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Képzési szerkezet – „háromlábú” szék

Szakgimnázium Technikum Szakképző 
iskola



Szakgimnázium (pedagógia)



A szakgimnázium jellemzői (kizárólag pedagógia a 
ágazatban) 4 + 1 éves képzés!

 Az általános műveltség megalapozása – érettségi vizsga

 Szakmai képzés – szakirányú munkába állásra 
felkészítés

 Szakmai tantárgyból kötelező érettségi vizsga, mely a fő 
szakképesítéshez kapcsolódik

 Szakmai érettségihez kapcsolódó szakképesítés
megszerzése szakmai vizsga

 Szakirányú felsőfokú továbbtanulás – elsősorban
szakirányú felsőoktatás



Pedagógia ágazat

A szakgimnáziumi képzés során a diákok a 
közismereti tárgyak mellett a 9-12. évfolyamon magas 
óraszámban tanulnak szakmai tantárgyakat. 

Nagy hangsúlyt fektetünk az érettségi vizsgára való 
felkészülésen túl a pedagógiai és pszichológiai 
ismeretek elmélyítésére. Tanulóink pedagógiai 
gyakorlaton vesznek részt óvodában és iskolában. 



Pedagógia ágazat képekben



Kompetenciák – kiket várunk?
 Gyermekszeretet - elhivatottság

 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

 Jó kommunikációs készség

 Humán érdeklődés

 Kapcsolatteremtő készség

 Empátia

 Kreativitás

 Kézügyesség

 Mozgáskoordináció – testi 

ügyesség

 Rugalmasság

 Türelmesség



Az iskolában megszerezhető 
szakképesítés a 13. évfolyamon:

 Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens 
szakmairány)



Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens 
szakmairány)

 A pedagógiai asszisztens az iskolák és óvodák 
pedagógusi munkáját segíti. 

 Nagyon változatos és sokrétű tevékenységet 
igénylő szakma: pedagógia program 
kialakításától, a tanórákon és foglalkozásokon 
való részt vétel, adminisztráció. 

 Munkája során a hátrányos helyzetű gyerekekre is 
külön figyelmet fordít, akár ifjúságsegítővel, 
gyermekvédelmi felelőssel együtt gondoskodik a 
gyerekekről.



Pedagógia ágazat és
felsőoktatás

 Az ágazatban elsajátított ismeretek kiváló alapot 
biztosítanak a felsőfokú tanulmányokhoz az 
óvodapedagógus, tanító és tanár szakok iránt 
érdeklődőknek. 

 Kiemelt feladat a pedagógus 

pályához szükséges készségek

fejlesztése! (kommunikáció,

konfliktuskezelés)



Technikum: 5 éves képzés



Egészségügy ágazat

Iskolánkban több évtizedes 

hagyománya van az egészségügyi 

képzésnek. Az oktatásban nagy hangsúlyt helyezünk a 
humán értékek közvetítésére és az elhivatottság 
erősítésére. A szakképzésben végzett diákjaink 
elhelyezkedésében a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 
stratégiai partnerünk. 

Orvos – ápoló szakmai

együttműködése



Kompetenciák – kiket várunk?
 Humán érdeklődés

 Empátia a betegek iránt – elkötelezettség - tolerancia

 Jó kommunikációs készség – kapcsolatteremtő készség

 Állóképesség – kiegyensúlyozottság

 Konfliktuskezelés – stressz tűrés

 Elhivatottság

 Pontosság, precizitás

 Döntésképesség



Megszerezhető szakképesítések 

Gyakorló ápoló

Általános ápoló (6 év) – EU megfelelés

9 - 14. évfolyamon – Felsőoktatási 
intézménnyel együttműködve!



Gyakorló ápoló

Feladatai:

 az egyes korosztályok egészségének megőrzése, 
betegségének megelőzése, 

 betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, 

 a betegek felépülésének támogatása. 

 Munkájukat team tagjaként végzik, az orvosokkal 
és más egészségügyi szakemberekkel 
együttműködve.



Egészségügy ágazat 
és felsőoktatás

 Az ágazatban elsajátított ismeretek kiváló alapot 
biztosítanak a felsőfokú tanulmányokhoz: elsősorban a 
védőnő, gyógytornász, diplomás ápoló, 
mentőtiszt, dietetikus 

szakok iránt érdeklődőknek. 



