A KATEDRA KÖZÉPISKOLÁRÓL
Az informatikai szakközépiskolai képzésről:
A 9-12. évfolyamon az informatikai ágazat szakmai tantervének megfelelően, évfolyamtól függően
heti 6-11 órában történik meg a tanulók szakmai informatikai tudásának megalapozása, és az
összefüggő szakmai gyakorlatok alkalmával a tanultak elmélyítése.
Az érettségi utáni – egy éves – szakképző évfolyamon diákjaink az informatika rendszergazda
szakképesítés OKJ-s vizsgájára készülhetnek fel, mely emelt szintű szakképesítést nyújt, ezen túl a
szakirányú felsőfokú továbbtanulás választó diákok számára többlet felvételi pontot is jelent.
Iskolánk CISCO Hálózati Akadémia és Microsoft IT Akadémia is. Ezt az előnyünket kihasználva
az informatika szakos diákjaink képzési programját úgy alakítottuk ki, hogy abba beépítettük a
nemzetközi CCNA vizsga tananyagát. Végzős diákjaink, így alkalmassá válnak a nemzetközi
minősítő vizsga letételére is.
Az angol nyelvet jól beszélő tanulóink tanórán kívüli foglakozásként részt vehetnek a Microsoft IT
Akadémia hivatalos tanfolyamain, és egyéni képességeiknek megfelelő számú és mélységű MTA
(Microsoft Technology Associate) minősítő vizsgát tehetnek le.

A művészeti képzésről:
Iskolánk művészeti tagozatán végzett diákjai alkalmazott grafikusként olyan vizuális és rajzi
kultúrával rendelkező kreatív szakemberek, akik a mai korra jellemző piaci igények, a megrendelők
által támasztott szakmai feladatok és esztétikai követelmények igényes megoldására alkalmasak.
Hallgatóink tájékozottak a grafika szakágaiban, képesek alkalmazni a tradicionális nyomdai
technikák mellett az új média területein megszerezhető széleskörű ismereteiket is.
Képesek létrehozni újfajta, praktikus, produktumokat, mint például a névjegykártya, arculatterv,
prospektus, meghívó, reklám, hirdetési- és csomagolás grafika, plakát, újság- és könyvillusztráció.
Kiemelten fontosak szakunkon a legkorszerűbb professzionális megoldások alkalmazásai,
elsősorban a digitális fotózás, a 3D modellezés, a képanimáció és multimédia területein.
Felkészültségük lehetővé teszi végzettjeinknek, hogy az internet, a nyomda-, a csomagolóipar, a
sajtó és reklám, a televízió és az animációs filmkészítés területén vállaljanak munkát, önállóan
oldjanak meg tervezői-rajzolói, fotó-asszisztensi, webdesign feladatokat.
Komplex előképzettséget nyújtunk a művészeti mesterképzésen továbbtanulóknak.

A gimnáziumi képzésről:
Gimnáziumunkba általános és emelt szintű informatikai, illetve emelt szintű művészeti képzésre
lehet jelentkezni.
Célunk a továbbtanulásra, a választott tantárgyakból emelt, illetve a középszintű érettségire való
felkészítés.

Mindhárom képzési formában:
o a tanítás kislétszámú osztályokban, szakmai órákon csoportbontásban folyik,
o hangsúlyos a nyelvoktatás, amely szintfelmérés alapján a tudásszintnek megfelelő
csoportokban zajlik,
o a kiemelten jó tanulmányi eredményt és közösségi munkát havi rendszeres ösztöndíjjal
jutalmazzuk.
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A KATEDRA KÖZÉPISKOLA 2014/2015-BEN INDULÓ OSZTÁLYAI:
o

o

o

o

Szakközépiskolai osztály – Informatika szak
Tagozatkód: 01
Képzési idő: 4+1 év
Szakközépiskolai osztály – Művészeti szak
Tagozatkód: 02
Képzési idő: 4+1 év (párhuzamos képzés)
Négy évfolyamos gimnáziumi osztály, általános képzés
Tagozatkód: 03
Képzési idő: 4 év
Négy évfolyamos gimnáziumi osztály, emelt óraszámú informatikai képzés
Tagozatkód: 04
Képzési idő: 4 év

o Négy évfolyamos gimnáziumi osztály, emelt óraszámú művészei képzés

Tagozatkód: 05
Képzési idő: 4 év

NYÍLT NAPOK:
o 2014. november 5. 8:00-13:00 óráig
o 2014. november 12. 8:00-13:00 óráig
o 2014. november 26. 8:00-13:00 óráig
Telefonos egyeztetés után (76/502-350) a fentiektől eltérő időpontokban is szívesen látják
az iskola beiskolázással foglalkozó vezetői az intézményben folyó képzési lehetőségek iránt
érdeklődő szülőket és diákokat.

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK RÉSZÉRE:
o minden pénteken 15:30-17:00 óráig.

FELVÉTELI
A felvételi pontszámok számítása az általános iskolából hozott érdemjegyek alapján
történik. A művészeti képzésre jelentkezőknél a hozott pontszám mellett a felvételi
alkalmassági vizsga eredményét is figyelembe vesszük.
(Résztelek: www.katedra-iskola.hu )
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