
Korszerű szakképzés,
piacképes szakképesítések 2015/2016

Hefele Menyhért

Építő- és Faipari

Szakképző Iskola

Szombathely

A TE JÖVŐD! A TE SIKERED!A TE ISKOLÁD!



Kedves Diákok, Szülők!

A régióban, a megyében a legnagyobb építőipari és faipari, dekoratőr és lakberendező képző intézmény a szombathelyi
Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola. Jól felszerelt tanműhelyei, laborjai, magasan képzett tanárai, a szakma
kiváló oktatói várják a jól kereső szakmákat választókat. Új képzések az iskolában a Vasútépítő és-fenntartó technikus, a
vízügyi technikus és táncos. Az iskola a cégekkel, a jövő munkáltatóival szorosan együttműködik. Gyakorlati hely minden
szakmában biztosított.
Ha biztos megélhetésre, színes diákéletre, külföldi gyakorlatra, versenyekre, segítőkész, türelmes tanárokra, oktatókra
vágysz, akkor köztünk a helyed. Reméljük, hogy képzési ajánlataink közül választani tudsz. Jó döntést kívánunk!
INFORMÁCIÓK
A jelentkezés rendje az általános iskolások számára:
Mindenkinek saját iskolájában kell kitöltenie jelentkezési dokumentációit. Javasoljuk, hogy amennyiben iskolánkat
választja, célszerű több szakmacsoportot megjelölni.
Egyéb információk:
1. Iskolánkban a nevelés-oktatás a kerettantervre épülő helyi tanterv alapján folyik.
2. A szakközépiskolai osztályban a tanulók az érettségi vizsgával együtt a szakágazati érettségivel szakképesítés betöltésére

jogosító munkakörben helyezkedhetnek el, vagy a további egy év alatt a szakképző évfolyamon technikusi szakképesítésre
készülnek fel. A szakirányú érettségi megkönnyíti az egyetemeken, főiskolákon történő továbbtanulást.

3. A szakiskolai osztályban szakképesítésre történő elméleti és gyakorlati képzés folyik.
4. Tanulmányai befejezésével tanulóinknak lehetősége van másod- és további szakma választására,  érettségi bizonyítvány

megszerzésére is.
5. Ösztöndíj lehetőség.
6. Külföldi tanulási / gyakorlati lehetőség
7. Kollégiumi elhelyezés biztosított.
8. Részletes tájékoztató

Tájékoztatás a továbbtanulással kapcsolatban:
Iskola neve: Hefele Menyhért Építőipari- és Faipari Szakképző Iskola
Címe: 9700 Szombathely Szent Márton u.77.
Telefon: 94/501-344; 94/501-345
E-mail: hefele@hefele.sulinet.hu
Honlap: www.hefele.sulinet.hu
Igazgató: Dr. Szalai Péter
Pályaválasztási felelős: Brezovich Andrea (Mobil: 06/30-9013337)
NYÍLTNAP IDŐPONTJA: minden év október, vagy november hónapban. Kérem, figyelje a honlapunkat!

Dr. Szalai Péter
igazgató



SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (érettségi +szakma)

Tagozatkód Szakmacsoport Szakképesítés Képzési
idő

Egyéb lehetőség,
információ

Felvehető
létszám

01 közlekedés Vasútépítő és-
fenntartó technikus

4+1év ECDL Nemzetközi
számítás-technikai
oklevél

17 fő

02 környezetvédelem-
vízgazdálkodás

Vízügyi technikus 4+1év 16 fő

03 építészet Magasépítő technikus 4+1év Építőanyagipari
minőségellenőr, vagy
Műemlékfenntartó
technikus ráépülés
szerezhető

17 fő

Mélyépítő technikus 4+1év Vízépítő technikus
ráépülés szerezhető

16 fő

04 faipar Faipari technikus 4+1év CNC faipari
gépkezelő tanúsítvány
CAD-CAM tanúsítvány

16 fő

05 művészet,
közművelődés,
kommunikáció

Dekoratőr 4+1év Lakberendező
ráépülés szerezhető

16 fő

06 művészet,
közművelődés,
kommunikáció

Táncos
(színházi táncos)

