Művészeti csoportok,
szerkesztőségek, sportegyesületek:
• Csiky-Csuky diáklap szerkesztése
• Az iskolai honlap szerkesztése
• Néptáncegyüttes
• Népdalcsoport, kórus
• Rajz szakkör

Diáktanács:
2001 óta a Nemzetközi Diák
Unió tagja. A diáktanács
rendszeresen részt vesz a
Csiky-nap, illetve az iskolai
ünnepségek, bálok megszervezésében. 2005-től a TMK
(Tisza–Maros–Körös) régió
tagja.

• Citera csoport
• Fotó kör
• Gitár oktatás
• Kosárlabda-, röplabda-, futballcsapat

Szolgáltatások:
Kollégium: Korszerűen felszerelt bentlakásunk 70 férőhellyel rendelkezik. A
2020-21-es tanév, immár a harmadik, amelyben az Alma Mater Alapítvány olyan
ösztöndíjat biztosít diákjaink számára, amellyel a bentlakás teljesen ingyenessé
vált. Az alapítvány ezt az ösztöndíjat a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.támogatásával tudja kiosztani..

Könyvtár:
Közel 15.000 kötettel büszkélkedik könyvtárunk, ahol a
kötelező háziolvasmányoktól
a kortárs irodalomig, minden
stílus megtalálható. Aki ide
látogat, nem marad számára
érdekes
vagy
fontos
olvasmány nélkül.

Iskolapszichológus: Az iskolapszichológus legfőbb feladata az iskola életében
közreműködő személyeknek, elsősorban a diákoknak nyújtott tanácsadás. Azokkal
a diákokkal foglalkozik, akik szeretnének valamilyen változást elérni az életükben,
szeretnének hatékonyabbak, kiegyensúlyozottabbak lenni, de azok is
megkereshetik, akik csak valamilyen aktuális kérdésüket szeretnék átbeszélni, pl.
érzelmi problémák, beilleszkedési nehézségek, családi problémák, tanulási gondok,
pályaválasztási bizonytalanságok.

I. Elméleti szakok
(érettségi vizsgával zárul)

Matematika–informatika–
intenzív angol nyelv és
természettudományok–intenzív
angol nyelv
(14 + 14 hely)
Egy osztályon belül két szak: a
matematika–informatika szakon a
számítástechnika, az informatika és a
matematika, a természettudományok
szakon pedig a fizika, kémia és a
biológia képezik az alaptantárgyakat,
az
idegen
nyelv
oktatással
párhuzamosan. A tanulók emelt
óraszámban tanulják az angol nyelvet,
és részletes betekintést nyernek a
számítógép alkalmazási területeibe
(programozás, hálózati ismeretek,
weblapkészítés,
szövegszerkesztés,
táblázatkezelés,
adatbázis-kezelés
stb.) Az elméleti szakokat elsősorban
azoknak a diákoknak ajánljuk, akik
mindenképpen
szeretnének
a
középiskola után továbbtanulni. Itt
alapos és széles körű felkészültséget
szerezhetnek a tudományok minden
területén, így könnyűszerrel jelentkezhetnek
bármelyik
felsőfokú
intézménybe.

II. Technológiai szakok
(érettségi- és szakvizsgával zárul)
1. Közgazdaság (28 hely).

2. Turizmus (28hely)

Ezen a szakon a diákok fokozatosan
felfedezik
az
őket
körülvevő
gazdasági világot, megismerik a piac
és a vállalkozások működését, és
megszerzik azt a szükséges tudást,
ami biztosítja számukra, hogy az
üzleti
világban
el
tudjanak
helyezkedni, vagy sikeres saját
vállalkozást nyissanak. Az elméleti
tárgyakon túl kiemelt szerepe van a
szaktantárgyaknak: közgazdaságtan,
marketing, könyvelés, üzleti kommunikáció és tárgyalások, piacelemzés,
szolgáltatások minősége, számítógépes ismeretek. A szak jellegzetessége,
hogy évfolyamtól függően, évi 3-5
hét gyakorlati oktatást biztosít
különböző gazdasági egységeknél. A
XII. osztály elvégzése után, a
kereskedelmi és pénzügyi technikusi
szakdiploma megszerzésével lehetőség nyílik a szakmában való könnyebb
elhelyezkedésre.

A
profil
keretében
diákjaink
fokozatosan megismerkedhetnek a
turisztikai
tevékenységekkel,
átfogó képzésben részesülnek mind
elméleti, mind gyakorlati szempontból, amelyet tematikus kirándulások
során is elmélyíthetnek. Német és
angol nyelvet is tanulnak, a turisztikai
szaktantárgyakat
pedig
kiemelt
óraszámban oktatjuk számukra. Ilyen
tantárgyak a vendéglátás, a szállodai
szolgáltatások alapjai és a szállodai
szolgáltatások minősége, az utazási
irodák szervezése, turisztikai marketing, turisztikai termékek. Az éves
gyakorlati
oktatás
(évfolyamtól
függően, évi 3-5 hét) szállodákban,
éttermekben,
valamint
utazási
irodákban zajlik. Elsősorban azoknak
a tanulóknak ajánljuk, akik szeretik a
természetet,
a
kirándulást
és
turisztikai vagy idegenforgalomi
pályán kívánják folytatni tanulmányaikat, de nem zárja ki a
továbbtanulás
lehetőségét
más
szakirányban sem.

III. Szakiskolai és duális képzés
(3 éves, nincs érettségi, szakvizsgával zárul)
2. Duális képzésű
szakoktatás: (14 + 14 hely)

1. Szakiskola:
Autómechanika (28 hely)

A duális típusú szakoktatás
újdonság iskolánkban, a 202021-es tanévtől indul.
Az oktatás 3 éves, és az elméleti
képzés mellett nagy hangsúlyt
fektet a gyakorlati oktatásra is,
amely nagyobb óraszámú, mint
a szakiskola esetében. A duális
képzés három éves időtartama
alatt
a
tanulók
kétféle
ösztöndíjban is részesülnek:
állami ösztöndíj, amelynek
értéke kb. 200 lej és a
gyakorlatot biztosító cégtől is,
szintén 200 lej értékben. Ez
összesen kb. 400 lejt jelent.
Egy osztályon belül két szak
indul:

Az automechanika szakon nagy
hangsúlyt fektetnek a gyakorlati
oktatásra, amely autómechanikai
műhelyekben
történik.
A
végzősök autószerelői oklevelet
kapnak. A szakiskolás diákok
havonta állami ösztöndíjban
részesülnek, amelynek értéke
kb. 200 lej.
Szállodai dolgozó (14 hely)
A szakgyakorlat Arad neves
szállodáiban és éttermeiben
zajlik. A 3 év elvégzése után a
diákok olyan bizonyítványt
szereznek, amely feljogosítja
őket arra, hogy szakmunkásként
dolgozhassanak szállodákban,
panziókban, motelekben és
menedékházakban.
Kereskedelmi dolgozó
(14 hely)
A szakgyakorlat Arad több
kereskedelmi egységében zajlik.
A 3 év elvégzése után a diákok
olyan bizonyítványt szereznek,
amely feljogosítja őket arra,
hogy szakmunkásként dolgozhassanak a kereskedelemben.

