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Általános iskolából felvettek képzése 2021 szeptemberétől

A miskolci Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium képzési szerkezete
2021
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5 évfolyamos technikumi / szakgimnáziumi képzés

Kódszáma:

0001
Gazdálkodás és menedzsment
(közgazdaság)

Gazdálkodás és menedzsment
(ügyviteli és közgazdasági
tartalommal)

Közlekedés és szállítmányozás
(logisztika)

Turisztika-vendéglátás

Informatika és távközlés

Közművelődés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Megszerezhető szakképesítés

Kódszáma:

0002

Kódszáma:

0003

Kódszáma:

0004

Kódszáma:

0005

Kódszáma:

0006

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Logisztikai technikus

Turisztikai technikus

Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető

technikus

Közművelődési munkatárs



• Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, mint a
gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, előrehozott érettségi
lehetőséggel.

• van mód – hasonlóan a giumnáziumhoz –, de ittA nyelvvizsga megszerzésére egy nyelvet kell kötelezően

tanulni. Az iskolák egyedi ajánlatában lehet több nyelvtanulási lehetőség is.

• , mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy.Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani

• A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.

A technikumválasztás újdonsága, előnyei:

Először ágazatot választasz, amivel 2 évig ismerkedsz.

10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit:
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Az 5. év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.

Úgy lehetsz középiskolás, hogy kapsz ösztöndíjat, duális képzés esetén pedig
munkaszerződést ajánl a vállalat, vagyis jövedelmed lesz.
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A szakmaterület a közgazdasági és az ügyviteli területeket

foglalja magában.

A képzések az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen

adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket

nyújtanak a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő,

szolgáltató vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben

fontos szerepet betöltő gazdasági és ügyviteli szakember

utánpótlást.

A képzés során a pénzügyi-számviteli, valamint a vállalkozási

ügyvitel választható szakirányoknak köszönhetően a fiatalok

megismerkednek e területek sajátosságaival. Duális képzés

keretében a szakmai gyakorlatokon a tanulóknak kiváló

lehetősége nyílik arra, hogy az oktatási intézményben elsajátított

elméleti ismeretanyagot, vállalatoknál, intézményeknél

egészítsék ki az adott szakma gyakorlati ismereteivel.

A tanulmányok során a tanulókban kialakul, illetve erősödik a

precizitás, a rendszerszemlélet, valamint megismerik az üzleti

kommunikáció alapjait, kapcsolatokat építhetnek ki akár

jövőbeni munkahelyeikkel is.

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES
TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
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A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre

nagyobb számban van szükség jól képzett műszaki szak-

emberekre. A fejlődés mellett a különféle szakterületek

specializálódása és új szakterületek kialakulása is meg-

figyelhető.

A műszaki területen érintett szakmaterületek esetén közös

műszaki alapozás került meghatározásra, ez átjárhatóságot

biztosít a különböző szakmaterületek között.

A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az

ismereteket sajátíthatják el, amelyek valamennyi műszaki

szakmában azonosak. Az alapozás végén a tanulónak

lehetősége nyílik a különböző szakirányok közötti választásra.

Az ágazatban oktatott szakképesítések megszerzésével a

végzett fiatalok a közlekedés és a szállítmányozás különböző

területein tudnak elhelyezkedni – úgymint hajózási terület,

vasúti, légi és közúti fuvarozással összefüggő területek, szállít-

mányozás, logisztikai szervezés, komplex munkakörökben.

A tanulók számára lehetőség van a szakirányú felsőfokú

tanulmányok folytatására is.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

• Logisztikai technikus

Logisztika és szállítmányozás

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK
5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
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Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat

megismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá érdeklődik a

gasztronómia iránt, annak a turizmus-vendéglátás ágazatban

való továbbtanulás kiváló lehetőséget biztosít.

Tanulmányok során a hagyományos magyar vendégszeretet

fogalmát tartalommal töltik meg, ugyanakkor az üzleti

tevékenység alapjait is elsajátíthatják.

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű,

piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti és gyakorlati

ismereteket szereznek egyrészt iskolai, másrészt munkahelyi

környezetben, nyelvet tanulnak, emellett belekóstolnak a gasz-

troturizmus, aktív turizmus és a kreatív turizmus világába is.

A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a munka-

erőpiacon, hiszen a szakmaterületen belül a legkeresettebb

szakmákat sajátítják el.

Turizmus-vendéglátás ágazat

• Turisztikai technikus

Turisztikai szervező

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK
5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
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A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs

szakmákat foglalja magában. Rendkívül dinamikusan fejlődő

területe az iparnak. Az ágazat az informatikai rendszer- és

alkalmazás üzemeltetéstől , a hálózatépítésen át, a

szoftverfejlesztés és -tesztelésen túl, a távközlésig széles

spektrumban kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik

egyébként is nagyon nyitottak e terület felé.

Az informatika önálló tudományág, amely a különböző

eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított

információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével,

(gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és

továbbításával foglalkozik.

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt

műhelyekben, modern vállalati helyszíneken, munkavégzés

közben korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a

magas szintű ismereteket.

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket

érdekel az internet, a számítógép működése és rejtelmei vagy a

programozás. Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek

elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a munkaerőpiacon.

Továbbtanulásukhoz jelen képzések biztos alapot adnak.

Informatika és távközlés ágazat

• Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES
TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
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Az ágazat 5 éves képzés, amely érettségivel és szakképzettség – Közművelődési

munkatárs – megszerzésével zárul.

Választható szakmairány: nincs.

Közművelődési szakember, aki közintézményekben, vállalkozásokban végez

szervezési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten kommunikál

a rendezvények résztvevőivel, partnerekkel, munkatársakkal.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű

beállítottság, szervező-, kezdeményező- és együttműködő képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

• széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik; és

képes:

• a közösségi művelődési folyamatok koordinálására, művelődési szolgál-

tatások, rendezvények, kiállítások, vásárok, táborok szervezésére

• tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására

• amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok

működésének szakszerű segítésére

• a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére, a közművelődési

tevékenység feltételeinek biztosítására

• a település vagy az adott társadalmi réteg művelődési és a közösségi élete

fejlődésének elősegítésére

• önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek,

kulturális vállalkozások munkatársaként a szervezet szakszerű és

színvonalas működtetése,

• a fenti tevékenység feltételeinek biztosítására, a kulturális szervezőmunka

ellátására a szervezet minden tevékenységi területén.

Közművelődés


