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“A JÖVŐ VÁLLALKOZÓIT NEVELJÜK”

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!

Nagy örömünkre szolgál, hogy képzési kínálatunk, elért eredményeink
felkeltették érdeklődését
intézményünk iránt. Kérem, tekintse át és tanulmányozza képzési tájékoztatónkat! Amennyiben
iskolai tevékenységünkkel kapcsolatban kérdése
merül fel, forduljon hozzánk bizalommal!
Az iskolai életről győződjön meg személyesen is, látogassa nyílt napjainkat!
Remélem, hogy a következő oldalakat hasznosnak fogja találni, így a közeljövőben Önt illetve hozzátartozóját is
„Séfes diákként” köszönthetem!

Németh Katalin
igazgató
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KARRIERLEHETŐSÉGEK

Bármelyiket is választod
az általunk tanított szakmák közül, ha magas színvonalon műveled,
kivívod az emberek csodálatát!
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“A JÖVŐ VÁLLALKOZÓIT NEVELJÜK”

...cukrász és cukrász szaktechnikus szakmában
Csodasütemények, varázstorták, ínycsiklandó fagylaltok, parfék, marcipánszobrok … Bámulatos kézügyesség és kreativitás, ami akármilyen hihetetlen, de kellő szorgalommal és kitartással fejleszthető.
A cukrászok számára a legnagyobb rangot a cukrász világbajnokságra
bejutás jelenti, de vigyázz, sokszor a kevesebb néha több. Valamikor egy
jól sikerült meggyes rétessel is boldoggá teheted azokat, akiknek egy kis
édességre fáj a foguk. Csak szívből csináld! Szaktechnikus képzéssel még
üzletet is nyithatsz, ráadásul egyenértékű az emeltszintű érettségivel.
Vagyis innen irány a felsőoktatás!

...szakács és szakács szaktechnikus szakmában
Akik már megfőzték a világot: Széll Tamás, Jamie Oliver, Gordon Ramsay.
Te is lehetsz 3 Michelin Csillagos Séf! Higgy magadban és ez a cél lebegjen
a szemed előtt!
Híres nemzetközi szakácsversenyek, ahol majd egyszer bizonyíthatsz,
ha ezt a szakmát választod: Szakácsolimpia, Hagyomány és evolúció,
Bocuse d’Or Hungary - Bocuse d’Or Europe. A boldogulásodat ausztriai,
németországi, ciprusi külföldi szakmai gyakorlati lehetőséggel segítjük.
Szaktechnikus képzéssel még üzletet is nyithatsz, ráadásul egyenértékű
az emeltszintű érettségivel. Vagyis innen irány a felsőoktatás!

...pincér-vendégtéri szakember szakmában
A pincér szakma legjava olyan éttermekben dolgozhat, ahol kiváltság étkezni.
A szakmát pedig ma már kiváltság tanulni. Nyugat-Európában a hagyományos értelemben vett klasszikus pincérképzés nem létezik, ezért is olyan
népszerűek és keresettek szakembereink a külföldi szállodákban, éttermekben. A továbblépés akár Mixer akár Barista képzéseinken biztosított. Ma
már csak speciális ismeretekkel lehetsz versenyképes a munkaerőpiacon.

Bónusz lehetőség: Külföldi szakmai gyakorlat 4-5*-os szállodában!
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KARRIERLEHETŐSÉGEK...
...turisztikai technikus, idegenvezető szakmában
A szakmával megnyílik előtted a világ. Ne kergess azonban hiú ábrándokat, ebben a szakmában csak akkor lehetsz sikeres, ha jó szervezőkészséggel, kiváló kommunikációs készséggel és mindenekelőtt magas szintű
nyelvtudással rendelkezel. Elhelyezkedhetsz utazási irodákban, rendezvényszervező irodákban, utazásszervező cégeknél. A végzettség emelt
szintű érettségivel egyenértékű, vagyis irány a felsőoktatás!

