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GARABONCIÁS
HÍRLEVÉL
GARABONCIÁS KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA. 2011 NOVEMBER

Beköszöntő
Tisztelt Olvasónk!

Iskolánk vezetése a fenntartóval egyetértésben úgy döntött, hogy elektronikus
“HÍRLEVÉL” rendszeres közreadásával
tájékoztatja iskolánk szolgáltatásai után
érdeklődőket.
Tervünk, hogy naprakész változatos információkkal szolgáljunk az iskola képzési és egyéb szolgáltatásairól. Tájékoztatást adjunk a szakképzést és felnőttképzést érintő változásokról. Segítsünk
eligazodni azok között az új jogszabályok között melyek a jövő évtől meghatározzák mindennapi életünk egy jelentős szeletét.

RÖVID ISMERTETÉS RÓLUNK
A Garabonciás Kommunikációs és Üzleti Szakközépiskola Budapesten a közép-magyarországi régióban székhellyel
rendelkező, szakképzést folytató, nem
önkormányzati fenntartású szakközépiskola. Az iskola alapítási éve: 1993.
Az iskola fő képzési profilja a digitális
média területe. 2012 -es tanévtől új
szakképzést indítunk TÁNCOS szakmában. Ugyancsak a következő tanévtől
a Szociális gondozó és ápoló képzést is
el kívánjuk indítani.

Grafikus

Felvételi tájékoztató a
8.évfolyamot végző
tanulóknak és szüleiknek
Szakközépiskolánk a 1993-tól
foglalkozik a digitális média iparághoz tartozó szakképzések oktatásával.
Az iskola célja kettős:

✴ biztos szakmai elméleti tudásra
alapozott, kreatív grafikus, animációs, fotós szakembereket
képezni a munkaerőpiac számára
✴ a szakirányú felsőfokú intézményekben továbbtanulni szán-

dékozóknak pedig megfelelő
előképzettséget nyújtani a felvételi vizsgákhoz.
Tanáraink:

A szakmai képzést oktatók olyan
elméleti és gyakorlati szakemberek, akikkel öt-tíz év óta eredményesen készítjük fel szakmai
képesítő vizsgára hallgatóinkat.
Közülük többen művészként is
elismeréseket szereztek.

Folytatjuk a következő számban

Animátor

Képzés célja:

Képzés célja:

A grafikus olyan
vizuális és rajzi kultúrával rendelkező
kreatív szakember, aki a grafika
különböző szakterületein (alkalmazott
grafika, képgrafika,) önálló
véleményalkotásra, esztétikai és szakmai
feladatok igényes megoldására képes.
Iskolánkban a szakmai képzés
számítógépes hangsúllyal történik.

Az animációs filmkészítő
szakember, a mozgófilm,
videófilm,rajzfilm, számítógép
animációs, kép és hangkezelő
programjait alkalmazza, valamint az
ezekhez kapcsolódó fotó, film, TV videó
és világítástechnikai berendezéseket
szakszerűen tudja kezelni. Iskolánkban a
szakmai képzés számítógépes
hangsúllyal történik.

Táncos
A képzés célja:

A táncos olyan egyetemes
műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és
előadói képességgel rendelkező
szakember, aki igényesen valósít meg, ad
elő színpadi szóló vagy kartáncosi
feladatokat.

Bővebben: www.garabonciasonline.hu

