ösztöndíj és szakma! együtt sikerül!
71 éve Debrecen belvárosában található intézményünkben
képezzük az építőipar, épületgépészet, faipar iránt érdeklődő fiatalokat.
A megújult szakképzés 5 éves képzésben, ösztöndíjjal várja
leendő technikusait!
MIT JELENT EZ SZÁMODRA:
> a szakmai képzésed egész ideje alatt ösztöndíjban részesülhetsz,
> 9-10. évfolyamon ágazati oktatásban veszel részt, hogy
nagyobb rálátásod legyen a választott szakmádra,
> 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát kell tenned, ezzel
is bizonyítva a szakmai rátermettségedet,
> 11. évfolyamtól választhatsz az iparágak képzései közül,
> 11. évfolyamtól szakképzési munkaszerződést köthetnek
veled az iskola partner vállalatai, cégei,
> karriered beindításához a gyakorlatorientált oktatás elengedhetetlen feltétel,
> angol és német nyelvből szerezhetsz nyelvtudást, nyelvvizsgát,
> modern, a tervezésben használatos programokkal fejlesztheted tudásodat,
> külföldi partnerkapcsolatunk révén lehetőséged nyílik
németországi szakmai gyakorlat végzésére,
> a technikusi végzettséggel középvezetőként munkaszervezéssel, irányítással, ellenőrzéssel végzed a munkádat
az épületek kivitelezésében, az épített létesítmények
épületgépészeti rendszereinek telepítésében, beüzemelésében, valamint fából készült termékek, bútorok gyártási szervezési és tervezési folyamatait irányíthatod,
> a technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa,
összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök és
a művezető, valamint a szakmunkások között.
KÍNÁLATUNK SZÁMODRA:
> magasépítő technikus: épületek (lakó- és középületek)
létre- hozásában szereznek jártasságot,
> mélyépítő technikus: ismeretei is hasonlóak, kiegészítve az út-, híd- és vasútépítés általános ismereteivel, valamint a közművek (víz-, csatorna-, gázközművek) létrehozásának, fenntartásának jellemzőivel,
> épületgépész technikus: az épületek gépészeti szerelésével, felújításával és karbantartásával kapcsolatos
munkákat koordinálja,
> faipari technikus: a faipari félkész- és késztermékeket
gyártó üzemekben a termelési és üzemeltetési folyamatokkal foglalkozik.

DEBRECENI SZC
PÉCHY MIHÁLY
ÉPÍTŐIPARI TECHNIKUM
„nyitott kapuk napja”
2020. október 21.; 2020. november 11.

2021/2022. tanév

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Az idei évben online kerül megrendezésre a „Nyitott Kapuk Napja”. Színes és érdekes szakmai és iskola-bemutató filmekkel várunk téged és szüleidet!
Adott napon 14.00 - 16.00 óra között a chat szobában válaszolunk a felmerülő kérdésekre.

NYÍLT NAPOK

> 2020. október 21.

> 2020. november 11.
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tisztelt leendő diákunk!
a jövőd elkezdődött!

érettségire épülő képzések

Debrecen egyik nagy múltú, piacképes tudást nyújtó intézménye nyitott kapukkal vár! Velünk tervezheted a jövőd!
Karriered már a képzés ideje alatt beindíthatod! Csak rajtad
múlik, hogy a szakmád elismert képviselője legyél, akár külföldön is!

Gyere, együtt sikerül!
Várunk a Péchyben!

Nagyné Pálinkás Anikó
igazgató

technikum
5 évfolyamos képzés ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT
> Magasépítő technikus 
Kód: 0451
induló osztályok száma: 2
1+ 5 évfolyamos, nyelvi előkészítő képzés ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT
> Magasépítő technikus 
Kód: 0452 (angol nyelv)

Kód: 0453 (német nyelv)
induló osztályok száma: 1 (0,7 angol nyelv, 0,3 német nyelv)
5 évfolyamos képzés ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT
> Mélyépítő technikus
Kód: 0454
induló osztályok száma: 0,7
5 évfolyamos képzés ÉPÜLETGÉPÉSZET ÁGAZAT
> Épületgépész technikus
Kód: 0455
induló osztályok száma: 1
5 évfolyamos képzés FA- ÉS BÚTORIPAR ÁGAZAT
> Faipari technikus 
Kód: 0456
induló osztályok száma: 0,3
Valamennyi szakképesítés felvételi feltétele: egészségügyi
alkalmasság.
Pontszámítás: az általános iskolában elért eredmény (7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika és szabadkézi rajz tantárgyakból) Az idegen nyelvi előkészítő osztályban ehhez még
jön a központi írásbeli eredménye magyar nyelv és matematika
tantárgyakból.

2 éves nappali rendszerű képzések
> Magasépítő technikus,
> Mélyépítő technikus
> Épületgépész technikus
> Faipari technikus
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság

felnőttek oktatása
Ingyenes képzések felső korhatár nélkül
Esti munkarend szerint
> Magasépítőt echnikus,
> Mélyépítő technikus
> Útépítő, vasútépítő és fenntartó technikus
> Épületgépész technikus
> Faipari technikus
> Dekoratőr

tanfolyami képzések
> Műemlékfenntartó szaktechnikus
(Magasépítő technikusoknak)
> Létesítmény energetikus
(Épületgépész technikusoknak)
> Lakberendező
A felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság, ráépülő képzés esetén az előírt szakképesítés.

„Szakképzésé a jövő!”
4024 Debrecen, Varga utca 5.
+36 52 531-892,
info@pechy-debr.sulinet.hu

