Technikumi képzés
A technikumi osztályok általános jellemzői:
- Érettségit és technikusi végzettséget szerez a tanuló egyszerre.
- Széles szakmai alapozással és a magasabb évfolyamokon egyre inkább gyakorlatorientált
oktatással segítjük a szakma megszerzését.
- Az emelt szintű komplex szakmai vizsgával teljesül az emelt szintű érettségi megszerzése, amely a
2020/2021-es tanévtől feltétele a szakirányú egyetemre való belépésnek.
- 5 év idegen nyelv tanulással középfokú nyelvvizsgát tehetnek a tanulók, amely szintén alapfeltétele
az egyetemi továbbtanulásnak.
- A tanulószerződés helyett munkaszerződést kötnek a gyakorló helyek a tanulókkal, így már a
képzés alatt jövedelemhez jutnak.
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I. Egészségügyi ágazat
Egészségügyi szakmacsoport
Megszerezhető szakképesítés:

Gyakorló ápoló

(OKJ szám: 54 723 02)

Idegen nyelv: angol vagy német
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:
A képzés a technikumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő 5 év. A 910. évfolyamokon elsősorban közismeretei, 11-12. évfolyamokon egyre több szakmai tárgy, a befejező
13. évfolyamon csak szakmai tárgyak és idegen nyelvet oktatása folyik. A tanulók érettségi
bizonyítvány mellett Gyakorló ápoló technikusi végzettséget szereznek különböző szakmairányokban:
Felnőtt beteg ápoló, Csecsemő és gyermekápoló, Mentőápoló végzettséget kapnak az 5. év végén.
Továbbtanulás a felsőoktatásban is lehetséges, elsősorban védőnő, diplomás ápoló, szülésznő,
mentőtiszt, egészségügyi szervező, szociális munkás stb. szakirányban.
A gyakorlatot a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban teljesítik a tanulók.
Írásbeli vizsga: nincs

Szóbeli meghallgatás: nincs

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. magyar
irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: biológia vagy kémia vagy
informatika vagy ének-zene vagy rajz és vizuális kultúra vagy fizika vagy földrajz) alapján történik.
(A választható tantárgyak közül az intézmény a legjobb eredményt veszi figyelembe.)

Kollégiumi elhelyezés: van
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: diszlexiás, diszgráfiás SNI és BTMN-s tanulókat
tudunk fogadni ebbe a csoportba.
A jelentkezés feltétele: Foglalkozás egészségügyi szakrendelőből alkalmassági vélemény a
B.3161-4/Új számú formanyomtatványon.

