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Képzési idő mindegyik szakmánál nappali rendszerben 2 év.
A képzésekre való jelentkezés feltétele a középiskolai érettségi.
Az első két szakma megszerzése ingyenes.
Technikusi szakmai végzettséget ad a munkaerőpiacon keresett területeken.
Szakirányú felsőfokú továbbtanulásra készít fel. (a szakmai tantárgyak kreditként
beszámíthatók a felsőfokú tanulmányokba)
A technikusi vizsga emelt szintű érettséginek számít. (Többletpont. Felvételi
tantárgyként beszámítható.)
Minden tanuló a tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjban részesül.
A szakmai vizsga megszerzésekor egyszeri pályakezdési juttatás, melynek
összege a vizsgaeredménytől függően elérheti a minimálbér 180%-át.
Munkaszerződés és pénzbeli juttatás.
Diákigazolvány igényelhető.
Családtámogatás jár a jogszabály szerint.
A meghirdetett szakok megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak.

A technikusi végzettség egyenes út lehet a szakirányú felsőoktatásba. Emelt szintű
érettséginek számító szakmai vizsga, kreditérték a szakmai tantárgyak beszámításával.
Jelentkezési lap:

letölthető a honlapról: www.szckomlo.hu
beszerezhető az iskola titkárságán
Leadási határidő: 2021. június 23.
Beiratkozás: 2021. június 23.

Bővebb információ kérhető
személyesen az iskolában, vagy telefonon a 72/482-261/107-es melléken,
e-mailben: szakmaigh@pszckomlo.hu

2020 szeptemberétől alapjaiban megújult a szakképzés Magyarországon
TÁJÉKOZÓDJON, hiteles információk: www.ikk.hu (Innovációs Képzéstámogató Központ)
www.nive.hu (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal)

Szociális ágazat

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens
Mindig is arról álmodtál, hogy segíthess másokon? Szeretnél a szociális
szakmában elhelyezkedni, segíteni gyermekeken, fiatalokon és az időseken?
A képzések a társadalomismereti, a pedagógiai, a pszichológiai, az
egészségügyi, a szociális és gyermekvédelmi ismeretek átadására épülnek.
Megismerkedhetsz az ápolás, gondozás, nevelés, fejlesztés és esetkezelés
módszerével és a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésével. A tanulás
részeként növekszik önismereted és másokkal szembeni felelősségtudatod.
Szakmai készségfejlesztés és kommunikáció, pszichológia órák keretében fejlesztheted a kapcsolatteremtőkészséged, megalapozva ezzel a szakmai rátermettséged.
Ha szeretnél a szociális, pedagógia (csecsemő és kisgyermeknevelő,
óvodapedagógus, tanító), egészségügy (védőnő) területen felsőfokú
tanulmányokba kezdeni, a képzés elvégzésével erre is lehetőséged nyílik, a
pszichológia, társadalomismeret, szociálpolitika témaköreire épülő tanórák
minderre felkészítenek. Ha elhivatottságot érzel mások segítésére,
mindennapjaik megkönnyítésére és fejlesztésére, megtaláltad a számodra megfelelő szakmát, amit szívvel lélekkel tudsz végezni!

Gazdálkodás és menedzsment ágazat
Pénzügyi- számviteli ügyintéző
Mindig is jól boldogultál a számok világában? Szeretnél gazdasági területen
dolgozni, fontos számodra a precizitás, a rendszerszemlélet és a
kommunikáció? Szívesen nyújtanál segítséget vállalatok és vállalkozások
pénzügyi folyamataiban?
A gazdálkodás-és menedzsment szakmaterület a közgazdaság és az ügyviteli
területeket foglalja magában. Közgazdaságtan, pénzügy, adózás, számvitel, elméleti és gyakorlati órákon
a gazdasági élet működésének elveit, vállalkozások működtetésével
kapcsolatos tevékenységeket ismerheted meg. Gazdasági, pénzügyi,
adminisztrációs, informatikai ismereteket sajátíthatsz el az oktatás során.
Gyakorlatot szerezhetsz a könyvelőprogram kezelésében, az elektronikus
adóbevallások készítésében, gépírásban.
Ha szeretnél később gazdasági vagy műszaki területen felsőfokú
tanulmányokba kezdeni, a képzés elvégzésével erre is lehetőséged nyílik.

Kereskedelem ágazat
Kereskedő és webáruházi technikus
Szeretnél tudni az online értékesítésről, és belelátni a kereskedelmi
folyamatokba? Érdekel, hogyan jut el egy termék a gyártótól a háztartásokba?
Megismerkednél új technológiákkal, digitális eszközökkel, amelyek
megjelentek a kereskedelmi ágazatban?
A képzés során a kereskedelem, marketing, közgazdaság, informatika, logisztika, ügyvitel
területeket is megismerheted. A képzés során megismerheted a kereskedelem, a gazdasági élet és a
vállalkozások működési elveit. A gyakorlati képzés során elsajátíthatod az
online értékesítés, az áruforgalom menete, a termelési és gazdálkodási
folyamatok vagy a klasszikus eladói tevékenységek szakmai ismereteit,
fortélyait. Gyakorlatot szerezhetsz üzleti terv készítésében, fejlesztheted
nyelvtudásodat, csapatban dolgozhatsz.
Ha szeretnél később gazdasági, kereskedelem és marketing területen
felsőfokú tanulmányokba kezdeni, a képzés elvégzésével erre is lehetőséged nyílik.

