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Intézményünkben a nyomdászképzés több mint
negyvenéves múltra tekint vissza. 1964-ben indult országos beiskolázással a békéscsabai Rózsa
Ferenc Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskolában, majd 1978-ban önálló intézményként Nyomdaipari Szakközép- és Szakmunkásképzőként folytatta működését. 1987-ben
gimnáziumi képzéssel bővülve Tevan Andor
Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola
lett. Jelenleg egy integrációnak köszönhetően
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nevű intézményben
képezzük a leendő nyomdászokat.
Élő kapcsolataink vannak a megyében működő nyomdákkal, szívesen fogadják diákjainkat szakmai gyakorlaton, és a szóbeli értékelés,
illetve a minősítés egyértelmű visszacsatolás
számunkra az iskolában folyó oktató-nevelő
munkáról. A szakmai képesítést megszerezve a
dolgozókként elhelyezkedő volt tanítványaink szakmai kvalitásáról is elmondják véleményüket a nyomdák vezetői. Öröm számunkra,
hogy elismerik az iskolában folyó oktatómunkát, általában meg vannak elégedve végzőseink tudásszintjével.
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Tekintettel arra, hogy Békés megyében kizárólag nálunk van szakközépiskolai szintű nyomdászképzés, és összességében a régiónkban is
kevés a nyomdaipari képzőhely, igyekszünk
maximálisan ﬁgyelembe venni a munkaerőpiaci igényeket. Ennek megfelelően például az
új modulrendszerű szakképzés helyi tanterveit
véleményeztettük több nyomdával is, és beépítettük javaslataikat a képzési programunkba.
Az előbbiekben említetteken túl számos
együttműködés szövődik a helyi nyomdászszervezeten, illetve a Tevan-alapítványon keresztül is. Az idei tanévben két nyomdaipari
mérnök tanít nálunk a békéscsabai Kner Nyomdából.
Sajnos nincs pontos statisztikánk a végzősök
elhelyezkedéséről. Bízom benne, hogy a törvényben előírt pályakövetési rendszer adatbázisa számunkra is hasznos információkat fog
szolgáltatni végzett tanulóinkról. Mindezek
ellenére tudjuk, hogy szakképesítést szerzett
tanítványaink általában a megyén belül helyezkednek el, de többen a fővárosban, illetve
más megyében találnak állást. Szerencsére vannak olyanok is, akik céget alapítanak, és sikeres vállalkozóként vannak jelen a piacon.
A nyomdaipari képzésre is az általános tendenciák érvényesek: a gyerekek nagy része nem
motivált eléggé, nagyon nehéz rászorítani őket

a folyamatos kitartó munkára. A társadalmi
változások miatti szülői elbizonytalanodás is
érezteti a hatását, kevés hathatós segítséget
kapunk a szülői háztól. Így az érettségiig tartó
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szakaszban igen nehéz a kollégák helyzete, de
még így is sok diákban sikerül ébren tartani, illetve feléleszteni a nyomdászat iránti érdeklődést. Az érettségi utáni szakképző évfolyamokon már sokkal kedvezőbb a kép, a diákok
tudatosan készülnek választott szakmájukra,
tanulmányi eredményük ugrásszerűen emelkedik a korábbi évekhez képest.
Talán arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy
1964 óta folyamatos a képzésünk, mindig nyitottak voltunk minden újra. A mi iskolánk dolgozta ki és vezette be elsőként a kiadványszerkesztő szakma oktatását. A korszerű szakmai
tartalmat mindig a kor szakmai színvonalának
megfelelő gépparkon oktattuk. Számítógépeinken a legkorszerűbb szoftverek futnak, és az
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idén szereztünk be egy heidelbergi SM-52-es
nyomógépet.
Minden olyan diákra szívesen emlékszünk
vissza, akik érdeklődéssel, szorgalommal végezték feladataikat, eredményesen megállták
helyüket a nyomdaipar különböző területein,
illetve a kapcsolódó szakterületeken. Szerencsére olyan hosszú a névsor, hogy a felsorolás
meghaladja a cikk terjedelmét. Különösen büszkék vagyunk azokra a volt tanítványainkra,
akik a különböző országos szakmai versenyeken
(OSZTV, SZÉTV) elért kiváló eredményeikkel
öregbítették az iskola hírnevét, tették nyilvánvalóvá, hogy magas szintű képzés folyik az intézményben.
Igyekszünk tanműhelyünket a lehető legkorszerűbb gépekkel felszerelni. Szakmai kiállításokra, nyomdákba, papírgyárba szervezünk
évente tanulmányi kirándulást. A heidelbergi
gépgyárba is lehetőségeinkhez mérten időnként elvisszük tanulóinkat. Kapcsolatot tartunk a PNYME megyei szervezetével, a Nyomdai Dolgozók Szakszervezetével és különböző
alapítványokkal.
A korszerű eszközpark fenntartásához folyamatosan szükségünk van a nyomdáktól kapott fejlesztési támogatásokra, továbbá szívesen részt vennénk termelőüzemek által kiírt
szakmai pályázatokon, és örömmel hallgatnánk a szakma jeles képviselői diákoknak szóló előadásait is.
Jelenleg is oktatott szakmák:
52 213 01 0000 00 00 Kiadványszerkesztő
52 213 03 1000 00 00 Nyomdai gépmester
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