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Nyílt nap: 2014. december 6. (szombat) 900

Képzési idő 4 év, mely a 12. évfolyam végén szak-
középiskolai ére)ségivel zárul.

A képzés során elsajá�thatjátok az informa�kai rend-
szergazda szakma alapjait. Ennek keretében információtech-
nológiai és hálóza+ alapismeretekre tehe)ek szert. Az
adatbázis- és szo%verfejlesztés tantárgy keretében, a prog-
ramozási alapismeretek melle) webprogramozási is-
meretekre is szert tehe)ek. Mindemelle) foglalkoztatási,
életpályaépítési modulokat is tanulha)ok. Az elméletben
tanultakat nyári szakmai gyakorlatok keretében vállala+ 
körülmények közö) is kipróbálhatjátok.

Iskolánk ECDL vizsgaközpont, mely lehetőséget teremt
arra, hogy akár 9 ECDL modulból vizsgát tehessetek a
tananyagban történő előrehaladáshoz igazodva.

Informa+kai szakképzéseink a legkorszerűbb hálóza+
eszközök és a hozzájuk tartozó CISCO tananyagok révén 
piacképes tudás megszerzését teszik lehetővé.

A gyakorla� tudás megszerzését a legmagasabb tech-
nológiai színvonalú eszközpark biztosítja.
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A képzés kódja: 03

A szakközépiskolai képzés tanulmányi ideje 4 év, ami a
12. évfolyam befejezésével ére)ségi vizsgával zárul.

A szakmai képzés megalapozásaként a közgazdaság
ágazaton közgazdasági és jogi alapismereteket, a kereske-
delem ágazaton pedig az áruforgalom irányításával, tervezé-
sével és elemzésével kapcsolatos ismereteket tanulha)ok.A
képzés végén szakmai  ismeretekből ére)ségi vizsgát tesztek.

10. évfolyamon a Junior Achievement program kereté-
ben saját vállalkozásokat alapítha)ok, termékeket állítha)ok
elő és értékesíthe+tek is azokat. Valódi céget alapítva és
valódi pénzzel dolgozva ismerhe+tek meg a vállalkozások
működésének minden mozzanatát. A legjobbak nemzetközi
színtéren is megmére)ethe+k magukat.

A képzés utolsó két évében elmélyíthe+tek közgazdasági
illetve kereskedelmi szakmai ismereteiteket. Az iskolában
tanultatkat kereskedelem ágazaton nyári gyakorlat
keretében vállala+ körülmények közö) is kipróbálhatjátok.

A képzést követően egy év ala) a munkaerőpiacon is
kerese) OKJ-s szakmai bizonyítványt szerezhe)ek.
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A gimnáziumi képzés ideje 4 év, melynek célja az ál-
talános műveltség megalapozása, sikeres ére)ségi vizsgára
való felkészítés, a felsőfokú oktatás ismereteinek mega-
lapozása, a továbbtanulás segítése. 

Emelt szintű nyelvoktatást biztosítunk számodra már
a 9. évfolyamtól kezdődően angol illetve német nyelvből. 
Két idegen nyelv oktatása folyik minden évfolyamon. Má-
sodik idegen nyelvként választhatsz az angol, német, és orosz
nyelvek közül.

A 11. évfolyamtól biztosíto) számodra az emelt szintű
felkészülés a kötelező ére)ségi tárgyakból, informa+kából
és természe)udományi tárgyakból.

Informa+kából tanórai keretben biztosítjuk a 4 modu-
los ECDL Start vizsgára való felkészülés lehetőségét.

Az idegen nyelvek és az informa+ka oktatása csoport-
bontásban történik.
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Kedves Lányok, és Fiúk! Az 1982-ben átado) 3 szintes
Dózsa György ú� kollégiumi épületünkben 8 ágyas lakó-
szobákkal, jól felszerelt konyhákkal, kondicionáló helyi-
ségekkel, számítógépteremmel, könyvtárral, tágas,
sportolásra alkalmas udvarral és focipályával várunk ben-
neteket.  A kollégium lehetővé teszi szabadidőtök hasznos
eltöltését, ezen túl pedig nyugodt körülményeket teremt
ahhoz, hogy fölkészülhessetek a  következő nap  tanóráira.         