Felsőoktatási lehetőségek 
képekben



Szociális ágazat
 Alapvetően a BÖLCSÖDÉRE

fókuszál

 Felsőoktatás: beszámítás a kisgyermeknevelő 
főiskolai képzésbe (pont beszámítás)

 Átjárás az óvodapedagógiai felé (diploma beszámítás)



Kompetenciák – kiket várunk?
 Gyermekszeretet - elhivatottság

 Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

 Jó kommunikációs készség

 Humán érdeklődés

 Kapcsolatteremtő készség

 Empátia

 Kreativitás

 Kézügyesség

 Mozgáskoordináció – testi 

ügyesség

 Rugalmasság

 Türelmesség



Megszerezhető szakképesítés

Kisgyermekgondozó, nevelő



Kisgyermekgondozó, nevelő

A kisgyermekgondozó, nevelő feladatai:

 a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

 elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási 
formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi 
bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) napközbeni 
ellátás, 

 napközbeni gyermekfelügyelet



Fa és bútoripar 
ágazat

Zala megyei egyik nagy hagyományokkal rendelkező 
iparága a faipar. Iskolánk lehetőséget nyújt a szakképző 
iskola és a technikusi képzés keretében a szakma 
legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismereteinek 
elsajátítására. Korszerű faipari gépekkel, CNC 
megmunkáló központtal és Auto-CAD laborral is 
rendelkezünk.



Kompetenciák – kiket várunk?

 Műszaki érdeklődés

 Kézügyesség

 Kreativitás

 Precizitás

 Önállóság

 Figyelem összpontosítás

 Szervezőkészség

 Gyakorlatiasság



Megszerezhető szakképesítés  

Faipari technikus



Faipari technikus
Bútoripari, épület-asztalosipari, fűrészipari termékek 
gyártásában vesz részt. 

Feladatai:

 gyártmánytervezés, 

 gyártáselőkészítés, 

 gyártásszervezés, 

 termelésirányítás, 

 gyártástechnológia és minőségellenőrzés

 digitális technikát használata.



Faipar ágazat és 
felsőoktatás

 Az ágazatban elsajátított ismeretek kiváló alapot 
biztosítanak a felsőfokú tanulmányokhoz a műszaki 
felsőoktatás területein, elsősorban a faipari 
mérnöki képzésben.

 Az iskolánk „bázisiskolája” a Nyugat-magyarországi 
Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi
és Művészeti Karának. (Sopron)



Sport ágazat

A képzés a ZTE Football Club és a Városi Középiskolai 
Kollégium együttműködésében valósul meg a „Szőcs 
János Labdarúgó Akadémián”. A sportiskolában a nevelő-
oktató munka a szakközépiskolai kerettanterv alapján 
történik. A minőségi sporttevékenység  és a tanulás 
együttes, szigorú napi és heti ritmusban, összehangoltan 
folyik.

Speciális tehetséggondozó képzés!



Kompetenciák – kiket várunk?

A labdarúgás iránt elkötelezett, tanulni akaró, nagy 
munkabírású diákokat, akik már a ZTE FC igazolt 
játékosai, vagy más labdarúgó egyesületben játszanak, és 
felveszik a kapcsolatot a ZTE utánpótlás vezetőivel, vagy 
már ez meg is történt.



Megszerezhető szakképesítés 

Sportedző (labdarúgás), 

sportszervező



Sportedző, sportszervező
A sportedző, sportszervező szakember feladatai: 

 sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és 
irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és 
hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. 

 Megtanítja a sportág technikai, taktikai és 
játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. 

 Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken 
nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és 
edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével 

 fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. 

 Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve 
edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez.



Sport ágazat és 
felsőoktatás

 Az ágazatban elsajátított ismeretek kiváló alapot 
biztosítanak a felsőfokú tanulmányokhoz az 
testnevelő, edző, rekreáció szakok iránt 
érdeklődőknek. 



Szakképző Iskola 



A szakképző iskola jellemzői



Asztalos

Az asztalos egy olyan faipari szakma, 

amelyet a hagyományos kézműves munka mellett a gépi 
technológia, a digitalizáció jellemez.

Az asztalos feladatai:

 bútorok, 

 nyílászárók  

 belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, 
javítását és felújítása.



Kárpitos

A kárpitos szakmát 

többségben kézi munka, 

kisebb mértékben gépesítés, digitalizáció jellemzi.  

A kárpitos feladatai: 

 szövettel, bőrrel látványossá, különféle 
tartószereléssel, rugózattal, párnázó anyagokkal 
kényelmessé teszi a bútorokat, belső tereket, 
járműveket.



Szociális ápoló 
és gondozó

 Bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális 
intézményekben, illetve az ellátást igénylő 
otthoni környezetében, gondozói munkakörben 
végzi tevékenységét. 

 Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai 
állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, 
fogyatékosok, pszichiátriai betegek, 
szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) 
személyeket ápol és gondoz.



Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 
Deák Ferenc Technikum

 OM azonosító: 203067

 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.

 Intézményvezető: Rozmán Sándor igazgató

 Beiskolázási felelős: Tóthné Kulcsár Ibolya 

szakmai igazgató- helyettes

Mozsdényi Attila gyakorlati    

oktatást koordináló          

igazgató-helyettes

 Telefon: 92/596-456

 Honlap: www.deakzeg.hu

 e-mail: info@dfszk.sulinet.hu



Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!
www.deakzeg.hu

Köszönöm a figyelmet!