...vendégtéri szaktechnikus szakmában
Az étteremvezetés lényegében a fenti szakmában dolgozó szakemberek
összehangolását, az éttermi szolgáltatás, mint termék menedzselését jelenti. A vendégtéri szaktechnikus feladata az összehangoláson és értékesítésen túl, a folyamatos kontroll, ellenőrzés és irányítás.
Ehhez komplex gondolkodás, vagy egyszerűbben fogalmazva vendéglátós
rafinéria szükséges. A fortélyokat nálunk vérbeli vendéglátósoktól sajátíthatod el, EU-s vendéglátásszervező osztályunk számára két hónapos németországi és hét hónapos ciprusi külföldi szakmai gyakorlatot biztosítunk.
A végzettség emelt szintű érettségivel egyenértékű, vagyis irány a felsőoktatás!

Magyarországon is lehet gasztronómiából profitálni
A vendéglátóipari iskolák padjaiból kikerülve sokan szeretnék egyből
euróban kapni a fizetésüket, Both Lőrinc, a Michelin-csillagos Borkonyha
fiatal szakácsa szerint viszont alázattal és tanulással idehaza is megcsinálhatja valaki a szerencséjét.
„A vendéglátóiparban, csak annyit kérdeznek: mit akarsz?” – mesélte Lőrinc. Az ő válasza pedig annak idején csak annyi volt: „Dolgozni és tanulni.”
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“A JÖVŐ VÁLLALKOZÓIT NEVELJÜK”

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT
4-5*-OS SZÁLLODÁBAN!

Te is eljuthatsz
a csúcsra!!
Dienes Ádám volt tanulónknak
már sikerült!
Ádám ma már Jamie Oliver
éttermében a glasgow-i
„Jamie’s Italian”-ben Chef de
Partie, részlegvezető séf.
„Ha az ember dolgozik és
törekszik, akkor számítanak
rá, és úgy gondolom, igen, a
lehetőség mindenki számára
adott, de nem ingyen.
Kemény munka és tanulás
az ára. Szerencsésnek érzem
magam, mert jókor voltam jó
helyen, de mellette érzem,
hogy megdolgoztam érte.”
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LÉPJ SZINTET SZAKKÉPESÍTÉSSEL!

ERASMUS+
PROGRAMOK
Az Erasmus+ programok
meghirdetésével a külföldi
programjaink iránt megnövekedett igény magasabb
színvonalú kielégítése a célunk. Eddigi tapasztalataink
alapján elmondhatjuk, hogy
a képzésben résztvevők számára mind az intenzív elméleti, mind pedig az intenzív
gyakorlati óráknak, benne az
összefüggő külföldi szakmai
gyakorlatnak
köszönhetően a képzés végére helyzeti
előnyt biztosítunk.

2022-2023 KÉPZÉSI PROGRAM
Elméleti szakmai +intenzív nyelvi képzés
Őszi szünet
Elméleti szakmai +intenzív nyelvi képzés
Felkészülés az utazásra

Ausztria-Németország szállodai gyakorlat
Tavaszi szünet
Ciprusi szállodai szakmai gyakorlat
„Nyári” és téli szünet
Elméleti szakmai képzés
Szakmai záróvizsgák
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“A JÖVŐ VÁLLALKOZÓIT NEVELJÜK”