4+1év Színházi
produkciókban
részvételi lehetőség

16 fő

SZAKISKOLAI KÉPZÉS

Tagozatkód Szakmacsoport Szakképesítés Képzési
idő

Egyéb lehetőség,
információ

Felvehető
létszám

11 közlekedés Járműfényező 3 év 12 fő
12 építészet Ács

3 év
12 fő

Bádogos 12 fő
Festő, mázoló, tapétázó 12 fő
Kályhás 12 fő
Kőműves és
hidegburkoló

12 fő

Szárazépítő 12 fő
Tetőfedő 12fő

13 faipar Asztalos 3 év CNC faipari
gépkezelő
tanúsítvány,
Műbútorasztalos
ráépülés

16 fő

Kárpitos 16 fő

HÍD PROGRAM
Program Szakmacsoport Részszakképesítés Képzési idő Felvehető

létszám
Híd /I - - 10 hónap korlátlan
Híd/ II/1 - várhatóan részszaképesítés kimenet 10 hónap korlátlan

Híd/ II/2
építészet Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

20 hónap
korlátlan

faipar Asztalosipari szerelő korlátlan



ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS

Tagozat Szakmacsoport Szakképesítés Képzési
idő

Egyéb információ Felvehető
létszám

Nappali
iskolai
rendszerű

közlekedés Vasútépítő és-
fenntartó technikus

2 év

ECDL Nemzetközi
számítás-technikai
oklevél

17 fő

környezetvédelem-
vízgazdálkodás

Vízügyi technikus 16 fő

építészet Magasépítő technikus Építőanyagipari
minőségellenőr, vagy
Műemlékfenntartó
technikus ráépülés
szerezhető

17 fő

Mélyépítő technikus Vízépítő technikus
ráépülés szerezhető

16 fő

faipar Faipari technikus CNC faipari
gépkezelő tanúsítvány
CAD-CAM tanúsítvány

16 fő

művészet,
közművelődés,
kommunikáció

Dekoratőr Lakberendező
ráépülés szerezhető

16 fő

művészet,
közművelődés,
kommunikáció

Táncos
(színházi táncos)

Színházi
produkciókban
részvételi lehetőség

16 fő

SZAKKÉPZÉS (16. év - 8. osztály) – MÁSODSZAKMA (szakmával rendelkezőknek)

Tagozat Szakmacsoport Szakképesítés Képzési idő Felvehető
létszám16. év - 8.

osztályt
végzett

szakmával
rendelkezőknek

Nappali

Esti

közlekedés Járműfényező
Nappali

3 év

Esti
1,5 év

Nappali
2 év

Esti
1,5 év

12 fő
építészet Ács 12 fő

Bádogos 12 fő
Festő, mázoló, tapétázó 12 fő
Kályhás 12 fő
Kőműves és hidegburkoló 12 fő
Szárazépítő 12 fő
Tetőfedő 12fő

faipar Asztalos 16 fő
Kárpitos 16 fő

INTENZÍV ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ

szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek, vagy befejezett 10. osztályt
végzettek számára

Képzési idő Felvehető
létszám

2 év 35 fő

FELNŐTTOKTATÁS



KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORT:

Tudtad,hogy Magyarország nem titkolt célja, hogy a kínai vasútépítő vállalat itt alakítsa ki
regionális központját? Szakmai óraadók cégektől, gyakorlati képzési lehetőség, ösztöndíj
kötési lehetőség.

A vasútépítő- és fenntartó technikus közvetlen összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a
művezető, valamint a szakmunkások között.

Képes többek között:
- vasúti alépítményt és pályát építeni
- vasúti pályát karbantartani
- hidat üzemeltetni
- meglévő utat kezelni

Együttműködő Partnereink: Swietelsky Vasúttechnikai Kft., GYSEV ZRT.

KÖRNYEZETVÉDELMI - VÍZGAZDÁLKODÁS SZAKMACSOPORT:

A cégek jelzése: Szakember utánpótlás szükséges!

A vízügyi technikus a szakismeretének megfelelő tevékenységeket a hatósági,
munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti
szabályzatának megfelelő irányításával, önállóan végzi.

Pl: vízgazdálkodási feladatokat ellátni, tervkészítési munkákban részt venni, vízgazdálkodási
létesítményeket építeni,  fenntartani, karbantartani.

