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Az iskola elózetes telefonmegbeszélés alapján (0915 720 646) 
bármelyik nap és bármilyen órában megtekinthetó. 
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lskolánk oz olopiskolát sikeresen elvégzett lányoknok 
és fiúknok, szlovák és mogyor oktotási nyelven egyoránt, 
négyéves, érettségivel végz6d6 noppoli togozotú 
képzést kínál oz integrált ÉPÍTÉSZETtanulmányi szakon 
(3650 M). Ennek folyomán tonulóink részletesebben 
foglalkoznak a magasépítészeti és a vízgazdálkodási 
s zo kto ntá rgyo kko 1. 

Az integrált tanulmányi szak el6nye, hogy 
a 3. és 4. évfolyamban tanulóinknak választási 
lehet6séget kínál fel, tobb szaktantárgyból 
választhatják ki azokat, amelyeket szukségesnek látnak 
o jov6juk szempontjából. llyen tontárgyok például 
o bels6építészet, oz architektúra gyokorlot, o szokirányú 
számítástechniko, matematika gyakorlot, fiziko 
szeminárium, idegen nyelvi társolgás. 



Milyen képességeket sajátítanak el 
tanulóink: 
• kézi rajzkészséget, 

• számítógépes tervrajzkészítést ALLPLAN, ArchiCAD és 

AutoCAD tervezóprogramok segítségével, 

• elsajátítják a belsó építészet, lakberendezés alapjait, 

• elsajátítják a kulsó építészet, parktervezés alapjait, 

• az épuletek kältségvetésének számítását 

Cenkros Plus programmal, 

• a geodéziai mérést és az eszkäzäk használatát, 

• elsajátítják a statika és építészeti mechanika alapjait, 

• áttekintetést szereznek az építészeti stílusok tärténelmi 

fejlódéséról, 

• az építóanyagok és termékek gyártásáról és 

fel használásá ról, 

• gyarapítják nyelvi ismereteiket német és angol nyelvból, 

• elsajátítják a hivatalos levelezés, a känyvelés és 

piacszervezés alapismereteit, 

• a kéthetes szakgyakorlatokon belí.ii tervezóirodáknál, 

építészeti cégeknél és vállalatoknál gyakorlati 

képességeket szereznek, 

• a geodéziai mérések tanfolyamán elsajátítják 

a fäldmérés alapjait, 

• az Erasmus+ program keretén belí.ii kí.ilfäldän 

sajátíthatják el a „Szmart házak" tervezését. 
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Végzett tanulóink érvényesiilése 
a munkapiacon: 
• vállalkozók az építészet terén, 
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• muszaki dolgozók tervezóirodákban - rajzolók, tervezók, 

• építésvezetók, mesterek az építkezéseken, 

• szakképzett dolgozók építóanyag-gyártás és eladás 
terí.iletén, 

• muszaki ellenóräk, 

• muszaki í.igyintézók, beruházók, 

• kältségvetést készítók építészeti cégeknél, 

• menedzserek, 

• geodéták a kataszteri hivatalokban, 

• szakképzett dolgozók kärnyezetvédelmi hivatalokban, 

• árvízvédelmi szakemberek vízgazdálkodási 
tá rsaságokná I, 

• piackutatási dolgozók, 

• lehetóségí.ik nyílik a továbbtanulásra fóiskolákon, 
egyetemeken (végzós diákjaink mintegy 80 % - 85 % - a 
egyetemen folytatja tanulmányait, elsósorban 
építészeti szakon, de jó eséllyel jelentkezhetnek más 
szakterí.ilet fóiskoláira vagy egyetemeire is), 

• az építészeti alapismeretekre épí.iló lakberendezó, 
parktervezó, ingatlanforgalmazó és értékbecsló 
szakmai végzettség kännyen elérhetó. 



Milyen tanulási feltételek biztosít 
az iskola: 
• két korszeruen felszerelt oktatási épuletet, 

• iskolán kívuli oktatást - egyetemi és fóiskolai 

tantermekben, építészeti cégeknél és vállalatoknál, 

szakosított munkahelyeken 

• 120 féróhelyes kollégiumot, 

• iskolai étkezót saját konyhával, 

• iskolai bufét és pihenó helységet a szabadidó toltésére, 

• tornatermet két erósítóteremmel, kulsó mufuves 

pályával és szabadtéri tornaeszkozokkel, 

• 3 korszeru számítógépes tantermet nyomtatókkal és ploterrel, 

• két nyelvi tantermet interaktív táblával, 

• matematika és ábrázoló geometria szaktantermet, 

• anyagtan laboratóriumot, 

• foldméréstani szaktantermet, 

• építészeti szaktantermet, 

• klasszikus, interaktív táblákkal és vetítókkel ellátott 

tantermeket, 

• iskolai konyvtárat és olvasótermet, 

• nyílt Wi-Fi hálózatot az iskola és kollégium termeiben, 

• teljes mértéku elektronikus osztálykonyv használatát. 



Mivel tälthetik tanulóink szabadidejiiket: 

• aktívan részt vehetnek az iskola hazai és kí.ilfäldi 
projektek szervezésében és megvalósításában, kulfäldi 
baráti csereprogramokban, 

• részt vehetnek pályázati felhívások kidolgozásában, 
diákprojektek megvalósításában, 

• bekapcsolódhatnak a käzépiskolai szaktevékenységbe, 

• részt vehetnek hazai és kí.ilfäldi diákkonferenciákon, 

• hangverseny - és színházlátogatásokkal, 

• szórakozással, musortervezéssel, disco szervezéssel 

• szórakozhatnak a tanár diák bálon, az elsosäk 
avatásán, szalagavatókon 

• a tanítási órákon kívul a diákok kí.ilänbäzo szakkäräkän 
tevékenykedhetnek, pl. sportkäri foglalkozásokban, 
építészeti szakkäräkben, fényképész-, matematika-, 
idegen nyelvi kärben, 

• az iskolai diáklap szerkesztoségében dolgozhatnak, 

• a diákok részt vehetnek sí tanfolyamokon, 
úszótanfolyamokon, 

• részt vehetnek osztálykirándulásokon, szakrendezvényeken, 

• bekapcsolódhatnak jótékonysági tevékenységekbe. 



Egyuttmíikädunk: 

UNIVERSITY OF Spolufinancované z 
programu Európskej únie 

Erasmus+ 
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AUTODESK 
AUTOCAD 

Oktatási programok: 

A NEMETSCHEK COMPANY 

GRAPHISOFT. 

ARCHICAD cenkros4 /\LLPLAN 
oceňovanie a riadenie stavebnej výroby 
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