
SZAKMAI SIKEREK AZ ELSŐ SZAKMAI VIZSGÁN A TANEXTBEN 

 

 

TANEXT-es sikerek az első szakmunkásvizsgán!  

14 szakmai vizsgára bocsájtott tanulónk mindegyike eredményesen vizsgázott 2015 júniusában, 

s jó eredménnyel megszerezték választott szakmájuk megkezdéséhez szakmai bizonyítványukat. 

 

A 3 éves szakiskolai szakképzés után a napokban adtak számot tanulóink szakmai elméleti és 

gyakorlati tudásukról. TANEXT-es tanulóink sikeresen teljesítettek az intézmény első 

szakmunkásvizsgáján. 

Az iskola fenntartója és az intézmény nagyon büszke a tanulókra. A siker kulcsa összetett, sok múlik a 

szakmai tanárokon, a gyakorlati felkészítést végző oktatókon, a diákokon, az intézményt segítő 

Segít7ek és befogadó programot szervező szakembereken, közismereti tárgyakat oktató tanárokon és a 

projektvezetőkön is. 

Legeredményesebben vizsgáztak szakiskolai képzésben a ruházati eladó, valamint az élelmiszer és 

vegyi áru eladó képzésben résztvevő diákok, vizsgaeredményük átlaga: 4,5. Érettségire épülő 

szakképzésben szerzett szociális asszisztensként szakmai végzettséget egy tanulónk, tanulmányi 

eredménye jó.  

Nehéz gyakorlati vizsgakörülmények között adtak számot gyakorlati tudásukról szociális gondozó 

tanulóink a Down Alapítványnál, köszönjük a gondozottak és segítőik hozzájárulását az eredményes 

vizsgához. Festő, mázoló, tapétázó tanulóink szakmai gyakorlati vizsgájuk során tovább szépítették 

Fertő utcai gyakorlati tanműhelyünket, vizsgamunkájuk sokáig díszítik majd helyiségeinket. 

 

Vizsgázott tanulók szakmai eredményének átlaga: 

  

• Ruházati-, valamint élelmiszer és vegyi áru eladó  4,5 

• Szociális gondozó és ápoló      3,5 

• Festő, mázoló és tapétázó     3,4  

• Szociális asszisztens       4,0 

Szakmai bizonyítványt szerzett tanulóink: 14 fő 

 

• Barát Rebeka   szociális asszisztens 

• Béki Dorottya   szociális gondozó és ápoló 

• Kincses Olivér  festő, mázoló, tapétázó 

• Kókai Sándor   festő, mázoló, tapétázó 

• László Evelin   szociális gondozó és ápoló 

• Lázár Dominika  ruházati eladó 

• Lázár György   festő, mázoló, tapétázó 

• Milu Ferenc   festő, mázoló, tapétázó 

• Náhóczki Róbert  festő, mázoló, tapétázó 

• Pfandler Alexandra  ruházati eladó 

• Sanyó Gergely  szociális gondozó és ápoló 

• Szamkó Katalin  ruházati eladó 

• Szarka Ágnes   szociális gondozó és ápoló   

• Szilágyi Andrea  élelmiszer- és vegyi áru eladó 

 

Osztályfőnök: Simon Judit 

 

Szakmai felkészítő tanárok, oktatók: 

• Daróczi Péter 

• Györfi Éva 

• Nyitrai László 

• Szabó Györgyné 

• Tellér Anett 

• Tunyogi Zsuzsanna 

• Varsányiné Tohai Éva 



Idegen nyelvi felkészítők: 

• Antalffy Edina 

• Csengődi Eszter 

 

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak is!  

 

A TANEXT Akadémia Szakképző Iskolában a tanulóknak megvan a lehetősége arra, hogy sikeres 

szakmai vizsga után könnyebben helyezkedjenek el a munkaerőpiacon választott szakmájukban 

partnercégeink segítségével. Szakmunkás bizonyítványa mellé azonnal állásajánlatot kapott: 3 fő, 

külföldi munkát vállal: 1 fő. Szakmai végzettsége mellé érettségit kíván tenni 8 fő, ők iskolánkban 

folytatják tovább tanulmányaikat. 

 

Gratulálunk a jó eredményekhez, és köszönjük a kollégák és partnereink felkészítő munkáját! 

Így tovább, TANEXT! 

 

Budapest, 2015. június 10. 