Együttműködő Partnereink: Vasivíz Zrt., Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT:

Tudtad, hogy az építőipari vállalkozások szerződésállományának volumene
60,5%-kal  haladta meg az egy évvel korábbit?

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (érettségi +szakma)

Vasútépítő- és fenntartó technikus OKJ 54 582 06

Vízügyi technikus OKJ 54 853 01



Végzett technikusaink nagy eséllyel felvételiznek műszaki felsőoktatási intézményekbe.
Az ottani helytállást biztosítja a magas színvonalú szakmai felkészítés. Aki nem akar
továbbtanulni, több vonalon is elhelyezkedhet. Műszaki előkészítőként,
tervezőasszisztensként, kivitelezési munkáknál középvezetőként. A Hefelében töltött
évek során lehetőség van külföldi és hazai tanulmányutakra, gyakorlati
tapasztalatszerzésre. Az elmúlt évek során a monostori erőd felújítási munkálataiba és
egy vajdasági kastély felmérésébe kapcsolódhattak be diákjaink. Végzős tanulóink nagy
sikerrel vesznek részt szakmai tanulmányi versenyeken.

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével,
építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával
kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Az építőanyag- gyártás technológiai folyamatait
előkészíti, és a készterméket ellenőrzi.

Műemlékfenntartó technikus:
A magasépítő technikus képzésre épül, 1 év alatt megszerezhető képesítés. Önállóan vagy
mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, építésével,
felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat
lát el. Önállóan, vagy mérnöki irányítás mellett műemlék-kutatási, műemlék-helyreállítási és
műemlék-konzerválási feladatokat végez.

Magasépítő technikus OKJ 54 582 03

Mélyépítő technikus OKJ 54 582 04

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (érettségi +szakma)



SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (érettségi +szakma)

FAIPARI SZAKMACSOPORT:

Tudtad,  hogy a megye harmadik húzó ágazata a faipar? Bizonyára tudod, hogy a  faipari
szakember egész Európában keresett. Jó kereseti lehetőséggel el tudsz helyezkedni a
szakmában. Iskolánkban szerezhetsz CNC tanúsítványt, CAD-CAM tanúsítványt, ezzel még
erősebb ismeretekkel kerülsz ki a munkaerőpiacra. Szakirányban tovább tanulhatsz a
Nyugat-magyarországi Egyetemen, Sopronban.

Érezd meg a fa illatát, az anyag melegségét, gazdag színvilágát! Formáld, alakítsd és töltsd
meg az emberek otthonát munkáddal! A te bölcsődben ringjanak a gyerekek, a te munkád
által készült konyhában főjenek a finom ételek, a te székedre üljenek a vendégek! A házak
ajtaja, ablaka a te munkádat dicsérje, a falakat burkold fával, a te lépcsőd vezessen a
magasba!  Tervezz, szervezz, irányíts!

Végzettségeddel elsősorban kisebb faipari üzemek teljes szakmai vezetését, valamint nagyobb cégek
középszintű vezetését végezheted. A szakma sajátosságaiból adódva kreatív, rugalmas és ez által változatos
munkákra számíthatsz. Hidd el, nagy élmény mások elképzeléseit megtervezni, majd megvalósítani.

Együttműködő Partnereink: A.H. Universal-Bau Kft. Körmend, Cze-To-Fa -Czetin István-
Tormásliget, Csercsics Faipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - Torony, EDELHOLZ FAIPARI
Kft. – Zalalövő, FALCO ZRt.- Szombathely, Farkas-Fa Faipari Kft. - Szombathely, Katavics Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.- Szombathely, Lignomat Kft.-Szombathely, Nypan Forgácslap Feldolgozó és
Értékesítő Kft.-Szombathely,  Nyugat-magyarországi Egyetem- Sopron, Rábaablak '93 Kft .- Rábapaty,
SZAFA Ajtó- Ablak Kft. – Körmend, THG Épületasztalosipari Kft. - Szentpéterfa

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (érettségi +szakma)

Faipari technikus OKJ 54 543 01



MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORT

A dekoratőr feladata a megrendelői
elképzeléseknek megfelelő külső és

belső dekoratőr látványtervek tervezése, készítése. Nagy hangsúlyt fektetünk a számítógépes
tervezésre, hogy korszerű, piacképes képzést nyújtsunk.
Ráépüléses képzésben a lakberendező képesítés is megszerezhető további 1 év alatt.

