
ISKOLÁNKRÓL 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakképző Iskola és            

Kollégiumában 1946 óta folyik szakmai képzés. Az elmúlt több mint hetven évben az 

intézmény többször is képes volt megújítani képzési rendszerét, megfelelve az adott 

kor kihívásainak. Ez idő alatt tanulók ezreinek adott biztos megélhetést nyújtó     

szakmát. 

1992-ben átadták az új, minden igényt kielégítő, kívülről is impozáns                  

iskolaépületet és a hozzá tartozó sportcsarnokot. Rendelkezünk 8 modern számítógép-

teremmel, gépész szaktantermekkel, vegyész laborokkal, 10 tanműhellyel, valamint a 

testnevelés órákhoz és a szabadidő eltöltéséhez sportcsarnokkal. 

Tantermeinkben adottak a multimédiás eszközök, melyekkel a tananyagot          

hatékonyabban tudjuk feldolgozni. A gyakorlati képzésben a hagyományos gépektől a 

legkorszerűbb, számítógéppel vezérelt eszközökig minden megtalálható, így tanulóink 

a végzős évfolyamon már önállóan is tudnak tervezni és gyártani. Ennek              

eredményeképpen végzett tanulóink könnyen teljesítik a főiskolai, egyetemi gyakorlati           

feladatokat, illetve nagyarányú érdeklődés tapasztalható irántuk a munkáltatók részéről 

is. Az elmúlt években több tízmillió forintos beruházás valósult meg a gyakorlati   

oktatás területén intézményünkben. Minden szakképesítés esetében rendelkezünk a 

megfelelő eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel. 

 Az intézmény több olyan (TÁMOP, SZFP II., TISZK, GINOP) programban is 

részt vett, mely a hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását és tehetséges tanulóink 

gondozását foglalja magában. Az intézmény jelen időszakban is folyamatosan újítja 

képzési szerkezetét, hogy megfeleljünk a környező munkaadók igényeinek. 

2005 óta veszünk részt az Útravaló Ösztöndíjprogram két alprogramjában – Út 

az érettségihez, Út a szakmához alprogramok, -, melyek révén támogatjuk a hátrányos 

helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítését a tanórán kívüli mentori               

foglalkozások keretében 

Intézményünk fenntartója az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mely minden 

feltételt biztosít a képzések zavartalan lebonyolításához.  
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Indítható Szakképző iskolai 

képzések 

0012 Divatszabó 

0013 Gépi és CNC forgácsoló 

0014 Hegesztő 

0016 Szociális ápoló és gondozó 

Indítható Technikumi 

képzések 

0031 Gépgyártás-technológiai  

technikus 

 

0033 Közszolgálati technikus 

 Szakképző iskolai képzés 

A szakképző iskola 3 éves. 

Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt köve-

tő két évben duális képzés folyik, elsősorban munka-

szerződés keretén belül. A végzés után itt is nyitott a 

lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség 

megszerzésére. Nincs hiányszakma, minden diák kap 9. 

évfolyamtól egységes szakképzési ösztöndíjat.  

A képzés két részből tevődik össze, első évben a tanulók 

az iskola jól felszerelt tanműhelyeiben, tanlaborjaiban 

ágazati alapoktatást kapnak.  

A 10. és 11. évfolyamon külső vállalkozóval kötött 

szakképzési munkaszerződés alapján töltik gyakorlatu-

kat, melyért a törvény által előírt pénzbeli juttatásban 

részesülnek.  

A szakmai vizsga letétele után tanulóinknak lehetősége 

nyílik az érettségire történő felkészítő képzésre beirat-

kozni. 

 

Orientációs osztály 

Képzési idő: 1 év 

Olyan nyolcadik évfolyamot végzett tanulókra számí-

tunk, akiknek szüksége lenne még egy évre a pályavá-

lasztás eldöntéséhez. Esetleg hiányos kompetenciaterüle-

teiket akarják fejleszteni, amire a továbbtanulást és a 

felelősségteljes szakmaválasztást rá lehet építeni. 

Ezen időszak keretében a diákok családias kör-

nyezetben pályaorientációs foglalkozásokon, 

üzemlátogatásokon, gyárlátogatásokon vesznek 

részt, ehhez kapcsolódó projektekben tanulhatnak. 

Műhelyiskola 

Képzési idő: 6 hónap 

Olyan felzárkóztató program, amelynek keretében azok, a 

klasszikus iskolai  környezetben nehezen oktatható, fej-

leszthető fiatalok (akik rendelkeznek 8. osztályos  vég-

zettséggel) tudnak részszakmát szerezni, akik lemorzso-

lódnának, és végzettség nélkül  lépnének ki a szakkép-

zésből vagy a Dobbantó programból érkeztek. 

Technikumi képzés 
A technikusképzés 5 éves.  

Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a 

második ciklusban duális képzés folyik. A képzés idő-

szakában a tanulószerződés átalakul szakképzési szerző-

déssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanu-

lót. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érett-

ségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizs-

gája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év 

végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizo-

nyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, 

és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A techni-

kumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, 

hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk 

eredményének figyelembevételével tovább tanulhassa-

nak felsőoktatásban azonos ágazaton belül. 
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