program- és 

projektszervező 
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A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 
 

 Intézményünkbe való jelentkezéshez az egységes írásbeli felvételi vizsgát kell megírni. 
 Beszámítjuk az általános iskolában 7-8. évfolyamon szerzett osztályzatokat. 
 Szóbeli beszélgetés és alkalmassági vizsga (képesség felmérés, ennek területei: vers- és prózamondás, 

ének, mozgás és tánc). 
 
A jelentkezések elbírálása a felvételi pontszám alapján történik.  
 A felvételi pontszám az általános iskolából hozott pontok: 7-8. évfolyam magyar nyelv és irodalom, 

matematika érdemjegyek átlaga. 25% 
 A központi írásbeli vizsga (magyar nyelv és irodalom) eredménye. 50% 
 Képesség felmérés eredménye. 25% 
 
 

NYÍLT NAPOK 
 

Nyílt órák a leendő kilencedik osztályosoknak és szüleiknek: 
 2016. november 16.  9:00-11:00 óra 
 2016. december 7.  9:00-11:00 óra 
 2017. január 11.   9:00-11:00 óra 
11:00 órától igazgatói tájékoztató az iskoláról. 
 
Felkészítő foglalkozások 
 2016. november 16. szerda  15.00 óra 
 2016. december 7. szerda  15.00 óra 
 2017. január 11. szerda    15.00 óra 
 
   
Az iskola Pedagógiai Programja alapján saját tanulóink felvételi eljárás nélkül a következő feltételekkel 
kerülhetnek a középiskolába: 
 7-8. évfolyamon legalább közepes tanulmányi eredmény,  
 jó magatartás, 
 képességfelmérésen való megfelelés 
 
 

Az alkalmassági vizsgáról 

Az alkalmassági vizsga során a jelentkezőnek lehetősége nyílik arra, hogy bebizonyítsa, rendelkezik azokkal 

az adottságokkal és készségekkel, ami a képzésben való részvételhez szükséges. Négy területen kell 

bizonyítania rátermettségét: beszédtechnika, ének-zene, tánc és színészmesterség.  

Az alkalmassági vizsga menete 

beszédtechnika ének-zene tánc színészmesterség 

tanult szöveg 

elmondása, írott 

szöveg felolvasása 

tanult dal előadása, 

zenei hallásvizsgálat, 

ritmusérzék 

vizsgálata 

rövid tánckoreográfia 

tanulása kis 

csoportban 

tanult szöveg 

előadása,  

helyzetgyakorlat 

előadása segítséggel 

A megfeleléshez elvárt minimális ismeret: 2 vers, 1 prózai részlet és 1 dal professzionális előadása.  

Minden kedves jelentkezőnek jó felkészülést és eredményes szereplést kívánunk!  
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