


A Garabonciás Középiskola egy szakképzést folytató, nem állami fenn-
tartású többcélú intézmény Budapest szívében.

Iskolánk az 1993-as alapítása óta folyamatosan működik. Fő képzési 
helyszínünk a VII. kerületi Szövetség utca 35. szám alatt található. Tan-
műhelyünk egy 10 perces sétával érhető el a Damjanich utca 7. szám 
alatt.

Iskolánk filozófiája, hogy a művészeti képzések a kreativitásra, az in-
novációra és a digitális technológiára épüljenek. Elsősorban azokra a 
munkaerőpiaci pozíciókra kívánunk szakembereket képezni, amelyek 
a digitális kommunikáció szerteágazó igényeit képesek kielégíteni. 
Ezért arra törekszünk, hogy a nálunk tanuló diákok művészi önkifeje-
zésüket úgy valósítsák meg, hogy közben maradéktalanul kielégítsék 
a megrendelők igényeit. Tanulóinkat a megtanítandó törzsanyagon 
felül, kreativitásukat kibontatkoztató feladatokkal szeretnénk a minél 
hatékonyabb munkavégzésre ösztönözni. Fontos kiemelni, hogy a 
képzési stratégiánk alapvetően nem arra összpontosít, hogy egy-egy 
programot robot módjára tanítsunk meg a diákoknak, hanem sokkal 
inkább a folyamatok átlátására, a technológiák megértésére helyezzük 
a hangsúlyt. Hiszünk abban, hogy ha ez teljesül, akkor már nem fog 
gondot jelenteni tanulóinknak egy-egy program magas szinten való 
elsajátítása.

Képzési repertoárunk igen széles:

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS:

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI MUNKATÁRS
- Művészeti grafikus

- Művészeti- és médiafotográfus
- Divatstílus- és jelmeztervező

- Mozgókép- és animációtervező
TÁNCOS

- Kortárs – modern táncos

TECHNIKUMI KÉPZÉS:
Kreatív ágazat:

- Hangtechnikus
- Nyomdaipari technikus – Nyomdaipari előkészítő

- Dekoratőr

Informatika és távközlés:
- Szoftverfejlesztő és – tesztelő technikus

Szociális ágazat:
- Szociális ápoló és gondozó

- Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS:
Művészeti tagozat

Képzéseinket nappali, esti és felnőttképzési rendszerben is meghirdet-
jük, hogy minden jelentkezőnknek tudjunk megfelelő képzést biztosí-
tani.
Iskolánk ebben az évben is megtartja a szakmaválasztás előtt állók ré-
szére az iskolai nyílt napokat, melyeken előzetes telefonos egyeztetés 
alapján tudjuk fogadni az érdeklődőket.

A Nyílt napok tervezett időpontjai: 13.50 és 15.20 közé esnek.

Ezen alkalmakon lehetőség van megismerni az iskolánkat és a képzé-
seinket, a leendő tanulók válaszokat kaphatnak a felmerülő kérdéseik-
re, illetve rövid betekintést tehetnek egy–egy általunk tanított szakma 
világába.



Cím: 1074 Budapest, Szövetség u. 35. 
E-mail: garabonc@enternet.hu  

Web: garabonciasonline.hu          
Telefon: +36-1-344-7000

OM szám: 102635
Felnőttképzési engedély szám: E-1263/2015

Klubfoglalkozás:
 Ingyenes bemutató órák szombatonként, ahol délelőttönként egy-
egy komplex feladaton keresztül bemutatjuk a szakmák gyakolati 
oldalát. Pontos időpontokról a weboldalunkon tájékozódhatnak.
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