AZ EURÓPAI UNIÓS KÉPZÉSI
FORMA
Annak érdekében, hogy a diákok német illetve angol
nyelvterületen is megállják a helyüket, 2022 őszén elkezdjük felkészítésüket az eddig tanult idegen nyelven
kívül a második idegen nyelvből is (angol illetve német).
A Veszprémi Szakképzési Centrum „SÉF” VendéglátásTurizmus Technikum és Szakképző Iskola honlapján
„Külföldi gyakorlati helyeink” címszó alatt megtalálhatók
a kinti fogadószállodák, éttermek, amelyek számát a közeljövőben még tovább bővítjük.
A külföldi programok a diákok számára ingyenesek, annak teljes költségét (utazás, biztosítás, szállás, étkezés)
és a kint tartózkodás idejére nyújtott ösztöndíj támogatást
pályázati forrásainkból fedezzük. A sikeresen teljesített
külföldi szakmai gyakorlatok után a résztvevők Europass
bizonyítványt kapnak, amellyel kedvező elhelyezkedési lehetőségekhez jutnak egész Európa területén.
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Szakmai gyakorlatok
BEL- ÉS KÜLFÖLDÖN
Diákjaink kiemelkedő teljesítményét többek között azzal díjazzuk, hogy
ellátogathatnak a „SÉF” Iskola külföldi partnerintézményeibe, ahonnan
a kölcsönösség jegyében folyamatosan fogadjuk a külföldi delegációkat.
A találkozások alkalmával diákjaink számára nemcsak a célnyelvi környezetet és közösséget biztosítjuk, ami rendkívül fontos az idegen nyelvi
kompetenciák fejlesztésében, hanem a kultúraközi különbségek megismerésével toleranciájuk, alkalmazkodó készségük is fejlődik.
A magyar és külföldi tanulók részére a partnerintézményekben végzett gyakorlat nagy kihívást jelent, ugyanakkor a szezonalitás következtében fellépő többletmunka lebonyolításának aktív résztvevőivé válnak.
Megjelenésükkel a munkaerőpiac színesedik, változatosabbá válik.
Az iskola minőségbiztosítási programjában az elmúlt tíz évben kiemelt
szerep jutott a külföldi kapcsolatok kiépítésének és bővítésének, amely a
jövőben is stratégiai célunk.
Az ERASMUS+ mobilitási programoknak köszönhetően az eltelt években
közel 300 tanulót helyeztünk el négy és öt csillagos szállodákban szakmai
gyakorlatszerzés céljából Cipruson, Németországban és Ausztriában.
További országok ahol már jártunk és ahonnan már ellátogattak hozzánk:
NÉMETORSZÁG, OLASZORSZÁG, SPANYOLORSZÁG, BELGIUM, TÖRÖKORSZÁG,
ROMÁNIA, FINNORSZÁG, SZLOVÁKIA, AUSZTRIA, ÍRORSZÁG, NORVÉGIA,
CIPRUS.
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CIPRUSI
ÜZENET

Atlantica Hotels,
Agia Napa, Cyprus
ATLANTICA HOTELS are now an
international company owning and
operating twenty-two three to five
star hotels. We aim to offer quality
holidays to our guests and exceed
their expectations.
The rapid development of our
company gives the opportunity to
many young graduates to progress
with their career within our company.
We are looking for young people
with a solid academic background
willing to learn and advance within
our company. They must have the
right mentality, be service oriented,
hardworking and have a pleasant
personality.
I wish you an excellent academic
year and I hope to see you soon in
our presentation in your school.
Yours sincerely,
Marios Panteli
Nicos Sofocleous
ATLANTICA HOTELS & RESORTS
Cyprus – Greece
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But-Pálfi Brigitta
Hogyan jutottam el a SÉF-ből a Hilton-ig?

Érzések és emlékek, amik előszőr
beugranak, amikor a sulira gondolsz.
Nagyon jó érzéssel tölt el, ha a
SÉF-ben eltöltött 5 évre gondolok
vissza. Legelső, ami az eszembe jut
az a felvételi napja, hiszen anno volt
külön felvételi az 5 évfolyamos nyelvi
előkészítő osztályba. Mostanra már
csak szép emlék az a rengeteg angol
óra, amit néha izgatottan, néha kissé kevesebb lelkesedéssel vártunk
diáktársaimmal együtt.
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Mindent félretéve, nagyon jó viszszagondolni a SÉF-es diákéveimre,
az osztálykirándulásokra, farsangi
bálokra, ünnepi műsorokra, SÉF-es
napokra, külföldi utakra és végül a
szalagavatóra és a ballagásra.
Mit adott neked az iskola? Meghatározta-e a későbbi életedet?
Igazából nagyon sokat köszönhetek a SÉF-nek, kezdve a nyelvtanulástól, hiszen az általános iskolából
kilépve az angol nyelven kívül nem
igazán beszéltem semmilyen idegen nyelvet. Viszont érettségire felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkeztem, úgy, hogy a nyelvi felvételi
napján még kezdő szinten voltam
angolból.
Mit is kaptam még a sulitól? A
külföldi tanulmányi utazásokat!
Hiszen egy utazás mindig nagy élmény, de mellette sok tapasztalatot
szereztem, új barátságokat kötöttem, amik a mai napig megvannak.

