Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola
Az iskola már 1882 óta képez az ország minden részéről érkező tanulókat.
A nálunk végzett szakemberek 135 éve részei a gazdasági életnek. Iskolánk az ország első és egyik legnagyobb mezőgazdasági gépész iskolája.
Jelenleg a térség legjobban felszerelt és legdinamikusabban fejlődő mezőgazdasági képzése folyik nálunk.

www.galamb.mako.hu
facebook.hu/galambmako

Válaszd az alábbi, biztos megélhetést jelentő szakmáink egyikét:
Érettségit és két szakmát adó 4+1 éves képzéseink:
-

Mezőgazdasági gépésztechnikus (közben a Mezőgazdasági vállalkozó képzettséget is megkapod)
Élelmiszeripari gépésztechnikus (közben a Gyártósori gépész
képzettséget is megkapod)
Mezőgazdasági technikus (közben az Állattartó szakmunkás képzettséget is megkapod)

Szakmát adó 3 éves képzéseink:
-

Mezőgazdasági gépész (közben a Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakmát is megszerezheted)
Dísznövénykertész (közben a Virágkötő szakmát is megszerezheted)
Kertész
A szakképzés megszerzése után 2 év alatt érettségit szerezhetsz
és további két év alatt technikusi vizsgát tehetsz.

Kiemelt hiányszakmáink a mezőgazdasági gépész és a kertész, melyeken
emelt ösztöndíjat kapsz.
A Mezőgazdasági gépésztechnikus, Mezőgazdasági technikus és Mezőgazdasági gépész szakmán tanulók ingyenesen T kategóriás jogosítványt kapnak.
Tanulóink ingyenesen megszerezhetik 80 órás tanfolyam keretében a
Zöldkönyvet, mellyel saját gazdaságukban növényvédelmi feladatokat
láthatnak el.

Dísznövénykertész és Kertész tanulóink emelt óraszámban tanulják a
mikroszaporítási ismereteket a térség legjobban felszerelt laboratóriumában.
Szakmáink elsajátítása során már a 9. évfolyamon tanulószerződést kötnek veled, így már az első naptól ösztöndíjban részesülsz.
Tanulmányaid során, a gyakorlati képzés keretében megismerheted a
térség jelentős vállalkozásait, így szakmai vizsgád után egyből munkába
állhatsz.
Az iskolánkban oktatott szakmákban végzett szakembereket bátran alkalmazzák a vállalkozások az ország egész területéről, mivel tudják, hogy a
nálunk végzett tanulókban nem fognak csalódni.
Az iskolában töltött évek alatt 3 hónapos szakmai utat tehetsz Hollandiába, saját vállalkozást alapíthatsz és nyelvvizsgát szerezhetsz.
Tanárainktól minden segítséget megkapsz ahhoz, hogy kiválóan képzett
szakemberként hagyhasd el iskolánkat.
Az iskolánkban végzett diákjaink közül egyre többen tanulnak tovább
egyetemen a Mezőgazdasági mérnök és Mezőgazdasági gépészmérnök
szakok valamelyikén.
Vidéki tanulóink részére modern, 3-4 ágyas szobákkal rendelkező városi
kollégium áll rendelkezésre.
További információ: személyesen az iskolában, vagy a 62/510-896-os telefonon, vagy
www.galamb.mako.hu
facebook.com/galambmako
galambj.iskola@gmail.com

