ÓBUDAI EGYETEM
Salgótarjáni Képzési Központ és
Kutatóhely

ÓE SKKK érettségi felkészítő

Az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely (ÓE SKKK) 2019. február 8-án
elindította érettségi felkészítő kurzusait matematikából, informatikából és angol nyelvből
Salgótarjánban a Meredek úti telephelyén.
A középiskolás fiatalok számára meghirdetett felkészítőre szép számmal jelentkeztek a diákok a megye
középiskoláiból.
Az Óbudai Egyetem 2017 szeptemberétől kezdte meg Salgótarjánban kihelyezett képzését a SKKK keretein
belül, Nógrád megye egyetlen felsőoktatási intézményében. A 2017-2018. tanévtől műszaki felsőoktatási
szakképzést folytatnak az intézményben, melynek képzési ideje 4 félév, a 2018-2019. tanévtől kezdődően
jelentkezhetnek a középiskolás fiatalok a salgótarjáni telephelyre mérnökinformatikus alapképzési szakra,
melynek képzési ideje 7 félév.
Az idei tanévben a januári beiskolázási Információs Napon hirdette meg az intézmény az érettségire felkészítő
kurzusok indítását középiskolás diákok számára. A felhívás értelmében 3 tantárgyból választhattak az
érdeklődők: matematika, informatika és angol nyelv. Mindhárom esetben 20-20 fős csoportokat hirdettek meg.
50 órás kurzusokban, április végéig 10 héten át péntek délutánonként heti 5 órában térítésmentesen nyílik
lehetőség a részvételre.
2019. február 8-án, pénteken több, mint 40 fiatal gyűlt össze a Meredek út 9. I. emeletén 14:30-ra a kurzusok
indítására. A legtöbben a matematikát választották (28 fő), az egyetem itt megnövelte a férőhelyek számát, így
szinte minden jelentkező bejutott a felkészítőre, informatikából és angolból közel 10 – 10 fő szeretne ezzel a
lehetőséggel is élve felkészülni az érettségire.
A kurzusokat azok salgótarjáni gimnáziumi tanárok vezetik, akik az egyetem képzéseiben is oktatják a
természettudományos tárgyakat, illetve az idegen nyelvet. Így már a felkészítő keretében is lehetőségük van a
tanulóknak arra, hogy bepillantást nyerjenek az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Képzési Központjában futó
képzések tantárgyi követelményeibe.
Az első foglalkozásokon mindhárom tárgyból szintfelmérő segítségével állapították meg a jelentkezettek
tudásszintjét, ennek alapján dolgozzák ki az oktatók a kurzusok végleges tematikáját.
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