Kétszer is voltam az iskolával
külföldön, először a 10. osztályban. Három hónapot tölthettem
el, Sapriban. A másik alkalommal
ugyancsak cserediák programon
keresztül egy hónapig voltam Voss
városában Norvégiában. Norvégia
a későbbiekben nagy szerepet játszott az életemben hiszen kilenc
nyarat kint töltöttem. Először egy
étteremben (Vossevangen Grill og
Steakhouse) pincérkedtem, majd
a történelmi múlttal rendelkező
Stalheim Hotel több részlegén is
dolgoztam, de legutoljára a recepción.
Milyen tapasztalatokat szereztél
külföldön?
A külföldi utak során megismertem a különböző nemzetek kultúráját, népszokását és gasztronómiáját, mindezzel fejlesztve a tudásom.
Mivel a Stalheim Hotel nemzetközi
személyzettel rendelkezik, így lehetőségem volt az angol, német és
olasz nyelveket gyakorolni, valamint
a norvég nyelvet elsajátítani.
Megtanultam, hogy hogyan kell
helytállni különböző helyzetekben,

továbbá megtanultam hogyan legyek magabiztos és nyitott az új
emberi kapcsolatok és ismeretek
iránt. Nem csak a cserediák programok alatt, de a munkám során is
igyekeztem beilleszkedni a különböző nemzetiségű diákok, tanárok,
családok és munkatársak közé, hiszen mindenkinek eltérő a mentalitása, nézőpontja és hozzáállása a
dolgokhoz.
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Hogyan alakult a pályád az érettségi után?
Az érettségi után adóigazgatást
tanultam a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügy és Számviteli Karán. Az adóigazgatási terület
érdekelt, de úgy éreztem, miután
befejezem a tanulmányaimat nem
szeretnék ezzel hivatásszerűen
foglalkozni. Rájöttem, hogy ami közel áll a szívemhez, az nem más,
mint a vendéglátás és a szálloda
szakirány. Így hát folytattam is tovább a tanulmányaimat a főiskolán belül, viszont a Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Karon, azon belül is az idegenforgalom és szálloda szakirányon.
Az egyetemi tanulmányaid alatt
tudtál építkezni a SÉF-ben elsajátított ismereteidre?
A SÉF-ben a szakmai tantárgyaim
a gazdasági ismeretek, a marketing
és szállodai ismeretek voltak, amiket
a későbbiekben mind a Számviteli és
Pénzügyi Karon, mind a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon hasznosítani tudtam. Ezek
az ismeretek a tudás alapját tették ki,
amire a későbbiekben építeni tudtam.

Milyen felsőfokú végzettséget
szereztél?
Adóigazgatási szakügyintéző képesítést, valamint közgazdász végzettséget szereztem turizmus-vendéglátás szakirányon.
Jelenleg a Hilton Budapest szállodában a Reservations részlegen dolgozom, ahol korábban az egyetemi
féléves gyakornoki időmet töltöttem.
Ajánlod-e az iskolát másoknak is?
Miért?
Természetesen csak ajánlani tudom másoknak is a SÉF-et.
Sokat kaptam a sulitól és ennek
köszönhetően maradtam ezen a
szakirányon. Ha ismét választanom
kellene, hogy hol tanulok tovább
biztos, hogy újból a SÉF-et választanám.

“A JÖVŐ VÁLLALKOZÓIT NEVELJÜK”

DIÁK-SZÁJ A KÜLFÖLDI
SZAKMAI GYAKORLATOKRÓL
„Rendszeretőbb, szorgalmasabb, kitartóbb lettem.”
/Horváth Zsanett/

„Nagyon jó döntést hoztam, amikor
jelentkeztem, mert visszagondolva,
szép helyeken jártam, rengeteget tanulhattam, alkalmazkodóbb lettem és
nagyon sok barátot szereztem.”
/Szloboda Andrea/