Továbbtanulási lehetőség: Alkalmazott Művészeti Intézet, Moholy-Nagy Egyetem

Ha szeretsz táncolni, vagy bármely műfajú táncegyüttesbe jársz (kortárs- modern tánc, balett,
néptánc és továbbiak), akkor itt a helyed! Elmélyítheted tánctudásodat, azt tanulod, ami a hobbid.
Hivatásos szakemberek ismertetik meg veled a színpadi tánctechnikákat, tánctörténeti korszakokat,
stílusirányzatokat.

Koreográfiákat, etűdöket tanulhatsz, amelyek alkalmazzák a történelmi táncok, a modern tánc, a
néptánc lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusjegyeit, technikáit.
A végzettséggel modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társulatoknál és a környező
színházaknál végezhetsz művészeti tevékenységet.

Táncos (színházi táncos szakirány) OKJ 54 212 09

Dekoratőr OKJ 54 211 01

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS (érettségi +szakma)



Bármely szakiskolai képzésünket is választod, biztos lehetsz benne, hogy
keresett, jó szakmát kapsz. Ha az a célod, hogy jó szakember legyél, akkor itt a
helyed a Hefelében.

KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORT:

Minden kisfiú arra vágyik, hogy neki legyen a legmenőbb
kisautója az oviban.
Ezzel a szakmával elérheted azt, hogy Neked legyen a
legmenőbb autód a haverjaid között!
Tanműhelyünk gyakorlatorientált, korszerű, 21. századi szintű
országosan egyedülálló felszereltséggel várja a tanulókat.
Tanulóink az SZKTV- versenyek állandó sikeres szereplői.

ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT:

Együttműködő partnerek: Bramac Kft. , Wienerberger téglaipari Zrt., Lőrincz és Társa
Mérnöki Iroda Bt., Hédi-Ház Bt., A – Z Házkontroll Bt., ZÁÉV Építőipari Zrt.

Természetes anyagokkal foglalkozni, abból szépet és maradandót alkotni- sok ember vágya.
Egyedi oktatási technikák segítségével a gyakorlatban használható tényleges tudást lehet
elsajátítani, amely nem csak pár évre, hanem egy életre biztosítja a megélhetést. Évek óta  a
hiányszakmák közé tartozik, itt is elérhető a havi 30ezer Ft-os ösztöndíj.
Ács tanulóinknak lehetőségük van németországi és ausztriai szakmai tapasztalatszerzésre.

SZAKISKOLAI KÉPZÉS

Járműfényező OKJ 34 525 03

Ács OKJ 34 582 01



Évek óta hiány van országszerte és határainkon túl is bádogos szakemberekből. Legtöbbször
ereszcsatornát, fémszegélyeket készít, de luxusépületek fémlemez homlokzatát,
tetőkialakítását is ő végzi.

A szakma óriási előnye, hogy viszonylag kevés anyagi ráfordítással már önállóan tudsz
dolgozni. Színek, felületek, anyagok - nagy a választék-, megmutathatod a benned rejlő
kreatív szakembert!
Az oktatás színvonalát mutatja, hogy a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen dobogós

helyezéseket érnek el tanulóink, akik keresettek a hazai és az európai munkaerőpiacon.

Olyan cserépkályhát építen, ami nem csak jó, de szép is, komoly feladat. Egy cserépkályha az
otthon melegét adja egyéni hangulatával, melegségével.
A mai energiaárak mellett garantált a szakma jövője, egyre többen térnek vissza ehhez a
szép, hagyományos fűtési rendszerhez. Szépérzéket, precizitást igényel, cserébe jó
megélhetést, harmonikus életszemléletet ad.

Bádogos OKJ 34 582 02

Festő, mázoló és tapétázó OKJ 34 582 04

Kályhás OKJ 34 582 06

SZAKISKOLAI KÉPZÉS



Az építőipari szakmák alapja, a szakmák összevonásával többszörös képesítést ad. Az
épületek falazott szerkezeteit, beton és vasbeton elemeit és ezek burkolatait készíti, ő
alakítja ki az épület látványos formáját. Évekóta hiányszakma, az ösztöndíj biztosított.

