„Minden technika művészetté nemesedik a tudás legmagasabb fokán”
– írja egy levelében Tápai Antal Móra Ferencnek.
2007. július 1-jétől megszűnt városunk két rangos
szakképző iskolája, a Móra Ferenc Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium, illetve a Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola. A belőlük létrejött jogutód intézmény – a Szeged-Móravárosi Szakközép- és Szakiskola – a régió egyik legnagyobb, legszélesebb képzési
kínálattal működő szakképző iskolája lett.
2020. július 1-jétől Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola néven örökíti át a szegedi szakképzés
136 évének hagyományait, fokozott figyelmet fordítva
természetesen az innovációra és a korszerű pedagógiai
módszerek alkalmazására
Mintegy 150 dolgozónk segíti a közel 1300 tanulónk mindennapi munkáját, felkészülését az életre.
Oktatói testületünk küldetése, hogy olyan szakembereket képezzen, akik általános műveltségük mellett megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkeznek, és sikeres
életpályát tudnak befutni.
Tanulóink széles kínálatból választhatnak. Az adott
tanév kínálatát a munkaerő-piaci jelzések alapján állítjuk össze. Technikumi képzéseinkben a nyolcadikosok
számára 5 év alatt érettségi vizsgát és technikusi szintű
képesítést, az érettségivel rendelkezők számára 2 év
alatt technikusi szintű végzettséget kínálunk – utóbbit
akár felnőttek számára is.
Szakképző iskolai képzéseinkben a nyolcadikosokat 3 év alatt, a felnőtteket 2 év alatt készítjük fel a
szakmai vizsgára.
Nemzetközi kapcsolataink (Anglia, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,
Franciaország, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország,
Ukrajna, Wales) lehetőséget biztosítanak a szakképző
évfolyamokon tanuló diákjaink és az oktatóink számára, hogy szakmai gyakorlat és nyelvgyakorlás céljából
külföldre utazzanak.
Diákjainkat a tanulmányokat lezáró sikeres vizsgára való felkészülésben gyógypedagógusok, iskolapszichológus, iskolai szociális munkás, tehetséggondozó
és felzárkóztató foglalkozások segítik.

TECHNIKUM
A képzési idő: 5 év

Ágazat

Tagozat- Megszerezhető szakma neve
kód

Fa- és bútoripar

0701

Faipari technikus

Vegyipar

0702

Vegyész technikus

Szépészet

0703

Fodrász vagy Kozmetikus
technikus

Épületgépészet

0704

Épületgépész technikus

Elektronika és
elektrotechnika

0705

Erősáramú elektrotechnikus

A 9-10. évfolyamban ágazati alapismereteket tanulnak a diákok, 11-13. évfolyamon duális képzés folyik,
melynek során a tanulók szakképzési munkaszerződést
kötnek gyakorlati képzőhelyekkel, és munkabérben részesülnek.
A képzés során a tanulók négy kötelező közismereti
tárgyból tesznek érettségit, a technikusi vizsga lesz
egyben az ötödik érettségi tárgy.
A tanuló a 13. év végi sikeres vizsga után érettségi
bizonyítványt és technikusi végzettséget igazoló oklevelet szerez.
A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai
vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.
Az Iskolaválasztó című kiadvány Lannert Judit oktatáskutató vezetésével évről évre különböző szempontok alapján elkészíti a magyar középiskolák eredményességi rangsorát.
A kutatók többek között azt is vizsgálják, mely iskolák fejlesztik legjobban a tanulók egyes kompetenciáit
a 8. és a 10. osztály között, így ezek a hozzáadott érték
alapján összeállított ragsorok az iskola fejlesztő hatását
mutatják.
A fiúk SZÖVEGÉRTÉSÉT FEJLESZTŐ középfokú iskolák ragsorában – minden magyar középiskolát
és gimnáziumot is megelőzve – ORSZÁGOS ELSŐ
helyezést ért el a Móravárosi, vagyis hazánkban a legsikeresebb ezen a területen a 2015. évi Országos kompetenciamérés eredményei alapján.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára
a képzés idő: 3 év.
Az érettségivel rendelkezők számára a képzési idő: 2 év
A szakma megkezdésének további feltétele:
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Ágazat neve

Gépészet

Épületgépészet

Tagozat- Megszerezhető szakma neve
kód

0706

Hegesztő
Ipari gépész
Hűtő- és szellőzésrendszerszerelő

0707

Központifűtés- és
gázhálózatrendszer-szerelő
Ács

Építőipar

0708

Burkoló
Festő, mázoló, tapétázó
Kőműves
Szárazépítő
Asztalos

Fa- és bútoripar

0709

Elektronika és
elektrotechnika

0710

Villanyszerelő

Specializált gépés járműgyártás

0711

Mechatronikus karbantartó

Kárpitos

Az első év ágazati alapismereteket adó képzés, 10-11.
évfolyamon duális képzés folyik.
9. évfolyamon minden diák egységes szakképzési ösztöndíjban részesül, ezt követően szakképzési munkaszerződés keretében bért kap a gyakorlati képzőhelyen.