„Úgy érzem, a gyakorlat során megtanultam komolyan venni, amit csinálok, jobban koncentrálni a munkámra és azt olyan jól végezni, amilyen
jól csak tudom. Tanácsom az utánam következőknek: végezzék a munkájukat a legjobb tudásuk szerint, használják a nyelveket bátran, még akkor
is, ha tudják, nyelvtanilag nem teljesen helyes, amit mondanak.”
/Heblinger Zoltán/
„Bátran vállaljátok ezt a programot, mert egy életre szóló
kalandban lesz részetek. Sok embert megismerhettek és
sok tapasztalatot szerezhettek. Az ember odakint magára
van utalva, így hamar felnő és megtanul bízni magában.”
/Varga Rebeka Andrea/
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„Eleinte nagyon aggódtam, de aztán egyre
biztosabb lettem magamban. Sokat erősödtem
lelkileg és természetesen nyelvi és szakmai téren is magabiztosabb vagyok. Az én tanácsom a
jövő gyakornokainak: legyenek nyitottak, használják a nyelvet, még akkor is, ha nem biztosak
magukban! Mosolyogjanak sokat!”
/Csepely Zsófia/
„Nyíltabb és lazább személyiség lettem.”
/Dégi Adrienn/
„Külföldi szakmai gyakorlatom
elején az angol nyelvtudás hiánya
jelentette a legnagyobb problémát,
de egy hónap rendszeres tanulás
és a sok kedves kolléga segítségének köszönhetően ezt sikerült leküzdenem.” /Dege Dániel/

„A kinti gyakorlat jó hatással volt
mindenre. Az angol nyelvet bátrabban merem használni, bővült a
szókincsem, határozottabban cselekszem a váratlan helyzetekben.”
/Erdei Brigitta/
„Merj álmodni és megvalósítani!”
/Kasléder József/

„Segítőkészebb,
odafigyelőbb
lettem, megtanultam csapatban
dolgozni. Az emberekkel való kapcsolatom is jobb lett. Sokkal közvetlenebb vagyok.”
/Branstadter Szilvia/
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„A munkához való hozzáállásomat olyan mértékben határozta
meg, hogy most már nemcsak dolgozom, hanem szeretek dolgozni.
Mind a küldő intézmény, mind a fogadó hotel nagy együttműködésről
tett tanúbizonyságot, ezért minden
a legnagyobb rendben volt.”
/Demeter Tibor/

XXI. SZÁZADI
KÖRÜLMÉNYEK
TANÜZEMEINKBEN

Veszprémi SzC „SÉF” Vendéglátás-Turizmus
Technikum és Szakképző Iskola Szakmai Programjában célul tűzte ki az intézmény folyamatos eszközbővítését, a modern oktatási technikák alkalmazását, a gazdaság igényeihez
alkalmazkodó oktatói kabinet kialakítását.
A SéfKrajcár Étterem és Cukrászda kiváló lehetőséget biztosít tanulóink számára a korszerű
ismeretek megszerzésére, így biztosak lehetünk
abban, hogy a tanulót nem éri felkészületlenül az
innováció, az újabb és újabb technológiák és berendezések megjelenése.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Pályaválasztási
felelősök:
Müller Mónika és Mayer Zsanett
igazgatóhelyettesek
valamint Mikóczy-Koltai Döniz Adrienn

Elérhetőségek:
Cím: 8200 Veszprém, Halle utca 3.
Telefon: 88 569 880, Fax: 88 325 834
E-mail cím: sef@sef.hu
weboldal: www.sef.hu

FIGYELEM!
A felvétel feltétele valamennyi képzésünk
esetén pályaalkalmassági vizsgálaton
való előzetes részvétel.
A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:
Általános iskolásoknak:

