2014
RO 530193, Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 31, judeţul Harghita
Tel./fax: +40-266-310.627; e-mail: szksuli@freemail.hu; www.szekelykaroly.ro

• A Székely Károly Szakközépiskola csíkszeredai működését 1983-ban kezdte a 4-es számú Gépipari Iskolaközpont néven.
• Az 1994-1995-ös tanévvel kezdődően az iskola Székely Károly nevét viseli.
• Székely Károly tanítóként a helybeli Iparos és Kereskedő Tanonciskolában 25 évig tanított közismereti tantárgyakat, s így az iparos nemzedéket az iskola padjaitól képezte a jóra, a szépre.
• Tizennyolc éven keresztül (1902-1920) titkára volt a Csíkszeredai Ipartestületnek
Az iskola

Beiskolázási terv – 2014-2015

• a képzéshez szükséges tárgyi feltételeket
16 osztályterem, 12 laboratórium és szakterem, díszterem, könyvtár, 12 iskolai műhely, sportterem, 120 férőhelyes bentlakás
és étkezde biztosítja;
• a közel 500 diák oktatását és nevelését 35
tanár látja el;
• 36 gazdasági egységgel tartunk fenn
együttműködési kapcsolatot;
• ECDL és EBC*L képzést és vizsgáztatást biztosít.

Líceum – nappali tagozat
• 1 – Számítástechnika – 28 hely – román tagozat
• 1 – Média szak – 28 hely – magyar tagozat
Szakiskola – nappali tagozat
• 1 – Mechanika – 28 hely – autószerelő, karosszérialakatos- és festő – magyar tagozat
• 1 – Mechanika – 28 hely – fémforgácsoló,
hegesztő – magyar tagozat
• 1 – Villamosság – 28 hely – hálózati villanyszerelő – magyar tagozat

J

A Sapientia EMTE csíkszeredai Gazdaság- és Humántudományok Karának Matematika-Informatika Szakcsoportja 2012 óta évente megszervezi a matematika versennyel egybekötött Saπ Tehetség napot.
A versenyre XI-XII. osztályos diákok jelentkezhetnek 3 fős csapatokkal. Iskolánk kezdetektől fogva részt vesz ezen a megmérettetésen. 2013-ban iskolánk két csoporttal nevezett be a versenyre. A szakközépiskolai kategóriában György József Szilveszter, Incze
László és Kovács Arnold „Gyíkok” nevű csapata első helyezést ért el.
Felkészítő tanárok: Hodgyai Mária Magdolna és Sipos Gábor.

F

Számítástechnika szak – Tehnician operator tehnică de calcul
Ezen a szakon a diákok elsajátítják a számítógépek karbantartásával és a számítógépes hálózatokkal kapcsolatos alapismereteket. Ugyanakkor megtanulják a szoftverek telepítését és üzemeltetését.
Elhelyezkedési lehetőségek az iskola elvégzése után: számítógép felhasználóként, rendszergazdaként, számítógép-karbantartó
szakemberként.
Partnercégek: Sky Soft, Nextra, Netcomp, Electromatic Systems, Pal Sat Service, D.G.F.P. Harghita, Computer Trade, Micro Atlas
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Szöveg- és képszerkesztő szak – Tehnician procesare text-imagine
Ezen a szakon a diákok megtanulják a számítógép felhasználását és az Office programcsomag kezelését. Tanulnak szövegtördelést, képszerkesztést.
Elhelyezkedési lehetőségek az iskola elvégzése után: reklámszakmában, nyomdában, újságszerkesztéssel foglalkozó cégeknél és
általános irodai munkakörben.
Partnercégek: Tipographic, Alutus, Gutenberg, Sky Soft, Nextra, Netcomp, Computer Trade, Micro Atlas

