A képzések jellemzői:

Bemutatkozás
Iskolánk, az Ózdi SZC Bródy Imre
Szakgimnáziuma
hosszú
évtizedekre
visszatekintő oktatási tradícióval rendelkezik Ózd
város és térsége szakképzésében. A munkaerőpiac elvárásaihoz rugalmasan alkalmazkodva
folyamatosan bővítjük képzési kínálatunkat.
A 2017/18-as tanévben a tradicionális műszaki
területek mellett már szociális és egészségügyi
ágazatra is várjuk a jelentkezőket.
Választható nappali tagozatos képzéseink
szakgimnáziumban
a 2017/18-as tanévben
9-12. évfolyam
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Villamosipar és elektronika: a tanulók
megismerik az elektrotechnika és az
elektronika alapjait, villamos áramköröket
állítanak
össze,
mérnek.
Automatikai
berendezéseket
szerelnek,
PLC-t
programoznak. Megismerik a számítógép ipari
alkalmazási területeit.
Informatika: a tanulók megismerik a
számítástechnikai
eszközök
felépítését,
működését, különféle programok alkalmazását,
az önálló programkészítést. Elsajátítják a
hálózati eszközök, az operációs rendszerek és
az informatikai biztonsági eszközök telepítését,
konfigurálását.
Szociális:
a
tanulók
ismereteikkel
eligazodhatnak a társadalom nehéz sorsú, ill.
gondozásra szoruló rétegeinek ellátásában,
segítségnyújtásában. Alapvető gondozási,
elsősegély-nyújtási, népegészségügyi és az
egészség-megőrzési ismereteket kapnak.
Egészségügy: a tanulók megismerik az emberi
test életműködési folyamatait, az egészség és a
környezet kölcsönhatásait, elsajátítanak egy
egészségtudatos szemléletet. A képzés végén a
hallgató képes lesz a betegellátás, gondozás
területén
asszisztálni,
beavatkozásoknál,
vizsgálatoknál
segédkezni,
betegekkel
kapcsolatos dokumentációt kezelni.
Nyelvi előkészítő évfolyamot is indítunk kellő
számú érdeklődő esetében.
Technikus képzéseink

12.
évfolyam
végén
középszintű
szakképesítést is szereznek a diákok,
13. évfolyamon már csak 1 évesek az
erre épülő technikus képzések.

Érettségi után a diákoknak lehetőségük van
érettségihez kötött emelt szintű szakképesítés
megszerzésére elektronikai technikus és
műszaki informatikus, szociális asszisztens,
valamint
gyakorló
ápoló
szakokon.
Amennyiben szakirányú ágazati képzésben

vettek részt az első 4 évben, a képzési idő egy
évre csökken.
Képzési célok
Elektronikai technikus
Elektronkai áramköröket tervez, épít, beüzemel,
bemér. Gyártósorokat felügyel, karbantart.
Széleskörűen használja a számítógépet a tervezés,
mérés,
a
műszaki
dokumentálás
során.
Rendelkezik irányítástechnikai ismeretekkel, képes
mechatronikai rendszereket működtetni, PLC-t
programozni.
Műszaki informatikus
Informatkai ismereteket alkalmaz, elektronikai
áramkörök építésével, beüzemelésével foglalkozik.
Képes a számítógépes programok telepítésére,
egyszerűbb
programok
megírására,
nagy
terjedelmű adatbázisok létrehozására, kezelésére
valamint műszaki folyamatok megtervezésére.
Ismeri az irányítástechnikai rendszereket, képes
PLC-t, mikrovezérlőket programozni.
Szociális asszisztens
Személyes gondoskodást nyújt a szociális
alapszolgáltatások és a szakosított ellátások
területén Szervezi és irányítja a szociális gondozás
folyamatát, gyermekvédelmi feladatokat is ellát,
végzi ezek adminisztrációját. Támogatja az
időskorúak egészséges életmódjának, aktivitásának
fenntartását, és részt vesz a szenvedélybetegek
rehabilitációjában.
Gyakorló ápoló
Az egészségügyi szakellátás intézményeiben
ápolja, gondozza, segíti a beteget, szakápolást
végez. Előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és
asszisztál a beavatkozásoknál. Dokumentálja a
betegek adatait, a vizsgálati eredményeit, a
kezeléseket és a gyógyszerelést. Prevencióban,
egészségnevelő tevékenységben közreműködik.

Iskolánk előnyei









gyakorlatorientált szakmai képzések,
korszerűen
felszerelt
mérőlaborok,
szaktantermek,
egészségügyi
demonstrációs terem,
az érettségi vizsgával egy időben
középszintű szakképesítés szerezhető,
érettségit követően egy éves szakképzés
emelt szintű szakképesítést ad,
akkreditált
nemzetközi
ECDL
vizsgaközpont, ingyenes felkészítés,
vizsgáztatás tanulóinknak,
felkészítés
a
CISCO
Hálózati
Akadémia
programja
alapján
informatikai
hálózattelepítő
és
üzemeltető szakokra,
hiányszakmák oktatása szociális és
egészségügyi ágazatban.

A szabadidő sokszínű eltöltésére gazdag sport és
kulturális programok várják a hozzánk beiratkozó
diákokat.

Hasznos információk
érdeklődőknek
A tanulmányi területekre való felvételi
kérelmek elbírálásakor az általános iskolai
tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

Ózdi SZC
Bródy Imre Szakgimnáziuma
OM: 203046

RÉSZLETES PONTSZÁMÍTÁS
 7. év végi osztályzatok: magyar (átlag),
idegen nyelv, matematika, történelem,
fizika /biológia*– Elérhető pontszám: 50
pont
 8. félévi osztályzatok: magyar (átlag),
idegen nyelv, matematika, történelem,
fizika/biológia* – Elérhető pontszám: 50
pont
*(szociális és egészségügy ágazat esetében)

A pontszámot az adott évi osztályzatok
kétszerezésével számoljuk.
 szóbeli elbeszélgetés: az általános iskolás
tananyagon alapuló műveltségi kérdésekről
– Elérhető pontszám: 20 pont
A szóbeli elbeszélgetés időpontja:
2017. február 23-24.
Helyszíne:
Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma
Ózd, Petőfi út 20.
A jelentkezéshez egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés szükséges
az informatika ágazat kivételével.
A jelentkezési lapok beadási határideje:
2017. február 15.

Elérhetőségek:
Cím: 3600 Ózd, Petőfi út 20.
Telefon: 06-48/572-067
E-mail:titkarsag@brody-ozd.sulinet.hu
www.brody-ozd.sulinet.hu