2022. február 25. 8.00 óra
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AZ INTÉZMÉNYRŐL ÉS A KÉPZÉSRŐL RÖVIDEN
Képzésünkre olyan jelentkezőket várunk, akik az érettségi, illetve a szakmai
végzettség megszerzése mellett, a turizmus-vendéglátás ágazaton belül szeretnének orientálódni.
A képzés célja az állandóan változó gazdasági környezethez rugalmasan
alkalmazkodni képes szakemberek kibocsátása. Ennek érdekében kiemelten
fontos szerephez jut az előképzettségnek megfelelő idegen nyelvek (angol,
német nyelv) oktatása, mivel a szakma elvárása a több nyelven kommunikálni képes szakember. A szakmai ismeretek elmélyítésére és az idegen nyelvi
készségek fejlesztésére külföldi – norvég, német, osztrák, olasz, ciprusi –
partner-intézményekkel folytatott együttműködés ad lehetőséget.
Az iskola a versenyképes tudás megszerzését szem előtt tartva a fentiek
mellett biztosítja a rendkívül felkészült, diákközpontú, munkáját elhivatottsággal végző oktatói gárdát, valamint a nívós oktatáshoz és az eredményes
tanuláshoz nélkülözhetetlen, európai színvonalú környezetet.
Iskolánk felismerte az informatikai oktatás jelentőségét az esélyegyenlőség
javításában, és azt a tényt, hogy az információs társadalom építésével nőhet
a gazdaság termelékenysége. Ennek jegyében évről-évre fejlesztjük az iskola
számítógép-állományát, és ma már az Internet és számítógép-hozzáférést tekintve a magyarországi középiskolákkal összehasonlítva intézményünk az élvonalba tartozik. Az iskola fogadóterében, valamint a termekben is folyamatos
Internet-hozzáférhetőség biztosított, így a tanárok már a tanulók okos telefonjaira is építenek a játékos és hatékony óravezetés érdekében. A magas színvonalú elméleti és szakmai képzés mellett különös hangsúlyt fektetünk a diákok
szabad idejének hasznos kihasználására is sport rendezvények, vetélkedők,
sportversenyek keretében. Ehhez a tárgyi feltételek maximálisan adottak.
Intézményünk mindenki számára segítséget nyújt tanulmányainak eredményes elvégzésében. Azon tanulók részére, akik érettségi után főiskolán, egyetemen szeretnének továbbtanulni, a választott (második) tárgyból emeltszintű
érettségire felkészítő foglalkozásokat tartunk. Az első emelt szintű érettségit
a szakképestés megszerzésével a tanulók automatikusan teljesítik, ami szakirányú továbbtanulásnál egyenes utat biztosít a felsőoktatási intézménybe.
Az iskola önálló kollégiummal nem rendelkezik, a tanulók számára a városi kollégiumokban biztosított az elhelyezés.
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Az iskola jó gyakorlatai –

AMIÉRT ÉRDEMES

MINKET
VÁLASZTANI
» Tanulási eredmény alapú oktatás

» Kimagasló színvonalú szakmai, nyelvi és közismereti
képzések (az oktatók részben tananyagfejlesztők, tankönyvírók, youtuberek, többek között a „Matekból 5-ös”
milliós látogatottságú youtube csatorna üzemeltetője is
az oktatói testület tagja)
» A szakmai oktatók szakmájukban elismert, gyakorló
szakemberek
» ERASMUS+ külföldi szakmai gyakorlat Ausztriában, Németországban, Cipruson ingyenesen, kiemelt ösztöndíjjal
» COACHING módszer alkalmazása a tanulói eredményességért, a sikeres életpályáért,
» Ösztöndíjrendszer a képzés teljes ideje alatt, a külföldi
szakmai gyakorlat időtartamában is,
» Partnerközpontú oktatás a SÉF filozófia égisze alatt –
SÉF = Siker-Érvényesülés-Fejlődés,
» Csapatszemlélet, vagyis a diák és a tanár egyformán
fontos, egyenrangú szereplői a tanulási folyamatnak,
ahol az oktatók inkább mentorok, mint tanárok
» Projektmódszer
alkalmazása,
ahol
a
felelőségvállalása ösztönzőleg hat a tanulásra

diákok

» Minőségi képzés, minőségi, XXI. századi környezetben.
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“A JÖVŐ VÁLLALKOZÓIT NEVELJÜK”

Résztvevőnek
járó támogatás
ösztöndíj

A 8. ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ KÉPZÉSEK STRUKTÚRÁJA
Szakképző iskola

