Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola

és

6500 Baja, Szent Antal utca 96.

Tájékoztató a továbbtanulási lehetőségekről
8. osztályosoknak
Iskolánkban az

alábbi képzéseket

kínáljuk

tanulmányi eredményednek

megfelelően:
Amennyiben a tanulmányi eredményed 3,5 – 5,0 között van:
Számodra a TECHNIKUMOT ajánljuk, ahol 5 év alatt a gimnáziumi érettségivel
azonos érettségit szerezhetsz, ami még kibővül a szakmai tantárgyakból tett
vizsgával is. Természetesen, ha elég szorgalmas és kitartó vagy a szakma
megszerzése után is tovább tanulhatsz főiskolán vagy egyetemen.

TECHNIKUMBAN az alábbi szakképesítések közül választhatsz:
• Mezőgazdasági gépésztechnikus 5 0810 17 08 (Kód:0601) Ösztöndíjas!
• Kertésztechnikus 5 0812 17 06 (Kód:0602) Ösztöndíjas!
Szakmairányok:
 Dísznövénytermesztő, virágkötő
 Zöldségtermesztő
 Gyümölcstermesztő
 Gyógynövénytermesztő
 Parképítő és fenntartó
• Közszolgálati technikus 5 0413 18 01 (Kód:0603) Ösztöndíjas!

Szakmairányok:
 Rendészeti technikus
 Közigazgatási ügyintéző
•

Sportedző-sportszervező 5 1014 20 02 (Kód:0604) Ösztöndíjas!

Amennyiben a tanulmányi eredményed 3,5 átlag alatti, de:

szeretnél jó szakember lenni és minél előbb munkát vállalni, akkor számodra a
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI képzéseket ajánljuk. Rögtön az általad választott
szakmát tanulhatod, és 3 év alatt kiváló szakemberré válhatsz, illetve + 2 év alatt
csak közismereti tantárgyak tanulásával az érettségi vizsgát is tehetsz. A felvétel
feltétele mindegyik szakma esetében az egészségügyi alkalmasság, amelyet a
tanév kezdéséig kell igazolni. (Erről külön levélben tájékoztatunk majd a felvételi
után).

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN két szakma közül választhatsz:
• Mezőgazdasági gépész 4 0810 17 07 (Kód: 0605) Ösztöndíjas!
• Kertész: 4 0812 17 05 (Kód: 0606) Ösztöndíjas!

TECHNIKUMI KÉPZÉSEINK:

Mezőgazdasági gépésztechnikus (Kód: 0601)
Érdekelnek a mezőgazdasági műszaki újdonságok? Elbűvöl a korszerű
mezőgazdasági erő-és munkagépek hatalmas teljesítménye? Szívesen irányításod
alatt tartanád a lóerőket? Örömmel segítesz szüleidnek a családi gazdálkodás
munkafolyamatainak elvégzésében? El tudod képzelni, hogy vállalkozó leszel, és
saját gépeddel dolgozol, vagy esetleg egy cégnél középvezető leszel? Akkor itt a
helyed a Bereczkiben, ahol öt év alatt mezőgazdasági gépésztechnikus
szakképesítést szerezhetsz! A napjainkban keresett végzettségű mezőgazdasági
gépésztechnikus szakemberek, részt vesznek az agrárágazati géprendszerek,
gépek,

berendezések,

eszközök

kiválasztásában,

üzemeltetésében,

karbantartásában és javításában. Munkájuk során mezőgazdasági vállalatoknál,
vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezik és átadják az új,
felújított

gépeket,

irányítják

a

különböző

gépcsoportok

munkáját.

A

mezőgazdasági gépésztechnikus sikeres szakmai vizsga után jogosult leszel a
mezőgazdasági és erdőgazdasági gépkezelői jogosítvány kiváltására és további
hatféle gép kezelésére is.

Kertésztechnikus (Kód: 0602)
Érdekel a kertészkedés? Szeretnéd megismerni a dísznövényeket, a
gyógynövényeket, a gyümölcs és zöldségnövényeket, illetve azok
felhasználását? Esetleg megtanulnád a virágkötészetet vagy a parképítés
szakmai fogásait? Eléggé kreatív vagy és végzés után viszonylag kis
tőkével saját vállalkozásba fognál? Akkor itt a helyed a Bereczkiben, ahol
öt év alatt kertésztechnikus szakképesítést szerezhetsz! Végzett
szakemberként szakmai irányodnak megfelelően alkalmazod a megtanult
ismereteidet:

a

dísznövénytermesztést,

virágkötészetet,

a

zöldségtermesztést, a gyümölcstermesztést a gyógy- és fűszernövény
termesztést, a parképítő és fenntartó ismereteket. Ez utóbbinál feladatod
lesz az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása
és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan,
illetve irányítói jelleggel.