Hétköznapi szóhasználatban gipszkarton szerelőként ismerik, az építőipar egyik legtisztább
és legkönnyebb, belső térben végezhető, jó kézügyességet és pontosságot igénylő
munkaterülete. Szükség van rá irodák, középületek átalakításánál, lakásépítésnél,
múzeumok, kiállítótermek, üzletek belsőépítészeti „design” kialakításánál.

A ház legmesszebbről látható, tartós szerkezetét készíti, változatos formában és anyagokból.
Nagyon keresett szakma Magyarországon és külföldön egyaránt. Javításokhoz, felújításokhoz
és új épületeknél is elengedhetetlen.

Több szakmánkban lehetőség van (fél éves – egy éves) franciaországi ösztöndíj
megpályázására

Kőműves és hidegburkoló OKJ 34 582 08

Szárazépítő OKJ 34 582 10

Tetőfedő OKJ 35 582 07

SZAKISKOLAI KÉPZÉS



Egész Európában jó fizetéssel várják a jól képzett asztalosokat. Az elhelyezkedésben előnyt
jelent a CNC gépkezelés ismerete, melyet megtanulhatsz iskolánkban. Külföldi
gyakorlaton, tanulmányi versenyen is részt vehetsz nálunk.

A világ egyik legrégebbi anyagával dolgozni hihetetlen élmény. Ritkán fogsz két ugyanolyan bútort,
ajtót vagy lépcsőt készíteni. Mindegyik egy kicsit más lesz. Ehhez természetesen nélkülözhetetlen
kreativitásod, szépérzéked. Ezekkel a képességekkel tárt karokkal várnak a különböző faipari cégek.
Olyan maradandó értéket hozhatsz létre, amire évekkel később is büszke lehetsz.

További 1 év alatt műbútorasztalos OKJ 35 543 01 szakmát is tanulhatsz iskolánkban.

Együttműködő Partnereink: A.H. Universal-Bau Kft. Körmend, Cze-To-Fa -Czetin István-
Tormásliget, Csercsics Faipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-Torony, EDELHOLZ FAIPARI
Kft. – Zalalövő, FALCO ZRt.-Szombathely, Farkas-Fa Faipari Kft. - Szombathely, Katavics Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.- Szombathely, Lignomat Kft.-Szombathely, Nypan Forgácslap Feldolgozó és
Értékesítő Kft.-Szombathely, Rábaablak '93 Kft .- Rábapaty,  SZAFA Ajtó- Ablak Kft. – Körmend, THG
Épületasztalosipari Kft. - Szentpéterfa

SZAKISKOLAI KÉPZÉS
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Iskolánk kárpitos tanulói a
német munkaerőpiaci elvárásokra is felkészülnek.(ld. külföldi gyakorlat, tanulmányutak,
lehetőségek)

A bútorok felöltöztetője a kárpitos. A bútorszövetekkel puhává, meleggé, színessé varázsolja
az asztalos által készített székeket, ágyakat, foteleket. Az elhasználódott kárpitokat, rugókat
lecseréli és újjá varázsolja a régi bútordarabokat. Az autókárpitozás fortélyait is ismeri. Az
ajtókárpitozást, a kozmetikai- és szépészeti berendezések, orvosi- és kórházi berendezések
kárpitozását is elvégzi. Ért a lakáskárpitozáshoz, függönyök készítéséhez.  Ezt a tudást nálunk
egy helyen megszerezheted. Szakmádra az ipar is számít.

Együttműködő Partnereink: SABINA Ipari és Kereskedelmi ZRt.

Bízz önmagadban, te is sikeres lehetsz, mi segítünk!

A Híd I.(Befejezett 8. általánossal rendelkező tanulók részére)
A programban szervezett nevelés-oktatás felkészít az egyéni képességeidhez igazodó
tanulási módszerek elsajátítására. Pályaorientációs tevékenység keretében megismertet
a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel.

A HÍD/II/1( Befejezett 6. általánossal rendelkező és betöltött 15. életév)
A képzésbe olyan tanulókat várunk, akik szakmát akarnak tanulni. A képzés során
személyiség- és komptenciafejlesztés folyik egyéni képzési program alapján. A tanulók a
tanév végén alapfokú tanulmányok befejezését igazoló tanúsítványt kapnak. Az
évfolyamon építészet, faipar és közlekedés szakmacsoportra történő orientálás folyik,
várhatóan részszaképesítéssel.