Technikum

Résztvevőnek
járó
támogatás

9. évfolyam

9. évfolyam

ösztöndíj

Ágazati alapozó vizsga

10. évfolyam

ösztöndíj

szakmaválasztás (pincérvendégtéri szakember,
cukrász, szakács, panziós
-fogadós)

Ágazati alapozó vizsga

ösztöndíj

10. évfolyam

szakmaválasztás (turisztikai technikus, vendégtéri szaktechnikus, szakács
szaktechnikus, cukrász
szaktechnikus)

ösztöndíj

ERASMUS + külföldi szakmai gyakorlati lehetőség

ösztöndíj

ösztöndíj

11. évfolyam

11. évfolyam

ösztöndíj

Szakmai vizsga

12. évfolyam

ösztöndíj

Továbblépési lehetőség: 2
éves érettségire felkészítő
képzés esti tagozaton

érettségi 3 tantárgyból
13. évfolyam

ösztöndíj

érettségi 1 tárgyból +
szakmai vizsga=emelt
szintű érettségi
Továbblépési lehetőség:
Felsőoktatási intézmény
gazdálkodás szakon
(közgazdász vendéglátásturizmus szakirányon)

További képzési formák:
I. Általános műveltséget adó, 2 évfolyamos szakközépiskolai képzés nappali tagozaton (érettségire felkészítő felnőttoktatás szakképesítéssel rendelkezők részére kifutó rendszerben)
II.Érettségire, illetve 10 osztályra épülő 2 évfolyamos szakképzés nappali
tagozaton
III.Szakmai oktatás ingyenes felnőttképzés keretében
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Az online pályaválasztási tájékoztatók időpontjai
A 2021/22-es tanévben a járványhelyzetre való tekintettel online - facebook
és youtube - pályaválasztási tájékoztatókat tartunk az alábbi időpontokban:
- 2021. november 4., 17.00 óra,
- 2021. december 9., 17.00 óra,

Külső helyszínen lebonyolított rendezvényeink időpontjai
2021. november 4. (csütörtök):
I. turnus: 15:00-15:30, II. turnus: 15:30-16:00, III. turnus: 16:00-16:30
2021. december 9. (csütörtök):
I. turnus: 15:00-15:30, II. turnus: 15:30-16:00, III. turnus: 16:00-16:30
A részvételre korlátozott létszámban van lehetőség, ezért regisztrációhoz kötött, amelyet a www.sef.hu weboldalon tud megtenni az érdeklődő. A
helyszínről szintén a honlapon tájékoztatjuk látogatóinkat.

A képzések kódszámai
6101 Technikum: Turizmus-vendéglátás ágazat (vendégtéri szaktechnikus,
cukrász szaktechnikus, szakács szaktechnikus, turisztikai technikus idegenvezető vagy turisztikai szervező szakirányon)
6201 Szakképző iskola: Turizmus-vendéglátás ágazat (cukrász, pincérvendégtéri szakember, panziós-fogadós, szakács)

A képzések leírása
Technikumi képzés:
A 2022/2023-as tanévben a 9. évfolyamon nappali tagozaton Turizmusvendéglátás ágazatban technikusi szinten kettő osztály indul.
Ebben a típusú képzésben a tanuló az első és második évben, a 9. és 10.
évfolyamon még csak ismerkedik a turizmus-vendéglátás ágazattal.
A tanulók a 10. évfolyam végén, az ágazati alapozó vizsga letétele után
választanak szakképesítést.
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A képzés során a diákoknak 12. évfolyamon lehetőségük van előrehozott érettségi vizsgát tenni magyar nyelv
és irodalom, matematika és történelem tárgyakból. A 13.
évfolyamon megszerzik a technikusi szakképesítésüket,
illetve leérettségiznek azokból a tárgyakból, amelyekből korábban nem tettek előrehozott érettségi vizsgát. A
képzés során összesen négy tárgyból érettségiznek, ötödik érettségi tárgyat nem kell választaniuk, mivel maga
a szakmai vizsga (technikumi szakképesítés) az ötödik
érettségi vizsgatárgy. A technikumi szakképesítés emelt
szintű érettségi vizsgával egyenértékű, ami a felsőoktatási intézménybe történő továbbtanuláskor beszámítható.
Az ágazati alapozó vizsgát követően Turisztikai technikus szakképesítést választók számára a következő információ releváns: A 10. évfolyam végén a Turisztikai technikus szakképesítést választók a 13. évfolyamon választják
ki a szakképesítés szakirányát. A tanulmányaikat turisztikai szervező vagy idegenvezető szakirányon folytathatják
tovább. A turisztikai technikus (turisztikai szervező vagy
idegen vezető szakirányon) szakképesítés megszerzésének bemeneti feltétele a középfokú nyelvvizsga.

