G AZDÁLKODÁS

ÉS MENEDZSM ENT
ÁGAZAT

(PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ, KÓDJA:
0001)
A gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése
érettségivel és technikusi szintű pénzügyi- számviteli ügyintéző
szakképzettség megszerzésével zárul.
Az öt év alatt megismerkedhetsz a terület sajátosságaival,
a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakkal.
A szakmai képzés az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket sajátíthatsz el, ezáltal fontos szerepet betöltő gazdasági és
ügyviteli szakemberként helyezkedhetsz el
termelő, szolgáltató vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben.
Tanulmányaid során kialakul, illetve erősödik a precizitásod, a rendszerszemléleted,
megismered az üzleti kommunikáció alapjait.
A szakképzettség megszerzéséig vezető úton számos tudás birtokába kerülhetsz. Megértheted a gazdálkodó szervezetek működését, képes lehetsz számítógépes ügyviteli programok használatára.
Elsajátíthatod a vállalkozások alapításával, működtetésével
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásának menetét.
Képessé válhatsz önállóan ellátni könyvelési feladatokat,
nyilvántartásokat vezetni.
Ha érdekelnek a gazdasági folyamatok, a vállalkozások működése, belső folyamatai, szereted a gyakorlatias feladatokat,
akkor ne habozz, válaszd ezt a szakot!
A képzést követően a gazdasági terület széles körében
tudsz majd elhelyezkedni, vagy tanulhatsz tovább magasabb
szintű szakképzésben, gazdasági felsőoktatásban.

S PORT

ÁGAZAT

(KÓDJA: 0002)
A 10. évfolyam végén kiválaszthatod, hogy sport edző – sportszervezőként vagy fitness-wellness instruktorként folytatod
tanulmányaidat.
A felvételhez pályaalkalmassági vizsgát kell tenned mindkét
szakma esetén. A megjelölt
sportágakon összeállított feladatok a motorikus képességeket és a sportági technikák
szintjét mérik. A képzés keretében a szakmai gyakorlatokon

jól felszerelt sportlétesítményekben, korszerű eszközpark segítségével, kiválóan képzett szakemberek irányítása alatt sajátíthatják el a magas szintű gyakorlati és szakmódszertani ismereteket.
A sportedző-szervező szakma labdarúgás, röplabda, kézilabda, birkózás, tenisz, ritmikus gimnasztika és súlyemelés
sportágakkal indul, de távlati terveink között szerepel további
sportágak bevonása.
Iskolánk jelenleg a következő sportegyesületekkel kötött
együttműködési megállapodást:
• Kazincbarcikai Városi Sportegyesület (KVSE)
• Kolorcity Kazincbarcika Sport Club (KKSC)
• Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület
• Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika (VRCK)
• Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület
• Barcikai Tenisz Club
A képzés befejezése után:
 Sportágspecifikusan, célirányosan tervezheted, szervezheted és irányíthatod
magánszemélyek,
sportolók, csapatok rövid-, középés hosszútávú felkészítését, versenyeztetését.
 Megtanulod a sportág szabályait, valamint a technikai, taktikai és játékrendszer ismereteit.
 Korszerű pedagógiai és edzésmódszerek alkalmazásával
fejlesztheted a sportolók teljesítőképességét.
 Versenyeket, mérkőzéseket, edzőtáborokat és egyéb sportrendezvényeket szervezhetsz.
 Részt vehetsz az amatőr sportolók foglalkozásain és versenyeinek szervezésében.
 Az egészséges életmód érdekében segítesz a sportág választásban és táplálkozási tanácsokat adhatsz.
 Rekreációhoz és sporthoz kapcsolódó eseményeket szervezhetsz.
 Részt vehetsz sport klubok, egyesületek, szakosztályok
munkájában, irányításában.

I NFORMATIKA

ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT

(INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS, KÓDJA: 0003)
Naprakész ismereteket szerezhetsz tanulmányaid alatt a
legmodernebb hálózati eszközökről és
működésükről köszönhetően a CISCO
Hálózati Akadémiával történő együttműködésünknek. Ennek segítségével és jó
idegen nyelvi tudással a világon bárhol állást találhatsz.