A HÍD/II/2 ( Befejezett 6. általánossal rendelkező és betöltött 15. életév)

A képzés során Építményzsaluzat és fémállvány szerelő, vagy Asztalosipari szerelő
részszakképesítést szerezhet a tanuló, majd bekapcsolódhat a szakképzésbe.

Csapatépítés: palacsintasütő verseny, tekézés, belső pályázatok.

Sítábor, vízitábor lehetőség.

HÍD PROGRAM

Kárpitos OKJ 34 542 05

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK, LEHETŐSÉGEK

SZAKISKOLAI KÉPZÉS



Testnevelés órákon úszhatsz, korcsolyázhatsz, falat mászhatsz, kondizhatsz.

A Hídépítő Verseny, Hefele- Ceo Informatikai Verseny, Makettépítő Verseny, Spatulaépítő
Verseny részese lehetsz iskolánkban.

Az elsősegélynyújtó, vöröskeresztes csoportban a versenyek rendszeres résztvevője
lehetsz.

Tehetséggondozás, német, angol nyelvtanulás.

CNC tanúsítványt, CAD-CAM tanúsítványt, szerezhetsz nálunk.  ECDL vizsgalehetőség.

A bel- és külföldi szakmai és tanulmányi versenyekre felkészítünk, eredményeinkről a
www.hefele.sulinet.hu honlapon olvashatsz.

Németországban a nagynevű biberachi gyakorlati képzőközpontban és a
németországi cégeknél a legjobbaktól sajátíthatod el a szakma fogásait. Az
iskolánkban évek óta kiválóan működő Erasmus + projekt keretében, ha ács, kőműves,
asztalos vagy faipari technikus szakmában tanulsz itt a lehetőség.  Szakmai
elhivatottságot, német nyelvi alapot szerezhetsz, más népek kultúráját, varázslatos
tájakat ismersz meg, felfedezheted önmagad. A külföldi gyakorlaton részt vett
tanulóink közül többen azoknál a németországi cégnél dolgoznak, ahol egy hetes
gyakorlatukat töltötték. Mások a nemzetközi versenyeken az élmezőnyben
szerepelnek, sikeres emberként kezdhetik meg szakmájukat.

Kép

Asztalos és faipari technikus
tanulóink legjobbjai minden
tanévben Ausztriában, Tirolban
mérhetik össze gyakorlati
tudásukat az osztrák, német és
olasz diákokkal. Utazás, élmény,
szakmai fejlődés, verseny,
kapcsolatok, értékes jutalmak
várnak Rád! Az elmúlt tanévben
a verseny első három helyezettje
pl. a képen látható autó
használatára kapott jogot.

KÜLFÖLDI GYAKORLAT, TANULMÁNYUTAK, VERSENYEK



Kárpitos tanulóink a TÁMOP 2.2.7B-3-13/1-2014-0001 azonosítószámú „Modellprogram
duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” című kiemelt uniós
projektben vesznek részt. Ennek köszönhetően a magyar kerettanterv mellett német
tananyag kiegészítő képzésben részesülnek. A program befejezésével a magyar mellett a
Németországban elfogadott szakképesítés megszerzésére is alkalmassá válnak.

Ács és asztalos tanulóink a
WorldSkills, EuroSkills
elnevezésű nemzetközi
versenyeken vehetnek részt.
2014 őszén iskolánk két ács
tanulója képviseli

Magyarországot
Franciaországban, Lille-ben.

Dekoratőreink számára olaszországi tanulmányutat szervezünk. A Milánói Vásár
megtekintése, a gazdag kulturális program életre szóló élmény!

ÍGY VÉLEKEDIK RÓLUNK, ISKOLÁNKRÓL VOLT TANULÓNK:

,,Életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy érettségi után a Hefele faipari technikus képzését
választottam, hiszen anélkül nem jöhetett volna össze mindaz, amit szerettem volna: kijutni
Németországba dolgozni és elkezdeni egy biztosabb jövőt megalapozni. Az ott megszerzett jelentős
szakmai tudás, gyakorlat és kiváló tanáremberek megismerése, velük jó kapcsolat kialakítása segített
hozzá a sikerek eléréséhez.”

Bognár Bálint


