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Felnőttoktatási tájékoztató
FIGYELEM!
Amennyiben Ön még nem rendelkezik szakképesítéssel, és 25 évnél alacsonyabb életkorú, akkor szakképesítést
NAPPALI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSBEN is szerezhet!
Ezzel kapcsolatban a nyilvántartó irodában kaphat felvilágosítást a 72/550-728-as számon.
A felnőttoktatás fogalma nem köthető a nagykorúság betöltéséhez!

A képzések a tanév rendjéhez igazodnak. A hirdetett képzéseink megfelelő számú jelentkező esetén,
minden év szeptember 1-jével indulnak.

Csak felnőttoktatásban vehet részt:



25 év felett (abban az évben, amelyikben betölti a 25. évét, már csak felnőttoktatásba iratkozhat be)
második szakképesítésre jelentkezéskor
Minden más esetben NAPPALI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSBEN is tanulhat!

Felnőttoktatás formái iskolánkban:
esti, az OKJ rendelet által meghatározva
Képzési idő: (megegyezik a nappali képzéssel, lásd a végén a szakmáknál)




alapfokú végzettséggel megszerezhető szakképesítéseknél 2 év (kivéve, ha nem rendelkezik szakképesítéssel,
vagy minimum 10. osztályos végzettséggel, mert ebben az esetben 3 év)
érettségihez kötött szakképesítéseknél 2 év

A képzés megszervezése:
A képzés 15 óra után kezdődik.
Esti: szakmai elmélet: heti 1 nap iskola, szakmai gyakorlat (kinti cégnél munkaszerződéssel)

Kivéve az automatikai technikus, épületgépész technikus, informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető és a
szoftverfejlesztő és -tesztelő képzéseknél, ahol a gyakorlati képzés is az iskola tanműhelyeiben történik, itt az iskolai
képzés heti 3-4- nap.
Előnyök:






Ingyenes a képzés!
Munkaszerződés köthető. (Kivéve az automatikai technikus, épületgépész technikus, informatikai rendszerés alkalmazás-üzemeltető és a szoftverfejlesztő és -tesztelő képzéseknél, ahol a gyakorlati képzés az iskola
tanműhelyeiben történik.)
Munka mellett is végezhető.
Államilag elismert OKJ végzettséget ad
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Az alábbi szakképesítésekre várjuk a jelentkezőket:
Alapfokú végzettséggel megszerezhető szakképesítések: 2 év



asztalos



bőrtermékkészítő (bőrdíszműves szakmairány)




elektronikai műszerész






hűtő- és szellőzés rendszerszerelő

épület- és szerkezetlakatos
kerámia, porcelánkészítő
központi fűtés- és gázhálózat- rendszerszerelő
víz- és csatorna-rendszerszerelő

Érettségihez kötött szakképesítések: 2 év



automatikai technikus (gyártástechnika szakmairány)



dekoratőr



épületgépész technikus



faipari technikus



fodrász





fotográfus (művészeti fotográfus vagy kreatív fotográfus szakmairány)
informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus




közlekedésautomatikai technikus
szoftverfejlesztő és –tesztelő

kozmetikus technikus

Jelentkezés:




telefonon: 72/550-756
e-mailben: felnottoktatas@simonyi.sulinet.hu
személyesen: Pécs, Malomvölgyi u. 1/b

hétköznapokon

8 és 15 óra között
lehet.
A szakképesítésekről további információ elérhető az iskola honlapján, vagy a www.nive.hu oldalon.

