Érettségi után iskolánkban is továbbtanulhatsz!
Hiányszakmákra képzünk!

Szerezhetek-e szakképesítést?

Iskolánkban egészségügyi és szociális szak-

Érettségi után iskolánkban szerezhetsz OKJ-s

mákat, de akár sportedzői végzettséget is

végzettségeket, de máshol is tovább tanulhatsz.

szerezhetsz.
Nappali tagozaton
Érettségi után
Ápoló (3 éves, emelt szintű képzés)
Csecsemő- és gyermekápoló

Tolna Megyei Önkormányzat
Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma
(TISZK)

(3 éves, emelt szintű képzés)
Általános asszisztens (2 éves, középfokú képzés)
Sportedző (sportág megjelölésével)

Egészségügyi-Szociális

(1 éves, középfokú képzés)

Szakképző Tagintézménye
Előrehozott (alternatív) szakképzés:
8. osztály után, szociális gondozó és ápoló képzés
10. osztály után
Ápolási asszisztens (2 éves képzés)
Levelező tagozaton
Érettségi után
Ápoló (3 éves, emelt szintű képzés)

A képzés keretében 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezők 3 éves, szakmai vizsgára
történő felkészítésbe kapcsolódhatnak be.
Tanulmányaik során a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat a 9. évfolyam sikeres elvégzésével szerezhetik meg.

10. osztály után
Szociális gondozó és ápoló (2 éves képzés)
Szakmai vizsga után biztos az elhelyezkedés
mind belföldön, mind külföldön!

Nyílt napok:

7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8-10.
00

2009.11.07. Szombat 9 -12
00

2009.12.04. Péntek 8 -13

A szakképesítés megszerzése után iskolánkban
ráépülő szakképesítéseket is szerezhetsz!

00

00

Tel.: + 36-74-511-920
Fax.: +36-74-510-283
www.euszt.szltiszk.hu
OM azonosító: 200914

Élethosszig tartó tanulást biztosítunk!
TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0027

Jelentkezz hozzánk!

Iskolánkban 8. osztály után egészségügyi és
szociális szakmacsoportra jelentkezhetsz.

Iskolánk diákbarát és családcentrikus
Tanulóinkat az érettségi vizsgára, a
munka világára és a mindennapi életre
készítjük fel
Az elméleti képzésben magas szintű
tudást nyújtunk
Modern, világszínvonalú eszközöket

Milyen egyéb szolgáltatások vannak az
iskolában?

2010-ben először közoktatási típusú sportiskolai
tagozatot indítunk.

Milyen tantárgyakat fogok tanulni?
A közismereti tantárgyakat és szakmai
tantárgyakat.
Melyek a szakmai tantárgyak?
Egészségügyi szakmacsoportban:
Egészségfejlesztés
Életpálya-építés
Mentálhygiéne

használunk a gyakorlati oktatásban

Ön- és társismeret

Tanáraink jól képzettek

Állapot megfigyelés

Tehetséggondozás

Anatómia

Versenyfelkészítés

A hátrányos helyzetű tanulókkal
kiemelten, mentori segítséggel
foglalkozunk

Szociális szakmacsoportban:
Szociális pályák világa
Szakmai személyiségfejlesztés
Társadalomismeret
Ápolástan
Egészségtan
Mindkét szakmacsoportban:
Kommunikáció
Tanulásmódszertan
Pszichológia
Sportoló fiatalok oktatását-nevelését vállaljuk,
akik az érettségire való felkészülés mellett
egyesületi keretek között kívánnak sportolni.

Szerezhetek-e érettségit?
Igen.
Akkor is jelentkezhetek, ha nem akarok
később az egészségügyben dolgozni?
Természetesen. Bárhol tanulhatsz érettségi után.

Korszerű könyvtár
Modern tornaterem
Modern kollégium
Menza
Szabadidős tevékenységek
Kapcsolat külföldi testvériskolákkal,
főiskolákkal