Koedukált intézményünkben nem csak szállást biztosí-
tunk számotokra, de a prioritást élvező ismeretszerzési és
tanulási tevékenység melle), sportolási- és a szabadidő
hasznos eltöltését szolgáló foglalkozásokra is lehetőségeket
kínálunk.  

Szükség esetén szakképze) pedagógusaink felzárkóz-
tatnak, korrepetálnak és segítséget nyújtanak nektek az
iskolai tanórákra történő felkészülésben.

Hagyományosan megrendeze) programjainkkal
szórakozási igényeiteket is megpróbáljuk kielégíteni. Ilyen
alkalmak pl.: a gólyatábor, kilencedikesek avatása, „Lakóhe-
lyem bemutatása” és más pályázatok, mikulás-, karácsonyi
ünnepség, farsang, játékos vetélkedők, kvízjátékok, végzős
tanulók búcsúztatása, szomszédos kollégiumok diákjaival
közösen szerveze) spor)alálkozók és egyéb rendezvények.

Kollégiumunkban a DÖK tagjai nemcsak érdekeiteket
képviselik, hanem alkotó-, ak�v közreműködői is a vál-
tozatos programok, ünnepségek és rendezvények 
szervezésének és lebonyolításának.
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A nyelvi előkészítő évfolyam képzési ideje 5 év, mely a
tehetséggondozás terepe. Célja az idegen nyelvi és az infor-
ma+kai tudás magas szintű megalapozása. Ezért a választo)
idegen nyelvet a tanulók 9. évfolyamon he� 14 órában ta-
nulják, később 5 órában viszik tovább. Választható idegen
nyelvek az angol és a német nyelv.

Az informa+ka tantárgy magas óraszáma biztosítja szá-
modra a 7 modulos ECDL bizonyítvány megszerzését.

Az angol nyelvi képzés kódja: 11
A német nyelvi képzés kódja: 12

Szilágyi Gábor Miklós elnöklelkész: Iskolánk 
egyformán nyitva áll a református vallású vagy
a más történelmi egyházakhoz tartozó és a
felekezeten kívüli tanulók elő) is, amennyiben
- vallásuk szabad gyakorlása melle) - készek az
egyetemes emberi értékek , saját felekezetük és
a református egyház értékeinek +szteletére.

Tóth József főigazgató: Iskolánknak egyaránt
célja a korszerű műveltség átadása, a
felsőoktatásra való felkészítés, a munkaerő-
piacon megbecsült és felkészült szakemberek
képzése, valamint a keresztyén értékek
közve�tése. Sokszínű és diákcentrikus iskola a
Móricz, a tartalmas diákévek színtere.

Hunyadi Mátyás 10KAC: A szakközépiskolai
képzést azoknak javaslom, akik szakmát sze-
retnének szerezni. Tanáraink segítőkészek, tan-
termeink jól felszereltek, a nálunk tanulható 
szakmák elsajá�tásához minden felszerelés
ado). Ha érdekel az informa+ka, a kereskede-
lem vagy a közgazdaság, a Móricz neked való!

Szabó Sára Zsófia 10GA: Ha még nem tudod,
hol szeretnél továbbtanulni a jövőben, a gim-
náziumi osztályunk neked való! A fakultációk
rendszere segít a választásodban. Évközben sok
iskolai program, rendezvény várja a Móriczos
diákokat, ado) a lehetőség sportolásra, külön-
féle belföldi és külföldi kirándulásra is. 

Gazsó Alexandra 12GC: Ha olyan nyolcadikos
vagy, akinek még nincsenek konkrét elképzelései
a jövőjével kapcsolatban, de biztos nyelvtudásra
vágysz, valamint felsőoktatási intézményben sze-

retnél továbbtanulni, akkor a nyelvi előkészítő
neked való! I) biztosan eljuthatsz a nyelv-
vizsgáig, és az ECDL bizonyítványig.
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