A digitális kultúra
(irodai szoftverek, internetes technológiák, operációs rendszerek, hálózatok)
mellett
megismerkedhetsz a szakmai
területen használt alkatrészekkel, szerszámokkal, a számítógép összeszerelésével, javításával. Ezt a tudást az élet minden területén hasznosíthatod.
Megtanulhatod a számítógép- és mikrovezérlő programozást az alapoktól a haladó szintig.
Elsajátíthatod a korszerű webprogramozás alapjait. Adatfeldolgozási alapokra, adatbázis-kezelési és projekttervezési ismeretekre tehetsz szert.
Megismerheted az internet szerteágazó használatát, észszerű alkalmazását, képes lehetsz egyszerűbb számítógépes
hálózatok tervezésére, kialakítására, megépítésére, programozására.
Komplex tudásod jó ajánlólevél lehet fiatal munkavállalóként az ipar bármely területén.

E LEKTRONIKA

ÉS ELEKTROTECHNIKA
ÁGAZAT

(KÓDJA: 0004)
A 10. évfolyam sikeres alapvizsgája után választhatsz az
ipari informatikai technikus vagy az elektronikai technikus
szakmák közül.
A jelen és a jövő szakmája az elektronika. A hétköznapi életben és az ipar
minden területén elengedhetetlenül
szükséges.
Tanulmányaid során az elméleti órákon megismerkedhetsz az elektrotechnika és elektronika
világával. E tudással
magabiztosan oldhatod majd meg a gyakorlati órák feladatait, az alapvető műszaki tevékenységeket, az elektronikus áramkörök
készítését, üzembe helyezését, javítását,
vizsgálatát.
Találkozhatsz az ipari automatizálásban alkalmazott robottechnikai, IT hálózati megoldásokkal, és megtanulhatod az
ilyen rendszerek kialakítását, programozását, üzemeltetését és
hibaelhárítását.

Képes lehetsz a szakmára jellemző egyszerűbb számítások, tervezési feladatok elvégzésére. Számítógéppel támogatott szimulációs gyakorlatokkal ismerheted meg az okoseszközökben rejlő lehetőségeket.
Képzésünk során hozzájuthatsz ahhoz a szakmai tudáshoz, melynek birtokában a technikusi képesítés megszerzése után nem lesz nehéz állást találnod.

V EGYIPAR

ÁGAZAT

(VEGYÉSZ TECHNIKUS, KÓDJA: 0005)
A vegyipar ágazat tanulójaként elsajátíthatod azt a tudást, amely megfelelő
alapot nyújt a szakirányú továbbtanuláshoz, illetve a vegyiparban történő elhelyezkedéshez.
Magas óraszámban, az alapoktól
kezdve ismerkedhetsz meg a kémia rejtelmeivel, érdekességeivel.
A gyakorlatokon a klasszikus analitikai és a műszeres analitikai méréseken kívül egyedülálló, az
ipari körülményeket látványosan
bemutató
műveleti laborunkban
szembesülhetsz az elméleti órákon elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásával.
Az iskola jó kapcsolatot ápol a környező vegyipari cégekkel, amelyek helyet biztosítanak az
összefüggő nyári gyakorlatok számára, és lehetőséget kínálnak a végzést követő elhelyezkedésre is.

O KTATÁS

ÁGAZAT

(OKTATÁSI SZAKASSZISZTENS, KÓDJA: 0006)
Ha humán érdeklődésű vagy, és szívesen segítesz másokon, jelentkezz erre a szakunkra!
Az oktatás ágazat bevezetésének célja olyan szakemberek
képzése, akik technikumi szakképesítés megszerzése után segíteni tudják a pedagógusok, szociális szakemberek munkáját,
ezért fontosnak tartjuk az alábbi képességeket:
 Jó kommunikációs készség
 Humán érdeklődés
 Kapcsolatteremtő készség
 Empátia
 Kreativitás
 Kézügyesség
 Gyermekszeretet – elhivatottság
 Türelmesség