FELNŐTTEK OKTATÁSA

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS

TERVEZET
Felnőttek oktatásában, felnőttképzési jogviszonyban
8 osztályos végzettséggel tanulható szakmáink:

TERVEZET

A szakmatanulás megkezdésének feltétele:
érettségi bizonyítvány és foglalkozásegészségügyi alkalmasság
Szakma
a képzés
azonosító száma időtartama (év)

Szakma

Szakma
azonosító
száma

a képzés
időtartama
(év)

Hegesztő

4 0715 10 08

2

Szakma

Ipari gépész

4 0715 10 09

2

Épületgépész technikus

5 0732 07 01

2

Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő

4 0732 07 02

2

Erősáramú elektrotechnikus

5 0713 04 04

2

4 0732 07 03

2

Faipari technikus

5 0722 08 02

2

Központifűtés- és
gázhálózatrendszer-szerelő

Fodrász

5 1012 21 01

2

Ács

4 0732 06 01

2

Burkoló

4 0732 06 03

2

Festő, mázoló, tapétázó

4 0732 06 05

2

Kőműves

4 0732 06 08

2

Szárazépítő

4 0732 06 11

2

Asztalos

4 0722 08 01

2

Kárpitos

4 0722 08 03

2

Villanyszerelő

4 0713 04 07

2

Mechatronikus karbantartó

4 0714 19 13

2

Divatszabó

4 0723 16 03

2

Kozmetikus technikus

5 1012 21 03

2

Nyomdaipari technikus

5 0211 16 11

2

Vegyész technikus

5 0711 24 08

2

Az ágazati szakmai tárgyból letett érettségi vizsga
minden fenti szakma esetében
egy évvel csökkenti a képzési időt.

Nyílt napjaink
2020. október 19. (hétfő) 15.00 óra
2020. november 10. (kedd) 15.00 óra
2020. december 2. (szerda) 15.00 óra
2021. január 7. (csütörtök) 15.00 óra
2021. február 5. (péntek) 15.00 óra
2021. március 18. (csütörtök) 15.00 óra
Az érdeklődő szülők és tanulók számára 15.00 órakor igazgatói tájékoztatót tartunk. Ezt követõen bemutatjuk az iskolát,
az iskolában oktatott szakmákat, a mérőlaboratóriumokat, a
tanműhelyeket, a szaktantermeket, a könyvtárakat és sportlétesítményeket.
A pályaválasztással kapcsolatban információért lehet fordulni

a 62/551-540-es számon Berta Edit és Kis-Bonyárné Fülöp
Krisztina adminisztrátorokhoz, valamint Szabó Gábor pályaválasztási felelőshöz.

Szegedi SZC
Móravárosi
Szakképző Iskola
2021/2022-es tanév

Felnőttek oktatásában, felnőttképzési jogviszonyban
érettségi végzettséggel tanulható szakmáink:
Szakma

Szakma
azonosító
száma

a képzés
időtartama (év)

Épületgépész technikus

5 0732 07 01

2

Erősáramú elektrotechnikus

5 0713 04 04

2

Faipari technikus

5 0722 08 02

2

Fodrász

5 1012 21 01

2

Kozmetikus technikus

5 1012 21 03

2

Nyomdaipari technikus

5 0211 16 11

2

T Á J É K O Z TAT Ó

Vegyész technikus
5 0711 24 08
2
Felnőttek oktatásában, felnőttképzési jogviszonyban ingyenes a második szakma megszerzése.

A beiratkozó tanulók számára a képzés heti három délutános elfoglaltságot jelent, jellemzően 14.00 óra és 19.30 között; heti egy délután elméleti órákon
vesznek részt az iskolában, két délután gyakorlati képzésben vagy iskolai tanműhelyben vagy szakképzési munkaszerződéssel külső gyakorlati képzőhelyen.
Érettségi megszerzésének lehetősége, TERVEZET:

Iskolai rendszerű képzésben államilag elismert szakmát szerzett
tanulók számára kétéves képzési időben érettségi vizsgára történő felkészítést is kínálunk:
heti
érettségi felkészítés
a képzés
tanórák
munkarendje
időtartama(év) óraszám
időpontja
Felnőttképzési
jogviszony

2

18

14.00 órától
19.30-ig

Cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:
weboldal:

6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.
62/551-540; 558-480
62/558-481
info@moravarosi.hu
http://www.moravarosi.hu
OM azonosító: 203052