Á

A Székely Károly Szakközépiskola sokrétű pályaorientációs törekvései közül említést érdemelnek a rendszeresen végzett tájékoztatók, a szakemberekkel való találkozások, tanulmányi kirándulások, a brassói Transilvania valamint a marosvásárhelyi Sapientia
Tudományegyetemek által szervezett nyílt napokon való aktív részvétel, cégek termelési vonalaival való ismerkedés, iskolánk képzési
rendszeréhez hasonló szakközépiskolák meglátogatása, valamint az évente elvégzett továbbtanulási adatfelvétel.
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A Seregélyesi Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiumával 1993 óta tartunk fenn testvériskolai kapcsolatot.
A látogatás célja a két intézmény diákjainak ismerkedése, szakmai tapasztalatcsere és közös kultúránk ápolása. A tervezett programokban a két intézmény diákjai és tanárai közösen vesznek részt.
A szervezett közös programok lehetőséget nyújtanak a diákok megismerkedéséhez, az iskola szakmai képzésének bemutatására,
hozzájárulva ez által a két iskolarendszer jobb megismeréséhez és a tapasztalatcseréhez. A programban résztvevők a tervezett kirándulások alkalmával Magyarország természeti szépségeit és történelmi nevezetességeit ismerhetik meg.
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Esztergályos – Strungar
Ezen a szakon a tanulók elsajátítják a különböző fémforgácsolási technikákat, megismerkednek a szerszámgépekkel, és alkalmazzák a forgácsolási műveleteket.
Elhelyezkedhetnek minden olyan munkahelyen, ahol esztergályos, marós, csiszoló munkát végeznek.
Partnercégek: Metagalax, Moto, Damscom, San
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Hegesztő – Sudor
Ezen a szakon a tanulók elsajátítják a különböző hegesztési eljárásokat, megismerik és alkalmazzák a hegesztő berendezéseket,
gépeket, eszközöket, szerszámokat.
Elhelyezkedhetnek minden olyan munkahelyen, ahol hegesztést alkalmaznak: fémipar, építkezés, autóbádogos, szolgáltatások.
Partnercégek: Harsial, Metagalax, Moto, Damscom, San
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Autószerelő – Mecanic auto
Az iskolában megszerezhető elméleti, illetve a szakszervizekben elsajátítható gyakorlati tudással olyan, a gépjármű szerkezetére,
működésére, üzemeltetésére, javítására vonatkozó alap információk birtokába juthatnak a tanulóink, amelyek célirányos továbbfejlesztésével, gazdagításával biztos szakmai jövőt építhetnek fel maguknak. Saját döntésük, lehetőségeik alapján vállalhatnak szakmunkát itthon vagy külföldön, indíthatnak magánvállalkozást a meglehetősen széles skálát felölelő gépjármű üzemeltető piacon.
Partnercégek: Autosport, IATSA, Hargita, Csibész, Eco-Car, Hinode, Moto, Magyari E., Erőss, Mida, Autoworkshop, Autoglas, Gold C.
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Karosszérialakatos és festő – Tinichigiu vopsitor auto
A tanulási folyamat alatt a tanulók olyan alapvető, alkalmazható, továbbgazdagítható elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, amivel biztonsággal foghatnak, akár életre szóló, autó bádogos-festő szamai karrierjükhöz.
Az összeforrott iskolai-vállalkozói képző csapat munkájának eredményeként pótoljuk a munkaerőpiacon hiányzó szakembereket,
vállalva azt is, hogy sokan külföldön hasznosítják a nálunk szerzett szaktudásukat.
Partnercégek: Micro Trans, Grand System, Autoplastic, László-Com, Balázs Garázs, Autosport, Hargita, Eco-Car, Mida, Moto
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Hálózati villanyszerelő – Electrician staţii şi reţele electrice
Ezen a szakon a tanulók megtanulják az iparban, kereskedelemben, szolgáltatásban, háztartásban található villamos hálózatok
kiépítését és javítását. Elhelyezkedhetnek minden olyan munkahelyen, ahol a villanyszerelő szakmát felhasználják: szolgáltatás, kereskedelem, egyéni vállalkozás, építőipar, villamos kisállomások, erőművek.
Partnercégek: Instel, Electomatic Systems, Vartoni, Electric Instel, Electrica,Tigra Vill, Start Duo, Electro BBSZ, Harmopan,
Harplast, Heineken
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A Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat 2012. novemberében Energiatakarékossági versenyt szervezett középiskolásoknak. A háromfordulós versenyre 24 csapat nevezett be a megye különböző középiskoláiból.
Iskolánkat az SZK-NIL csapat képviselte – Kósa Arnold-István, Simon Norbert, Szopos Loránd. Az első két forduló után a csapat a
döntőbe jutott. Dolgozatukban a település energiahatékonysága növelésének a lehetőségeiről írtak, majd ezt egy kilenc szakemberekből álló zsűri előtt bemutatták. A Gidó Mária, földrajz szakos tanár által felkészített csapat, a IV. helyezést érte el.
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A 2012-2013 tanévtől kezdődően iskolánk részt vesz egy nemzetközi projektben: TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008, Az „Easy
business blended learning” tananyag és oktatási módszer átadása.
2013. november 20-án sikeresen vizsgázott az első EBC*L csoport.
EBC*L célja
• emelje az általános gazdasági tudásszintet a jelenlegi és a leendő munkavállalók körében;
• segítsen elsajátítani egy nemzetközileg versenyképes szaktudást;
• megkönnyítse az eligazodást a mindennapi életben.

Hol veszik hasznát a diákok?
• Továbbtanulásnál megfelelő tudásalapot nyújt.
• Középiskola utáni elhelyezkedésnél máris rendelkeznek egy európai oklevéllel.
• A mindennapi életben segíti az eligazodást, a gazdasági összefüggések megértését.
Projektvezetők: Györfy Ildikó, Tankó István

