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Helen Keller szerint: „a tudomány hatalom. Sőt a tudás boldogság, mert akinek széleskörű és mélységes
tudása van, az megkülönbözteti az igazi célt a hamistól, a magas rendű dolgot az alacsonytól.”
Mórahalom története szerint a középfokú oktatás megjelenése 1928. év októberére tehető, amikor is
mezőgazdasági szakiskola kezdte meg működését a mai úgynevezett „gazdasági iskola” épületegyüttes
területén. Sok év alatt számtalan változás után a középfokú képzés megszűnt, az utolsó évfolyam 2015.
évben vizsgázott.
Mórahalom Városi Önkormányzat a Szegedi Szakképzési Centrummal együttműködve Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter úrnál kezdeményezte egy, a Szegedi Szakképzési Centrum szervezeti keretein
belül működő, új mórahalmi szakképző intézmény létrehozását.
A projekt kiemelt célkitűzése a helyi igényeken alapuló oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, valamint az
oktatás minőségének fejlesztése volt, annak érdekében, hogy a szakképző intézmény eredményesen
szolgálja a térségben élő gyermekek és fiatalok fejlődését, a helyi igények figyelembevételével rugalmasan
alkalmazkodjon
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versenyképességének fenntartásához szükséges, megújulni képes humán erőforrásokat.
A Gyakorlóközpont 2017. december 20-án ünnepélyes keretek között került átadásra. Az új iskolaépület
alapkövének ünnepélyes elhelyezésére a gyakorlóközpont átadásával egyidejűleg került sor.
Az új iskola átadása 2018. december 14-én történt meg, a képzés azonban már szeptember elején
megkezdődött. A 2019/20-as tanévet 219-es létszámmal nyitottuk.

Kinek ajánljuk az iskolát?

Iskolánkat konkrét munkaerő-piaci igény hívta életre. A régió egészségturizmusa, az itt épülő korai
fejlesztőközpont gyógypedagógiai asszisztens igénye, a korunk informatikai kihívásai mind olyan

területek, amelyek érdekes szakmai életutat, jó elhelyezkedési lehetőségeket kínálnak azoknak, akik a
vendéglátás, informatika, pedagógia területén szereznek végzettséget.
Fontos, hogy olyan gyermekek jelentkezzenek hozzánk, akik nyitottak a tanulásra, éreznek kedvet
magukban ahhoz, hogy egy kreatív szakmát kitanulva boldog életet éljenek. Fogadunk SNI diákokat is,
mivel meggyőződésünk, hogy a tehetségnek sok arca van.

Milyen pluszt kapnak itt a diákok?

Iskolánkban természetesen a legfontosabb cél, hogy kiváló szakembereket neveljünk, olyanokat, akik az itt
megszerzett tudással jó megélhetést tudnak maguknak és családjuknak teremteni. A szakma tanulása
mellett célunk a teljes személyiség fejlesztése, nevelése. Figyelemmel vagyunk arra, hogy a világra nyitott,
kiegyensúlyozott, a későbbiekben is fejlődni képes felnőtteket neveljünk. Hitvallásunk a személyközpontú
nevelés napi alkalmazása, test és lélek harmóniájának kialakítása.
Nem engedjük el a gyerekek kezét a végzettség megszerzése után sem. Felnőtteknek is kínálunk további
fejlődési lehetőséget.
Munkánk eredményességének garanciáját a felkészült, gyermek központú nevelői testület jelenti.

Miben tér el az iskola a többi intézménytől?

Iskolánk az ország legújabb intézménye. Az itt tapasztalható körülmények, a felszereltség az elérhető
legjobb, amivel ma a középiskolákban ebben az ágazatban találkozhatunk. Konyhánk modern
felszereltségű, a diákok kiscsoportos foglalkozások keretében tanulhatják meg a szakmát. Informatikai
rendszereink, a tanulói géppark és a tantermek informatikai technológiai felszereltsége egyedülálló.
Valamennyi tanulónk tanulószerződéssel végzi a szakmai gyakorlatát. Ez azt jelenti, hogy gondosan
kiválasztott, jól felkészült céges partnereinknél a való életben tanulva válhatnak kiváló szakemberekké. A
képzés nemcsak ingyenes, akárcsak a kollégiumi ellátás, hanem az ösztöndíj rendszernek köszönhetően
diákjaink tanulmányi eredményüktől függően anyagi juttatást is kapnak.
Az iskola kisvárosi környezetben található. Az alacsony létszám családias légkört teremt, melyet kiegészít
Mórahalom nyugalma, az itt tapasztalható biztonság. A városi sportegyesületek változatos sportolási
lehetőséget kínálnak tanulóinknak, a lovaglástól az úszásig. Szomszédságunkban művészeti iskola
található, mellyel az együttműködés kiváló: diákjaink színjátszó körbe járhatnak, zenét tanulhatnak.
Kollégiumi csoportvezetőink gyerekcentrikusak, gazdag programkínálatot biztosítanak a kollégista diákok
szabadidejének eltöltésére, például túrák, szakmai kirándulások, kézműveskedés formájában.

