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szaktanárok
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Iskolánk valamennyi dolgozója – közel húsz éve –
azon munkálkodik, hogy tartós és használható
alapértékeket közvetítsen a minket választó tanulóinknak. Ezen hosszú idő alatt intézményünk sokat fejlődött, változott, igazodva az oktatásirányítás szabályozásához, a munkaerőpiac elvárásaihoz.
Az intézmény 2016. szeptember 1. után a Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola új
név alatt fogadja tanulóit.
A tanulók intézményünkben a következő képzésekben részesülnek:
 k
 épző- és iparművész 46 fő,
 n
 yomdaipari gépmester 25 fő,
 n
 yomdaipar/könyvkötő 35 fő.
Iskolánkban a nyomdaipari képzés a 1990-es
évek végétől működik.
Ezt a képzést a könyvkötészettel indítottuk,
majd nyomdaipari gépmesterek, nyomdaipari
mérnökasszisztensek, kiadványszerkesztők, nyomdaipari technikusok és nyomtatvány-feldolgozó
szakemberek képzésével folytattuk. Így eddigi
tevékenységünk lefedi a prepress, press és postpress folyamatok nagy részét. E képzéseknek
megfelelő szakképesítéssel eddig több mint 300
szakember került ki intézményünkből.
A kiadványszerkesztői képzést 2011-től a művészeti képzések közé sorolták be. Ennek megfelelően
indítottuk művészeti képzéseinket, melyek jó alapul szolgálnak a következő szakképesítésekhez:
 d
 ekoratőr, divat- és stílustervező, festő, grafikus,
kerámiaműves, ötvös, fémműves, szobrász,
textilműves, üvegműves, művészeti és médiafotográfus.
Jubileumi szám

Folyamatosan jelen vagyunk Magyarország
nyomdaipari képzésének életében.
Iskolánk először a 2011/2012-es tanévben csatlakozott a Pro Typographia versenyhez junior
kategóriában.
VÁLOGATÁS EDDIGI EREDMÉNYEINKBŐL
Pro Typographia

 2
 011/2012-es tanév: arany és ezüst fokozat,

5 db Kiváló termék díj

 2
 012/2013-as tanév: arany fokozat,

1 db Kiváló termék díj

 2
 013/2014-es tanév: arany és ezüst fokozat,

2 db Kiváló termék díj

Best Print

 2014/2015-ös tanév: Országos ezüst minősítés,

Zsűri különdíja

 2
 015/2016-os tanév: bronz fokozat

Intézményünk idén ünnepli alapításának 20.
évfordulóját. A két évtized alatt sikerült folyamatosan fejleszteni nyomdaipari eszköz- és
gépparkunkat, követni a nyomdatechnológiai
fejlődést intézményi lehetőségeinkhez mérten, hogy tanulóink minőségi képzésben részesülhessenek.
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