ERASMUS+

A vendéglátásban és a turizmusban tanuló diákjaink, tanári
kísérettel, hat külföldi országban (Ausztria, Finnország,
Lengyelország, Németország, Olaszország, Spanyolország)
tölthetnek egyhónapos szakmai gyakorlatot.
Az Erasmus+ program támogatja, hogy a szakképzésben
tanuló diákok és a szakképzéssel foglalkozó szakemberek
szakmai gyakorlaton vehessenek részt külföldön, s ezáltal
magasabb szakmai tudás legyen a birtokukban.
A diákok Europass bizonyítványt kapnak. Ezzel a
bizonyítvánnyal mindenképpen előnyt élveznek, a
munkaerőpiacon.

AMIT A JELENTKEZÉSRŐL
FELTÉTLENÜL TUDNOD KELL!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Károly Róbert Technikum,
Szakképző Iskola és Gimnázium

Megvan az általános iskolák által kitöltött jelentkezési lap?
Add le nálunk!
Szakképző iskolába szeretnél kerülni? Fontos, hogy a hozott
jegyeiddel matekozz illetve készülj fel egy személyes
elbeszélgetésre. Központi írásbeli vizsgára ezeken felül
csak akkor lesz szükség, ha a gimnáziumot vagy a technikumot
célzod meg.
Miért válassz minket?
Mert piacképes szakmákat oktatunk, azaz a suli után szinte
biztos, hogy nem kell sokat kutatnod a munka után.
Mert havi ösztöndíjban részesülhetsz - ami ugyebár mindig
jól jön.
Mert az „Új barátokra tehetsz szert” mondat nálunk TÉNYLEG
érvényes: a közösség kiváló, a diákélet aktív és színes!
Írásbeli vizsgára jelentkezés: 2021. december 3.
Központi írásbeli vizsga: 2022. január 22.
Szóbeli felvételi elbeszélgetés: 2022. február 23-24.
NYÍLT NAP:„Irány a középsuli!”: 2021. november 9.
Igazgató:
Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda Violetta
Szakmai képzések:
Géczi Zsolt
gyakorlatioktatás-vezető
Fenntartó:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány
Hollósi Géza
ügyvezető igazgató

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Károly Róbert Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
3200 Gyöngyös, Katona József utca 4.
Telefonszám: +36 (37) 311-953
E-mail cím: karolyrobert@maltai.hu
Weboldal: www.maltaikeri.hu
OM: 201225, SZIR: 520054

PÁLYAVÁLASZTÁSI
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TÁJÉKOZTATÓ
2022-2023-AS TANÉV

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (ÉRETTSÉGI)

Még nem tudod, mit tanulj, milyen szakmát válassz? Nem
akarsz elköteleződni? Szeretnél egy érettségit is? Akkor
nálunk a helyed!
Gimnáziumunk általános műveltséget alapoz, érettségi
vizsgára, felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel, és
lehetőséget nyújt emelt szintű szakképzésben való
továbbtanulásra is.
Mit ajánlunk a négy évre?
Kis létszámú, egyénre szabott oktatást. Kiemelt foglalkozást a
tehetséges tanulókkal. Emelt óraszámot informatika, angol
vagy német nyelvekből. Színes iskolán kívüli programokat,
erdei iskolát, intenzív idegen nyelvi heteket.
És a négy év után?
A sikeres érettségi vizsgával utat nyitunk intézményünkben
egy kétéves technikusi szakma megszerzésére, vagyis itt
folytathatod tovább tanulmányaidat a kereskedelem, a
turizmus-vendéglátás ágazatokban.

TECHNIKUMI KÉPZÉS
(ÉRETTSÉGI + SZAKMA)
MITŐL TÖBB MINT A SZAKKÉPZŐ
ISKOLA?

Egy új iskolai formáról van szó, ami azért MÁS, mint a
szakképző iskola, mert itt 5 év után érettségi bizonyítványt
és technikusi szakmát is kapsz, mely emelt szintű érettséginek
is minősül. 9-10. évfolyamon ágazati alapoktatásban, 11-13.
évfolyamon szakirányú oktatásban részesülsz.
A közismereti tantárgyak mellett érdekes szakmai tárgyak
színesítik majd a napjaidat. Havonta legalább 8050 Ft
ösztöndíjban részesülsz.

Tagozat Ágazat
kód

Kiváló szakoktatók, felszerelt gyakorlati helyek várnak. A
képzés időtartama 3 év, 9. évfolyamon ágazati alapoktatás,
majd 10-11. évfolyamon szakirányú oktatás, melynek végén
szakmai bizonyítványt kaphatsz, és egy keresett szakmával a
kezedben léphetsz be a munkaerőpiacra. Havonta legalább
16 100 Ft ösztöndíjban részesülsz. A továbbiakban
lehetőséged nyílik 2 év alatt az érettségi, és az intézményen
belül további ingyenes, technikusi szintű végzettség
megszerzésére.
Tagozat Ágazat
kód

Képzés
idő

Megnevezés

5 év

Kereskedő és webáruházi technikus

2100

Kereskedelem

3 év

Kereskedelmi értékesítő

1200 Turisztika

5 év

Turisztikai technikus

2200

Turisztika

3 év

Panziós-fogadós

Vendéglátó1300 ipar

5 év

Cukrász szaktechnikus

2300

Vendéglátóipar

3 év

Cukrász

1100

Kereskedelem

Képzés Érettségivel
megszerezhető
idő
szakképesítés

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
(SZAKMA)

Tagozat
kód

Iskolatípus

Képzés
idő

Vendéglátó1400 ipar

5 év

Szakács szaktechnikus

2400

Vendéglátóipar

3 év

Szakács

1000

Gimnázium

4 év

Vendéglátó1500 ipar

5 év

Vendégtéri szaktechnikus

2500

Vendéglátóipar

3 év

Pincérvendégtéri szakember