Szakképző iskolai képzés:
A 2022/2023-as tanévben a 8. évfolyamra épülő turizmus-vendéglátás ágazatban, szakképző iskolai szinten
kettő osztályt indítunk három éves képzési idővel (ahol a
pincér-vendégtéri szakember vagy szakács vagy cukrász
szakképesítés megszerzése a cél. A szakképesítés kiválasztására a 9. évfolyam elvégzését követően, az ágazati
alapozó vizsga letétele után van lehetősége a tanulónak.
Ebben a képzési formában, a szakképesítés megszerzését követően, a tanuló további kettő év alatt – esti tagozaton - megszerezheti az érettségi vizsgát.

23

A tanulmányok során tanfolyami formában biztosított továbbképzések
Elit HoReCa* tréning gasztronómia, guest relations
management, értékesítés,
kommunikáció

Bartender-barista
tréning

Diétás szakács
képzés

A felvétel feltétele
5 évfolyamos érettségit adó technikumi képzésben:
az általános iskola által kiadott jelentkezési lap pontos kitöltése valamint
a pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés. A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2022. február 25. 08:00 óra. Központi felvételi vizsga nincs.
A felvétel az általános iskolából hozott pontok összesítése alapján történik
(magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem).

3 évfolyamos szakképesítést adó szakképző iskolai képzésben:
az általános iskola által kiadott jelentkezési lap pontos kitöltése valamint
a pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés. A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2022. február 25. 08:00 óra. Központi felvételi vizsga nincs.
A felvétel az általános iskolából hozott pontok összesítése alapján történik
(magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv).

2 évfolyamos szakképesítést adó szakképzésben:
az iskola által kiadott képzési tájékoztatóban lévő jelentkezési lap pontos
kitöltése és az iskolához történő visszaküldése, valamint a pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés. A belépés feltétele eredményesen lezárt
10. osztály.

2 évfolyamos érettségit adó szakközépiskolai képzésben:
eredményes OKJ szakképesítést adó bizonyítvány, az iskola által kiadott
képzési tájékoztatóban lévő jelentkezési lap pontos kitöltése és az iskolához
történő visszaküldése. Ez a képzés kifutó rendszerű.
*HoReCa tréning=Hotel, Restaurant, Catering azaz szállodai, éttermi, vendéglátóipari továbbképzés
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Iskolánkról az Interneten az alábbi linkeken érhető el információ:
http://www.youtube.com/watch?v=u4QWuCGWg-g „SÉF” Suli Veszprém
http://www.youtube.com/watch?v=5XNjnllub88 „SÉF” Európai Uniós vendéglős képzés
http://www.facebook.com/sef.iskola?ref=ts&fref=ts „SÉF” Szakképző Iskola
http://www.facebook.com/Gasztropedellus?fref=ts Gasztropedellus

Amennyiben képzéseinkkel kapcsolatban további kérdés merülne fel,
kérjük, telefonos vagy e-mailes elérhetőségeinken vegye fel a kapcsolatot
oktatásszervező kollégánkkal!

Oktatásszervező:

Elérhetőségek:

Mikóczy-Koltai Döniz Adrienn

Cím: 8200 Veszprém, Halle utca 3.
Telefon: 88 569 880,
Fax: 88 325 834
Email cím: sef@sef.hu
Weboldal: www.sef.hu
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„SÉF” VENDÉGLÁTÁSTURIZMUS TECHNIKUM ÉS
SZAKKÉPZŐ ISKOLA

