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 elõnyt élveznek, a munkaerõpiacon.

AMIT A JELENTKEZÉSRÕL
FELTÉTLENÜL TUDNOD KELL!

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Károly Róbert
Középiskola

Megvan az általános iskolák által kitöltött jelentkezési
lap? Add le nálunk!
Szakközépiskolába szeretnél kerülni? Fontos, hogy a hozott jegyeiddel matekozz illetve készülj fel egy komolyabb, személyes elbeszélgetésre. Központi írásbeli
vizsgára ezeken felül akkor lesz szükség, ha a gimnáziumot vagy a szakgimnáziumot célzod meg.
Miért válassz minket?
Mert hiányszakmákat 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: 2018. december 7.
Központi írásbeli vizsga: 2019. január 19.
Szóbeli felvételi elbeszélgetés: 2019. február27-28.
NYÍLT NAPOK: 2018. november 12-14. 8-13 óra
Intézményvezetõ:
Daskalopoulos-Kuzbelt Hilda Violetta
Pályaválasztási felelõs:
Ombódiné Madai Judit
intézményvezetõ-helyettes
Szakmai képzések:
Géczi Zsolt
gyakorlatioktatás-vezetõ
Fenntartó:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány
Thaisz Miklós
ügyvezetõ igazgató

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Károly Róbert Középiskola
3200 Gyöngyös, Katona József utca 4.
Telefonszám: +36 (37) 311-953
E-mail cím: karolyrobert@maltai.hu
Weboldal: www.maltaikeri.hu
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GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (ÉRETTSÉGI)

Még nem tudod, mit tanulj, milyen szakmát válassz? Nem
akarsz elkötelezõdni? Szeretnél egy érettségit is? Akkor
nálunk a helyed!
Gimnáziumunk általános mûveltséget alapoz, érettségi
vizsgára, felsõfokú tanulmányok megkezdésére készít fel,
és lehetõséget nyújt emelt szintû szakképzésben való
továbbtanulásra is.
Mit ajánlunk a négy évre?
Kis létszámú, egyénre szabott oktatást. Kiemelt foglalkozást a tehetséges tanulókkal. Emelt óraszámot informatika, angol és német nyelvekbõl. Színes iskolán kívüli
programokat, erdei iskolát, intenzív idegen nyelvi heteket.
És a négy év után?
A sikeres érettségi vizsgával utat nyitunk intézményünkben egy emelt szintû szakképesítés megszerzésére,
vagyis itt folytathatod tovább tanulmányaidat a kereskedelem, a vendéglátóipar és a turisztika ágazatokban.

Tagozat
kód

1000

Iskolatípus

Gimnázium

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
(ÉRETTSÉGI+OKJ SZAKKÉPESÍTÉS)
MITÕL TÖBB MINT A SZAKKÖZÉP?

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
(OKJ SZAKKÉPESÍTÉS)

Egy új iskolai formáról van szó, ami azért MÁS, mint a
szakközépiskolai képzés, mert itt 4 év után érettségi
bizonyítványt ÉS OKJ szakképesítést is kapsz.
A közismereti tantárgyak mellett érdekes szaktárgyak és
gyakorlati foglalkozások színesítik majd a napjaidat. Ha
megtetszett, amit tanulsz, akkor nálunk +1 éves képzéssel már emelt szintû szakmai képesítést szerezhetsz, vagy
felsõoktatási intézményben is építheted tovább a karrieredet.

Kiváló szakoktatók, felszerelt gyakorlati helyek várnak, ha
a CUKRÁSZ, PINCÉR, SZAKÁCS, ELADÓ szakmák közül
választasz. A cukrász és szakács szakmákon ösztöndíjban
is részesülhetsz!
A képzés idõtartama 3 év, melynek végén OKJ szakmai
bizonyítványt kaphatsz, és egy keresett szakmával a
kezedben léphetsz be a munkaerõpiacra. A továbbiakban
lehetõséged nyílik 2 év alatt az érettségi megszerzésére és
az intézményen belül további, emelt szintû szakképesítés
elérésére.
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Ágazat

Képzés
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Érettségi mellett
megszerezhetõ
OKJ szakképesítés

Plusz egy év után
szerezhetõ emelt szintû
OKJ szakképesítés

Eladó

Kereskedõ
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Képzés idõ

Érettségi mellett
megszerezhetõ OKJ szakképesítés

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
1100

Kereskedelem

4 év

2100
1200

Turisztika

4 év

Szálloda recepciós

1300

Vendéglátóipar

4 év

Pincér

Turisztikai szervezõ,
értékesítõ

Vendéglátásszervezõ

3 év

34 341 01 Eladó

Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
3100

3 év

34 811 01 Cukrász
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34 811 03 Pincér
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34 811 04 Szakács
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idõ
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