TECHNIKUMI KÉPZÉS
(9-13. évfolyam)

Ágazat
Informatika és
távközlés

Megszerezhető szakma

Kódszám

Képzési
forma

Képzési
idő
(tanév)

Felvehető
létszám
(fő)

Szoftverfejlesztő és - tesztelő

2301

nappali

5

16

Megszerezhető szakképesítés

Kódszám

Képzési
forma

Képzési
idő
(tanév)

Felvehető
létszám
(fő)

Pedagógiai munkatárs –
gyógypedagógiai asszisztens
szakmairány

2302

nappali

4+1

16

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
(9-13. évfolyam)

Ágazat

Pedagógia

Szükséges iskolai végzettség
Integrált felkészítés

A jelentkezés módja és határideje
Írásbeli felvételi vizsga
Szóbeli felvételi vizsga
A felvételi döntés alapja

A felvételről való értesítés módja és ideje

8 évfolyamos általános iskola
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók közül azok, akiket az
általános iskolában mentesítettek a matematika tantárgy
értékelése-minősítése, illetve az aritmetikai készséget igénylő
tantárgyak számolást igénylő tantárgyrészeinek értékelése és
minősítése alól, csak a pedagógia ágazatú képzésbe
nyerhetnek felvételt.
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon 2021.02.15-ig
nincs
nincs
A felvétel a tanulmányi eredmények,és szakmai alkalmassági
elbeszélgetés alapján történik. A szakmai alkalmassági
elbeszélgetés
időpontja:
2021.03.05-06.
(minden
jelentkezőnek kötelező!)
Az általános iskola 6. és 7. osztályos év végi jegyei alapján
számítjuk a hozott pontokat a következő tantárgyakból:
magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen
nyelv. A hozott pontszám az osztályzatok összege, maximum
50 pont lehet.
Az informatika ágazat 2301 esetén a felvételi pontszámítás
matematika eredmények nélkül nem lehetséges.
A felvételi jegyzék kihelyezése a mórahalmi iskolában és
interneten történik. Határideje: 2021.03. 24.
A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra
jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol a tanuló átveheti az

A képzés kezdete
Emelt szintű érettségire való felkészítés

Emelt óraszámú képzés
Oktatott idegen nyelvek
Oktatott természettudományos tárgyak

A tanulmányokat záró vizsga

Kollégiumi elhelyezés
Nyílt nap időpontja
Egyéb fontos tudnivalók

egyénre szóló felvételi határozatot. Határideje: 2021. 04. 30.
A nappali tagozatra felvétel a beiratkozással véglegesül, ennek
időpontja a 9. évfolyamon:
2021. 06. 22-24. 1000– 1600
2021.09.01.
A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, az
idegen nyelv, és a szakmai komplex tantárgyakból
évfolyamonként minimum 7 fő esetén.
nincs
Angol
szintfelmérő
eredményei
alapján
kialakított
csoportokban (kezdő, haladó)
9. évfolyam: komplex természettudományos tárgy
10-12. évfolyam:
2301: fizika
2302: biológia
Informatika és távközlés ágazatban: érettségi és technikusi
vizsga
Pedagógia ágazatban: érettségi+szakmai vizsga
van
2020. dec. 11, 2021. febr. 4, máj. 4.
A pedagógiai munkatárs (2302) gyógypedagógiai asszisztens
szakmairány megszerzésével zárul.
Tájékoztató napok: Az érdeklődő felvételizők általános
iskolájában egyeztetett időpontban!
Szakmák Éjszakája 2021. ápr. 16.

Az informatika és távközlés ágazatot, ezen belül a szoftverfejlesztő és - tesztelő szakmát ajánljuk annak,
akit érdekel a programozás, fejlesztés, program-design. A szoftverfejlesztő és - tesztelő szakma
megismerteti a tanulókat a programozás különböző területeivel. Elindulnak az asztali alkalmazások,
weblap-fejlesztés és web-design készítés útján, megismerve számos programnyelvet és technikát.
Ha tapasztalatokat szereztek ezeken a területeken, akkor már el tudják dönteni, hogy melyik részében
szeretnék továbbfejleszteni magukat. Azzal is támogatjuk a hozzánk jelentkezőket, hogy a velünk
kapcsolatban álló cégek segítségével betekinthetnek a szoftverfejlesztés folyamatába és a programozók
életébe. A nálunk szerzett végzettséggel máris kiváló pozícióba kerülnek a munkaerőpiacon, ezen túl pedig
támogatást adunk az egyetemre történő bejutáshoz.

