DEBRECENI SZC HÍRLEVELE
2017/2018. tanév 1. szám (2017.szeptember 4.)
9

VIRÁGKARNEVÁL 2017
A Debreceni Szakképzési Centrum
számára kiemelten fontos, hogy az
iskoláinak otthont adó város kulturális
eseményeibe is bekapcsolódjon. Így
ebben az évben már második alkalommal
vettünk
részt
a
Debreceni
Virágkarneválon, ahol a Centrum önálló
virágkocsival jelent meg, valamint lelkes
diákközösség
műsorával
is
megörvendeztette az érdeklődőket.
Célunk, hogy a társadalom számára
megmutassuk
a
szakma
nem
másodrangúságot, hanem kiemelkedő
értéket jelent.

ábrázolta. A Debreceni Szakképzési
Centrum pályázatot hirdetett a diákok
között, így a kompozíció a Debreceni SzC
Péchy Mihály Építőipari Szakgimnázium
tanulóinak tervei alapján készült el.
Büszkék vagyunk arra, hogy különböző
szakmát tanuló fiatalok összefogtak, hogy
egy közös produkcióban mutassák be
milyen jó is DSZC-s diáknak lenni. A
produkció: Tanár és Diák közös munkája
volt! Felkészítő tanárok: Barna Lilla, Antal
Mária, Diószegi Márta, Kiss Klára.

Támogatók: Richter Gedeon Nyrt.;
BAUVIV Kft.; Alföldi Nyomda Zrt.;
A kompozíció a Magyarországon méltán HUNÉP Universal Építőipari Zrt.;
népszerű cseh rajzfilmsorozat A Botament
Systembaustoffe;
MCKisvakond főszereplőjét és barátait BAUCHEMIE Kft.; Jalla Étterem
Pénzes Csilla
sajtó-kommunikációs és külkapcsolati
referens

FELNŐTTOKTATÁS-TANULNI SOHA NEM KÉSŐ
A mai napon immáron harmadik éve
nyitjuk meg iskoláink kapuit a tanulni
vágyó felnőttek előtt. Idén is nagyon
sokan jelentkeztek, több mint 1700-an
jelezték, hogy szakmát szeretnének
tanulni nálunk. Közel 60 szakmát
hirdettünk meg, és 4 érettségire
felkészítő osztályt is indítunk. Az idei
tanév újdonsága, hogy a 8 osztályt
végzetteknek is van lehetőségük
felnőttként továbbtanulni: az érettségi
vizsgát 3 tanév után szerezhetik meg.
Nagyon sokszínű a szakmakínálatunk,
és természetesen továbbra is érvényes,
hogy mindenki számára ingyenes nem
csak az első szakma megszerzése,
hanem a második szakképzés is.
Ha Ön is szeretne tanulni, akkor még
nem késő jelentkezni.

Egyes szakmák esetében van lehetőség a
héten a pótjelentkezésre.
Az alábbi linken érik el az indítani
tervezett
szakmáinkat:
http://www.dszc.hu/images/hirek/dszc/fe
lnottoktatas.jpg.
Ha jelentkezni szeretne, akkor a
következő linken teheti ezt meg:
http://www.dszc.hu/jelentkezes/felnottok
tatas.
A most első iskolapados napot töltő
hallgatóink, és a már második, utolsó
tanévet kezdő felnőtt tanulóink számára is
sikeres tanévet kívánunk!
Gál Anita
ügyfélszolgálati referens
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TANÉVNYITÁSI DÖMPING
A
2017/2018.
tanév
tanévnyitó
ünnepségek sorozatával kezdődött. A
Debreceni Szakképzési Centrum több
tanévnyitó ünnepélyen is képviseltette
magát. Az Országos Szakképzési
Tanévnyitónak Szolnok adott helyet,
amelyen a Debreceni Szakképzési
Centrumot Tirpák Zsolt, főigazgató
képviselte.
Húsz helyszínen tartott szakmai megyei
és fővárosi tanévnyitó konferenciát az
Oktatási Hivatal, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Klebelsberg Központ
közreműködésével. A
szakmai
tanévnyitó konferenciák egyik helyszíne
a Debreceni SZC Mechwart András
Gépipari
és
Informatikai
Szakgimnáziuma volt.
Az
ünnepélysorozatot
a
városi
tanévnyitó követte, amely a Debreceni
Nagytemplom falai között zajlott.

A Debreceni SZC Brassai Sámuel
Gimnáziuma
és
Műszaki
Szakgimnáziuma adott helyet a
Centrum szintű tanévnyitásnak, hiszen
az iskola 50 éves jubileumát
ünnepelte, így méltó helye volt a
közös
ünnepség
színterének.
A tanévnyitási ünnepélyek sikeresen
lezajlottak, így több fórumon
hivatalosan is becsengettek.
Minden kedves dolgozónknak és
diákunknak sikerekben gazdag új
tanévet kívánunk!
Harmati-Egri Kata
titkársági-kommunikációs referens

50 ÉVE A HAZAI SZAKKÉPZÉS SZOLGÁLATÁBAN

www.dszc.hu

Az életben az egyetlen állandóság, maga a változás – szól a sokak által használt bölcsesség. Talán ezzel a kijelentéssel
lehetne a legjobban összefoglalni a Debreceni SzC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma múltját,
jelenét és jövőjét. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a név- és fenntartóváltások sorozata, de a folyamatos átalakulások
során egyetlen dolog változatlan maradt, a szakmai értékalapú oktatásra való törekvés. Ennek a szemléletmódnak ma
kiemelt szerepe van, ugyanis az elméleti tudás átadása mellett nagy szükség van a gyakorlati, szakmai ismeretek bővítésére
is. A szakképzés terén ezt a látásmódot követve
folyamatosan fejlesztettük, bővítettük és átalakítottuk
pedagógiai kultúránkat, amelynek eredményeként
iskolánk mára a város egyik meghatározó köznevelési
intézményévé vált. Idén szeptember elsején közösen
nyitottuk meg a tanévet a Debreceni Szakképzési
Centrum tagintézményeivel, elindítva ezzel az 50 éves
Brassai jubileumi tanévének rendezvénysorozatát.
Hiszünk benne, hogy a folyamatosan változó világban a
kitartásunkkal és szakmaszeretetünkkel az állandóságot
tudjuk képviselni diákjaink számára, akik kellő
elszántsággal és optimistán tekintenek jövőjükre… az
évnyitó ünnepségek után is.
Kelemen Dávid
Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki
Szakgimnáziuma
stratégiai és fejlesztési menedzser
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