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TÁJÉKOZTATÓ
Képzéseinket a munkaerőpiac igényeihez igyekszünk
alakítani évről évre, alapfeladatunk a szakgimnáziumi és a
szakközépiskolai képzés. Intézményünkben szakképzett,
tapasztalt, elhivatott pedagógusok dolgoznak. Magas fokon,
nagy szociális érzékenységgel végzik munkájukat a tanulni
vágyók fejlődésének biztosításáért, a szakma és
munkaszeretetük kialakításáért. A tanulás feltételeit a jól
felkészült szaktanárok mellett, korszerűen felszerelt
szaktantermek, számítógéptermek, tanműhelyek biztosítják.
A képzés színvonalát, eredményességét bizonyítja, hogy
intézményünk ECDL vizsgaközpont, a CISCO lokális
akadémiája, és bázisiskolája az Országos Hűtő-és
Klímaszövetségnek.

Pályaválasztási nyílt napok:
2018. november 7-9.
(előzetes egyeztetés alapján)





4300 Nyírbátor Füveskert u. 9.
szakkepzo@bethlennyirbator.hu
(42) 281-297 / Fax: (42) 510-136
www.bethlen-nybt.sulinet.hu

Szakgimnáziumi képzéseink (4+1 év)
Turisztikai szervező, értékesítő
(turisztika ágazat)

Kód: 0600

Informatikai rendszerüzemeltető
(informatika ágazat)

Kód: 0601

Kereskedelem
(kereskedelem ágazat)

Kód: 0602

Közszolgálati ügyintéző
(rendészet ágazat)

Kód: 0603

Irodai titkár (ügyvitel ágazat)

Kód: 0604

Szakközépiskolai képzéseink (3 év)
Asztalos

Kód: 0605

Eladó

Kód: 0606

Elektromos gép- és készülékszerelő

Kód: 0607

Hegesztő

Kód: 0608

Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő

Kód: 0609

Ipari gépész

Kód: 0610

Karosszérialakatos

Kód: 0611

Kőműves

Kód: 0612

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő

Kód: 0613

Női szabó

Kód: 0614

Rendészeti őr

Kód: 0615

Szociális gondozó és ápoló

Kód: 0616

Villanyszerelő

Kód: 0617

LEGYÉL TE IS INFORMATIKUS!
Iskolánkban 1994-ben kezdődött a világbanki
program keretén belül az érettségit adó
informatikai oktatás, 1997 óta a CISCO hálózati
akadémia tagja vagyunk. Az évek során az oktatás
színvonala, tárgyi feltétele sokat javult. Jelenleg 6
modern
informatikai
gépterem
áll
rendelkezésünkre. A képzés során gyakorlatban
elsajátítható a számítógép szerelés, karbantartás,
telepítés, az internet és a számítógépes hálózatok beállítása,
működtetése, a programozás alapjai. Az internet használata, az
informatika, a robotika nem csak jó szórakozási lehetőség, hanem a
hiányszakmák közé tartozik. A szakmai programok folyamatos
fejlesztésével, a legújabb technikai újdonságok megjelenítésével a
tananyagban
igyekszünk
piacképes
tudást
közvetíteni
tanítványainknak.
2002 áprilisa óta akkreditált
European
Computer
Driving
Licence (ECDL) vizsgaközpont
iskolánk.
Ez lehetőséget biztosít minden tanítványunk részére, hogy az iskola
falai között tanult szakmájuk mellett, ingyenes oktatás keretein belül,
számítástechnikai ismereteket igazoló nemzetközi Európai
Számítógép – használói jogosítványhoz jussanak a diákkedvezmény
igénybevételével.
A munkakör betöltésére jogosító
szakgimnáziumi érettségi mellett a
tanulóknak lehetőségük van az Irodai
informatikus mellék-szakképesítés
megszerzésére. Az érettségi vizsgát
követően egy év alatt, a 13. évfolyamon
Informatikai rendszerüzemeltetővé
válhatnak.

Arany János Kollégiumi Szakközépiskolai Program
Ez a program a szociálisan hátrányos helyzetű 3 éves
szakképzésben résztvevő tanulóknak ad esélyt arra, hogy
hátránykiegyenlítő
foglalkozásokkal,
megfelelő
gondoskodással és odafigyeléssel sikeresen szakmához
jussanak teljesen ingyenessé téve taníttatásukat.
A tanulmányi felzárkóztatás mellett a program keretében a
tanulók
 jogosítványhoz juthatnak
 ECDL vizsgát tehetnek
 megtanulhatnak úszni és síelni
 színházba, moziba, kiállításokra járhatnak
 hétvégeken hazai és külföldi kirándulásokon vehetnek részt,
mindezt szintén ingyen.
 ezen túl tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek
A programhoz való csatlakozáshoz szükséges pályázati
űrlapok beszerezhetők intézményünknél, vagy letölthetők a
www.ajkszp.hu weboldalról.

