Technikumi osztályok
A technikumi osztályok általános jellemzői:
- A tanulmányi idő: 5 év
- A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit:
- Érettségi és technikusi végzettséget szerez a tanuló egyszerre.
- Matematikából, magyarból, történelemből és idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom,
mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tárgyakból érettségivel zárul az oktatás,
előrehozott érettségi lehetőséggel. Az ötödik vizsgatárgy a technikusi szakmai vizsga lesz,
amely emelt szintű érettségi tárgynak számít, valamint kreditbeszámítási lehetőséget jelent a
szakirányú felsőoktatási tanulmányok során.
- Először ágazatot választ, majd 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.
- Széles szakmai alapozással és a magasabb évfolyamokon egyre inkább gyakorlatorientált
oktatással segítjük a szakma megszerzését.
- 5 év idegen nyelv tanulással középfokú nyelvvizsgát tehetnek a tanulók, amely szintén
pluszpontot jelent az egyetemi továbbtanulásnál (28 pont középfok, 40 pont felsőfok).
Óraszámok: 4-4-3-4-8 óra / évfolyam.
- 9-10. évfolyamon ösztöndíjat kap a tanuló (a minimálbér 5%-át – jelenleg 8050 Ft-ot/hó). Az
ösztöndíj mértéke 11-13. évfolyamon a minimálbér 5-35%-a, duális képzés esetén a minimálbér
25-60%-a tanulmányi átlagtól függően. A tanulószerződés helyett munkaszerződést kötnek a
gyakorló helyek a tanulókkal, így már a képzés alatt jövedelemhez jutnak.

Egészségügyi technikumi osztály, tagozatkód: 0345 (68 fő)
I. Egészségügyi ágazat
Egészségügyi szakmacsoport
Az ágazati alapoktatás után, 11. évfolyamon választható szakmairányok:
-

Gyakorló ápoló
Mentőápoló
Általános ápoló
Egészségügyi asszisztens: 12. évfolyam után szakosodás: Audiológiai / Endoszkópos
/ Fogászati / Gyógyszertári / Kadiológiai és angiológiai / Klinikai neurofiziológiai /
Perioperatív / Radiológiai asszisztens

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
(Általános ápoló 6 év). A 9-10. 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 a fenti szakmákban technikusi,
végzettséget kapnak az 5. év végén, illetve az Általános ápolók okleveles technikusi
végzettséget a 6. 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: Egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelés.
Az ösztöndíj mértéke egészségügyi ágazatban: 9-10. évfolyamon a minimálbér 5 %-a, 11-13.
évfolyamon a minimálbér 25-60%-a tanulmányi eredménytől függően.