A közismereti tantárgyak mellett vizuális kultúrát, valamint
ágazati kompetenciákat segítő
tantárgyakat, ezen felül magas
óraszámban szakmai tantárgyakat, pedagógiát, pszichológiát sajátíthatsz el és külső gyakorlati helyszíneken (óvodában, általános iskolában) szakmai gyakorlaton vehetsz részt.
A gyakorlat során betekintést nyersz az adott intézmény tevékenységrendszerébe, meghatározott feladatok megoldásával bekapcsolódhatsz a mindennapi munkába. Mindezek során megismerheted a gyermekek fejlődésének jellegzetességeit, az alkalmazható nevelési
módszereket, gondozási feladatokat, mely ismereteket kiválóan kamatoztathatsz szülőként, gyermeknevelőként is.
A képzést követően elhelyezkedhetsz pedagógiai asszisztensként óvodában, iskolában, családsegítő szolgálatnál, szociális munkaterületen, de tovább is tanulhatsz többletpontok birtokában pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai szakokon.
ECDL vizsgaközpont, a CISCO Akadémia tagja, ökoiskola
és kiválóan akkreditált tehetségpont is vagyunk, melyek tanulóink lehetőségeit, kiteljesedését tovább gazdagítják.

D IÁKOTTHON
Vidéken élsz? Fárasztó a bejárás? Korán kell kelned? Szeretnél az iskolába néhány perc alatt eljutni? Nehéz szociális
helyzetben élsz?
Szeretettel várunk a 80 férőhelyes diákotthonunkban,
amely közvetlenül az iskola épülete mellett található. A fiúkat és
lányokat külön szinteken, kényelmes és komfortos körülmények között, 2-4 ágyas szobákban helyezzük el.
A diákotthon épületében lévő étteremben napi háromszori
étkezést biztosítunk. Tartalmas programokat, sportolási lehetőséget, szükség szerint fejlesztési és/vagy felzárkóztatási lehetőséget nyújtunk, így tanulmányi eredményed is javulhat!
A diákotthoni tagsággal kapcsolatos tájékoztató a honlapon
megtalálható.

Szeretettel várunk minden diákot városunkból, a
városkörnyékről és a régióból egyaránt!
Csernaburczky Ferenc
igazgató

IRINYI JÁNOS
REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT
K A ZI NC BA RCI K A

Az iskola OM-azonosítója: 202 738
3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.
Telefon: (06-48) 311-422
e-mail: titkar@irinyi-ref.hu; honlap: www.irinyi-ref.hu
Iskolánk bemutatása:
Az intézményünkbe jelentkező 8. osztályos tanulók keresztyén szellemiségű erkölcsi nevelés keretében kezdhetik meg
tanulmányaikat az általános műveltséget megalapozó technikumi képzésben.
„Minden

dolgotok szeretetben menjen végbe!””
(1Kor.16,14)

A technikumi képzésben:
• általános műveltséget megalapozó oktatás,
• szakirányú munkába állásra felkészítő oktatás,
• felsőfokú iskolai továbbtanulásra való felkészítés folyik.
A 9-10. évfolyamon ágazati oktatás folyik, mely a 10. évfolyam
végén ágazati alapvizsgával zárul. A 11-13. évfolyamon a választott szakmának megfelelő szakmai oktatás folyik. Tanulóink
a 12. év végén előrehozott érettségi vizsgát tehetnek, a 13. évfolyam pedig érettségi és szakmai vizsgával zárul.
Tanulóink ösztöndíjban részesülnek.
Felvételi vizsga nincs, a rangsorolás alapja a magyar nyelv és
irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tantárgyak 7. év végén és a 8. év félévkor szerzett osztályzatainak
átlaga. Ennek el kell érnie a 3,0-et.
Fogadni tudjuk a BTMN-es és csak az egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzdő SNI-s tanulókat.
Egy idegen nyelv tanulása és a hittanoktatáson való részvétel
kötelező.