A pedagógia ágazatban végzett fiatal részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében.
Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és
lebonyolításában.
Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési,
oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési
igény–specifikus, fogyatékosság–specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat.
Felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a
higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben.
Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a
lebonyolításban. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más
szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK
Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára

Ágazat
Turizmus-vendéglátás
Turizmus-vendéglátás
Turizmus-vendéglátás

Megszerezhető
szakma
Cukrász
Pincér vendégtéri
szakember
Szakács

Szükséges iskolai végzettség
Felvételi feltétel/
Alkalmassági követelmény
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és határideje
A felvételi döntés alapja

A felvételről való értesítés módja és
ideje

A képzés kezdete
Oktatott idegen nyelvek
A tanulmányokat záró vizsga
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt nap időpontja
Egyéb fontos tudnivalók

2303

A képzés
Képzési
Felvehető
időtartama
forma
létszám (fő)
(tanév)
nappali
3
8

2303

nappali

3

8

2303

nappali

3

16

Kód-szám

8 általános
Szakmai és egészségügyi alkalmasság
Van
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon
2021.02.15-ig
Az általános iskolai tanulmányi eredmények (max. 60
pont) és a szakmai alkalmassági elbeszélgetés
(feltételként figyelembe véve, de a felvételi rangsorban
nem játszik szerepet) eredménye.
A felvételnél figyelembe vett tantárgyak: magyar
irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika,
idegen nyelv, rajz. A 6. és 7. évfolyamon az év végi
osztályzatok összege. Összesen 60 pont szerezhető.
Szakmai alkalmassági elbeszélgetés időpontja:
2021.03.05-06. (minden jelentkezőnek kötelező!)
A felvételi jegyzék kihelyezése a mórahalmi iskolában
és interneten történik. Határideje: 2021.03. 24.
A felvételről az értesítést zárt levélben a 9. évfolyamra
jelentkező tanuló iskolája kapja, ahol a tanuló átveheti
az egyénre szóló felvételi határozatot. Határideje: 2021.
04. 30.
A nappali tagozatra felvétel a beiratkozással
véglegesül, ennek időpontja a 9. évfolyamon:
2021. 06. 22-24. 1000– 1600
2021.09.01.
angol
szakmai vizsga
van
2020. dec. 11, 2021. febr. 4, máj. 4.
Tájékoztató napok: Az érdeklődő felvételizők általános
iskolájában egyeztetett időpontban!
Szakmák Éjszakája 2021. ápr. 16.

Itt a helye annak, aki szeretne profi szakáccsá válni, akit vonz a vendéglátás világa. Itt mindent
megtanulhat, ami az eredményes munkához vagy akár az otthoni sütéshez-főzéshez szükséges lehet. Aki
azt szeretné, hogy a hobbija a munkája legyen és jó megélhetésre vágyik, annak a szakács szakma nagyon

jó választás. A gyakorlati képzést minden tanulónk számára a legmodernebb eszközökkel felszerelt
tankonyhában biztosítjuk, valamint a településünkön és környékén működő kiváló éttermekben
sajátíthatják el a szakma fogásait.

A harmadik évezred kommunikációs előrelépésével világunk erőteljesen felgyorsult. Ennek köszönhetően
új termékek és szolgáltatások váltak, válnak ismertté világszerte. Az új televíziós csatornák élvezetes
gasztronómiai műsorai is bizonyítják, hogy az országhatárok az étkezési kultúrában már kevésbé
fellelhetőek. A cukrászat terén is érezhető ez a változás: új alapanyagok, édességek, finomságok jelentek
meg. Diákjaink a legújabb információk birtokában indulhatnak neki ennek a kreatív szakmának. Ismerve a
szakmai újdonságokat és technológiákat, képesek lesznek a hagyományos magyar cukrászati termékek
elkészítése mellett a kor reform és diabétesz kihívásainak is megfelelni.

Mire viheti egy jó pincér - vendégtéri szakember? Ha egy nívós étteremben vagy szállodában dolgozik, jó
megélhetést, anyagi biztonságot tudhat magáénak. Amennyiben hajón dolgozik, egyben a világjárás
élménye is az övé. Valószínűleg manapság ez az a szakma, amellyel a legkönnyebb a nagyvilágban
boldogulni. A képzés során elsajátított tudásanyag jó lehetőségeket biztosít a felszolgáló szakmában való
érvényesülésre.

Mindhárom vendéglátós szakmánk magas színvonalú tudást nyújt. Ösztöndíjat, gondosan megválogatott
gyakorlati képzőhelyeket és nyelvtudást kínálunk a szakmai vizsga mellé. Végzés után munka mellett 2 év
alatt érettségi bizonyítvány szerezhető.

