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Pályaválasztási anyag 2014. november 14-15. 

 

Dísznövénykertész szakma 3 éves képzés 

feltétel: 8. osztály után 

1. A szakmai képzés céljai  
 

A legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtásával biztosítson a tanulóknak 

középfokú dísznövénykertész képesítést, olyan tudásháttérrel, amely konvertálható mind a 

magyar, mind az EU munkaerőpiacán. A képzés végére tegyenek szert olyan szakmai 

kompetenciákra, hogy hivatásukat akár munkatársként, akár vállalkozóképes, önálló 

kertészként is képesek legyenek gyakorolni.  

 
2. Szakmai gyakorlat képzés helyeinek és formáinak bemutatása  

 
 
A szakmai gyakorlatokat tanulóink velünk szerződéses viszonyban lévő,a székesfehérvári 

Bioritmus Kft. által működtetett Bioritmus Kertészetben iskolai szakoktató vezetésével  töltik 

le. A szakképzésben első évfolyamtól szorgalmazzuk, hogy a tanulók tanulószerződéssel, 

külső gyakorlati helyen teljesítsék gyakorlatukat.  A tanév végén szervezett összefüggő 

szakmai gyakorlat helyét a szakmától függően az iskola szakmai vezetése határozza meg, 

illetve a tanulószerződés. A gyakorlat során a tanulók elsajátítják és begyakorolják a szakmai 

alapfogásokat. A kertészetben folynak a műszaki gyakorlatok is, amelyekhez megfelelő 

színvonalú, korszerű géppark, gépműhelyek állnak rendelkezésre; A kertészet feladata még a 

bemutatás, szemléltetés: a különféle termesztő berendezések, támfalak, kőburkolatok mellett 

fontos, hogy lehetőség szerint valamennyi, a tananyagban szereplő növény, megtalálható 

legyen. Külön hangsúlyt helyezünk a különleges termőhelyi igényű növények bemutatására 

(savanyú talajt igénylő délszaki, vízi, sziklakerti stb.); Változatos kiültetésű virágágyainkkal 

segítjük az alkalmazás elsajátítását; A valóságban mutatjuk be a különféle kultúrákat, 

művelésmódokat; Tanulóinknak lehetőségük nyílik a kertészethez tartozó virágboltban az 

egynyári, kétnyári és évelő növényeket megismerni, részt venni a kertészet mindennapi 

munkájában és a parképítésben.  
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Cipőkészítő szakma 3 éves képzés 

feltétel: 8. osztály után 

 

1. A szakmai képzés céljai  

A legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtásával biztosítson a tanulóknak 

középfokú cipőkészítő képesítést, olyan tudásháttérrel, amely konvertálható mind a 

magyar, mind az EU munkaerőpiacán. A képzés végére tegyenek szert olyan szakmai 

kompetenciákra, hogy hivatásukat akár munkatársként, akár vállalkozóképes, önálló 

cipőkészítőként is képesek legyenek gyakorolni.  

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:  

 megállapodni a megrendelővel a készítendő cipő típusáról, méretéről, a szükséges 

javításokról,  

 modellrajzot készíteni 

 árkalkulációt készíteni 

 megtervezni a terméket 

 kiválasztani a szükséges anyagokat 

 cipőfelsőrész alkatrészeit kiszabni, előkészíteni 

 cipőfelsőrészt összeállítani 

 cipőalsórész alkatrészeket előkészíteni 

 a felső és alsó részt (technológiától függő) összeszerelni 

 minőségellenőrzést végezni 

 a kész cipőt tisztítani, festeni, fényezni 

 használt lábbeliket javítani, felújítani 

 

2. Szakmai gyakorlati képzés helyeinek és formáinak bemutatása 

A szakmai gyakorlatot tanulóink a velünk szerződéses viszonyban lévő székesfehérvári Nagy 

és Társa Bt.-ben, iskolai szakoktató vezetésével töltik le. A szakképzésben első évtől 

szorgalmazzuk, hogy tanulóinkl tanulószerződéssel, külső gyakorlati helyen teljesítsék 

gyakorlatukat. A tanév végén szervezett összefüggő szakmai gyakorlat helyét a szakmától 

függően az iskola szakmai vezetése határozza meg, illetve a tanulószerződés.   
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4 évfolyamos Gimnázium 

feltétel: 8. osztály után 

1. A képzés célja: közép illetve emelt szintű érettségi  a választott tárgy(ak)ból, 
továbbtanulás előkészítése, általános műveltség megszerzése, gyakorlati kézség-
képességfejlesztés, praktikus orientáció a társadalomban, nyitott életszemlélet 
kialakítása 

2. A képzés bemutatása: az általános és közismereti tárgyakon kívül speciális szakok és 
szakkörök felvétele kötelező (évente minimum 1), melynek elvégzése tanúsítvánnyal 
zárul 

3. Választható fakultációk és szakkörök 

 fotószakkör 

 festészet-művészettörténet 

 frizura-és viselettörténet 

 tánc-néptánc 

 dráma 

 szépészet (kozmetika, smink, firzura, kézápolás) 

 kommunikáció 

 színkör 

 kézművesség, alkotókör 

 origami szakkör 

 társadalomismeret 

 társasjáték szakkör 

 barkácsszakkör 

 szakmakitekinés, pályaorientáció, üzemlátogatás 

 tanulásmódszertan 

 Landeskunde (német nyelvű országok, országismeret) 

 

 

Szakközépiskola (fodrász, kozmetikus szakirány) 4 évfolyam 

feltétel: 8. osztály 

A szakközépiskolában a közismereti tárgyak mellett a tanulók megismerkedhetnek a 
fodrász/kozmetikus szakma alapjaival, képet kapnak a szakmáról elméletben pályaorientáció 
tantárgy formájában és gyakorlatban szakmai alapozó gyakorlat formájában. Az érettségit 
követően lehetőségük nyílik rá, hogy itt az iskolában gyakorló fodrász/ gyakorló kozmetikus 
illetve erre ráépülően fodrász és kozmetikus képesítést szerezzenek két év alatt.  

 


