
Cím: 9700 Szombathely Simon I. u. 2-6.

OM azonosító száma: 203062

Telefon: +36 (94) 314-351, Mobil: +36 (20) 503-37-33

Igazgató: Sipos László

E-mail:
sipos.laszlo@oladi.szombathely.hu

titkarsag.oladi@gmail.com

Honlap: http://www.oladi.edu.hu/

2101 / ORIENTÁCIÓS OSZTÁLY

Ebbe az osztályba azokat a választásukban bizonytalan 
tanulókat várjuk, akik egy évet rászánnának arra, hogy jobban 
felkészüljenek a szakképzésbe történő bekapcsolódásra.

Ahhoz, hogy a diákok bekapcsolódjanak a szakmai képzésbe 
és a vállalati duális képzésbe, fejleszteni kell azokat az 
alapkészségeket és kulcskompetenciákat, amelyek minden 
szakmában szükségesek. Ez azonban nem az általános iskolai 
tananyagok ismétlését jelenti. A gazdasági szereplőkkel 
folytatott egyeztetések is arra mutatnak, hogy a megfelelő 
pályaorientáció érdekében először a hiányzó életpálya 
kompetenciákat kell pótolni, amihez többlet időre van 
szükség, ami a szakképzési évfolyamokat megelőzően egy 
orientációs év keretében valósítható meg.

Egy év alatt kis létszámú csoportokban projekt-feladatokat 
oldanak meg, kipróbálják a szakmákat, fejlesztik kompetenci-
áikat. Vállalatokat látogatnak, fejlesztik manuális készségüket. 
Erősségeik felszínre hozásával nyújtanak sikerélményt a 
tanulóknak

Felvételi vizsga egyik szakmánál sincs, a 7. tanév végi és a 
8. évfolyam félévi eredményeket vesszük �gyelembe.

A technikumi képzés 5 éves. Az első két év ágazati ismerete-
ket adó képzése után a második ciklusban duális képzés 
folyhat. Az első időszakban szakképzési ösztöndíj illeti meg a 
tanulót, duális képzés esetén szakképzési munkaszerződést 
köt, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja. Négy kötele-
ző közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a techni-
kusi szakmai vizsga lesz egyben az ötödik, emelt szintű 
érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után kézhez 
kapja a tanuló az érettségi bizonyítványt, és a technikusi 
végzettséget igazoló oklevelet.

A szakgimnázium első négy évfolyama elsősorban az 
érettségire készít fel, de emellett már a szakmai alapozó 
képzés is megkezdődik. A négy évfolyam alatt a tanulók már 
konkrét gyakorlati és elméleti felkészítésben részesülnek a 
választott szakképesítés kívánalmai alapján. Az ötödik 
évfolyam után szakmai vizsgát tesznek a diákok.

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket 
adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, 
elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után 
lehetőség van az érettségi vagy akár a technikusi képzettség 
megszerzésére.
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2111 / KOZMETIKUS TECHNIKUS TECHNIKUM
A kozmetikus technikus feladata felelősségteljes, diagnoszti-
zál, arc- és testkezeléseket végez, sminktechnikákat alkalmaz, 
mely széleskörű szakmai ismereteket igényel.

Professzionális kozmetikumokkal dolgozik, elvégzi a vendég 
által kért kezelést, dekorkozmetikát, elektrokozmetikai 
kezeléseket és tanácsadást. Aki ezt a hivatást választja, annak 
meg kell barátkoznia a kémiával és a biológiával is. Jó 
kommunikációs készséggel és állóképességgel kell rendel-
keznie. Ha szeretnél az embereknek örömet szerezni, maga-
biztosságot adni és esztétikus megjelenéséhez hozzájárulni 
válaszd ezt a mesterséget, ami nem csak hivatás, hanem 
művészet is.

2112 / FODRÁSZ TECHNIKUM
A fodrász kiemelt feladata, hogy vendégének önbizalmat és 
jó érzést szerezzen, azzal, hogy elkészíti az általa megálmo-
dott frizurát. Tevékenységei közé tartozik többek között a 
hajvágás, hajformázási technikák alkalmazása és gyönyörű 
kontyok, frizurák készítése.
 

A jó fodrász, ügyes kezű, kreatív, türelmes és jó állóképesség-
gel rendelkezik. A divat követése alapfeltétel. Ha szeretsz az 
emberekkel beszélgetni és szebbé tenni a napjaikat, válaszd 
ezt a mesterséget. 

2113 / FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR
TECHNIKUM
A �tness-wellness instruktor a szabadidős sportokkal kapcso-
latos programokat tervez, szervez és vezényel le. Csoportos, 
illetve egyéni edzéseket tart. Teljes körű felkészültsége miatt 
egyaránt alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok 
oktatására és a létesítmény működtetésében való hatékony 
közreműködésre. Ha szeretsz mozogni, szervezni és az embe-
reket egy kis mozgásra ösztönözni, válaszd ezt a pályát!

2114 / PEDAGÓGIAI MUNKATÁRS,  GYÓGYPEDA-
GÓGIAI ASSZISZTENS SZAKGIMNÁZIUM
A Gyógypedagógiai asszisztens részt vesz a tanulás, a kompe-
tenciák fejlesztésében. Közreműködik az integrált oktatás 
során a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglal-
kozások előkészítésében és lebonyolításában.  
Felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat a bölcsődében, 
az integrált óvodai, iskolai foglalkozások során, továbbá 
segítséget nyújt a sérült, fogyatékos egyének fejlesztésében. 
Segít a gyerekek gondozásában, irányítja a speciális tanulási, 
szabadidős vagy játék tevékenységeket. 

Az ideális jelölt jó kommunikációs képességgel, nagyfokú 
empátiával, toleranciával és kreativitással, valamint jó 
kézügyességgel rendelkezik.

2121 / DIVATSZABÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA
A szabó jelenti a ruhakészítés alappillérét. A divatszabó a 
divatirányzatoknak megfelelően elkészíti a szabásmintát, 
kiválasztja az alapanyagokat, és kiszabja az alkatrészeket. 
Ismernie kell a ragasztási, és vasalási műveleteket, a varrógé-
peket, mérettáblázatokat.

Az elegáns egyedi vagy konfekcionált ruhanemű precíz 
gyártási folyamatok után készül el és kerül a vásárlóhoz. Ha jó 
a kézügyességed, esztétikai érzéked és érdekel a divat, az új 
öltözködési trendek kihívásai, válaszd ezt a kreatív szakmát.

2122 / BŐRTERMÉKKÉSZÍTŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A bőrtermékkészítő bőrből, műbőrből, textilanyagból külön-
böző divatos termékeket – a választott szakmairányának 
megfelelően lábbeliket, táskákat, pénztárcákat, egyéb kiegé-
szítőket – készít hagyományos kézműves technikákkal és 
korszerű gépesített módszerekkel. Igény esetén javítást, 
átalakítást végez.

Munkáját kreativitás, a divat ismerete, kézügyesség, pontos-
ság, szín-és térlátás, jó szemmérték, állóképesség, önállóság, 
valamint csapatmunka jellemzi. Ha szereted a kreatív munkát, 
jó a kézügyességed, esztétikai érzéked és érdekel az 
öltözék-kiegészítők divatja, válaszd ezt a kreatív szakmát.