Közszolgálati technikus (Kód: 0603)

Érdekel a rendvédelem? Jól tanulsz, és jól sportolsz, de nem akarsz gimnáziumba
menni? Szeretnél megtanulni önvédelmi technológiákat? Vonz az egyenruhás
pálya? A jövődet a rendvédelem, a katasztrófavédelem vagy a honvédelemben
tervezed. Szeretnél tanulmányaid követően egy biztos elhelyezkedést kínáló
pályát? Akkor itt a helyed a Bereczkiben, ahol öt év alatt közszolgálati technikus
szakképesítést szerezhetsz. tanulmányaidat követően pedig tovább tanulhatsz
rendészeti szakközépiskolában vagy a Nemzetvédelmi Egyetemen.
A közszolgálati technikus szakmai irányainak megfelelően közigazgatási
ügyintéző vagy rendészeti technikus lehetsz.

Sportedző-sportszervező (Kód: 0604)
Mozgékony vagy? Szívesen sportolsz? Esetleg élsportoló vagy, de
gondolsz a jövődre és szeretnél egy szakmai végzettséget is szerezni, netán
továbbtanulni? Akkor itt a helyed a Bereczkiben, ahol öt év alatt sportedzősportszervező szakképesítést szerezhetsz! A technikumi képzés a választott
sportágadnak megfelelő sportedző-sportszervező végzettséget ad. Végzett
szakemberként célirányosan tervezheted, szervezheted és irányíthatod a
sportolók, csapatok rövid távú felkészítését és versenyeztetését. Egyéni
adottságok figyelembevételével oktathatod, tudatosíthatod tanítványaidban
a sportág technikai elemeit, az egyes edzésfeladatok jelentőségét. Munkád
során megtaníthatod a sportág alapvető technikai, taktikai és játékrendszerismereteit, játék- és versenyszabályait, valamint a sportrendezvények
szervezésének lépéseit.

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEINK:
Mezőgazdasági gépész (Kód: 0605)
Érdekelnek a mezőgazdasági műszaki újdonságok? Elbűvöl a korszerű
mezőgazdasági erő-és munkagépek hatalmas teljesítménye? Szívesen irányításod
alatt tartanád a lóerőket? Örömmel segítesz szüleidnek a családi gazdálkodás
munkafolyamatainak elvégzésében? El tudod képzelni, hogy vállalkozó leszel, és
saját gépekkel dolgozol? Akkor itt a helyed a Bereczkiben, ahol három évfolyam
elvégzése után mezőgazdasági gépész szakmát szerezhetsz! A képzés
ösztöndíjas! A mezőgazdasági gépész fő feladatköre a mezőgazdaságban
alkalmazott erő és munkagépek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági
rakodógépek

előkészítése

üzemeltetésre,

beállítása,

az

agrotechnikai

követelményeknek megfelelő üzemeltetése. A mezőgazdasági gépész sikeres
szakmai vizsga után jogosult leszel a mezőgazdasági és erdőgazdasági gépkezelői
jogosítvány kiváltására és további hatféle gép kezelésére is.

Kertész (Kód 0606)
Szívesen foglalkoznál növényekkel? Érdekelnek a kertészeti növények
szaporításának,

nevelésének

ápolásának

fortélyai?

Szeretnél

önálló

mezőgazdasági vállalkozó lenni? Akkor itt a helyed a Bereczkiben, ahol három
évfolyam elvégzése után kertész szakképesítést szerezhetsz! A kertész fő
feladatköre

a

kertészeti

növények

termesztése.

Tanulmányaid

során

megismerheted a zöldségnövények, a szőlő és a gyümölcstermő növények
szaporítását, ápolását, növényvédelmét. Megtanulod a szőlő és gyümölcs
metszését, vagy akár a kertészeti kisgépek használatát. A szakmához kapcsolódó
műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazását a mindennapi
gyakorlatban is jól használhatod. A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői
tevékenység

végzésére,

önálló

vállalkozás

létrehozására,

indítására

adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít. Ez a képzés is ösztöndíjas!

az

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

• Gyakorlóhely biztosítása minden szakma elsajátításához
• Kollégiumi férőhely biztosítása
• Gépész

tanulóinknak

„T”

kategóriás

jogosítvány

kedvezményes

megszerzése
• Elsősegélynyújtó tanfolyami képzés
• Nyelvvizsga előkészítés
• Tehetséggondozás
• Felzárkóztatás
• Saját tankert és tangazdaság
• Választható idegen nyelv: angol, német
• Különleges természeti környezet
• Öko- és madárbarát iskola

Felvételi vizsgát nem tartunk!
A felvétel alapját a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen
nyelv, fizika/ testnevelés/ biológia tantárgyak 7. osztály év végi és a 8. osztály
első félévi eredményeiből számított pontok képezik. A sport ágazaton felvételi
alkalmassági vizsga van.

A Bereczkiben a jövő szakembereit képezzük.

Várunk képzéseinken!
Legyél Te is Bereczkis!

