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„Célunk, hogy nyitott szemléletű, önálló tanulásra és  
döntéshozatalra képes, felelőségteljes diákokat neveljünk.”

Látogasson el nyílt napjaink egyikére és nyerjen  
betekintést intézményünk gimnáziumi, általános  
iskolai, illetve óvodai oktatási programjába! 

Jelentkezés nyílt napjainkra február 13-ától  
a www.ais.hu weboldalunkon.

Leendő diákjainkat nemzetközi oktatási  
színvonallal és angol nyelvű képzéssel  
várjuk az AIS-ben!
Gondoskodjon gyermeke nemzetközi  
színvonalú oktatásáról időben!

www.ais.hu    
3516 Miskolc, Forrás u. 1.     
info@ais.hu 

A Nyitott Ajtó Baptista Szak-
képző Miskolc belvárosában 
várja a szakmát tanulni vágyó 
gyerekeket és felnőtteket egy-
aránt. Intézményünk képzési 
kínálata évről évre bővül, alkal-
mazkodva a helyi és a munka-
erőpiaci igényekhez.  

Intézményünk a következő 
tanévben hegesztő, burkoló, 
festő, mázoló, tapétázó, pincér, 
vendégtéri szakember és sza-
kács szakmában hirdetett meg 
felvételt szakképző iskolában. 
Minden szakmai képzéshez sa-
ját tanműhellyel rendelkezünk. 
Tavaly szeptembertől a gépé-
szeti és építőipari  ágazaton 
tanuló 10. és 11. évfolyamos 
tanulóink a Baptista Ágazati 
Képzőközpontban szakképzési 
munkaszerződéssel teljesíthe-
tik a szakmai gyakorlatot. 

Nemcsak kilencedik osztály-
tól, hanem felnőttképzésben is 
indítunk iskolarendszerű, ingye-
nes képzéseket. Szeptembertől 
például burkoló és cukrász sza-
kon.

Rendészet, közszolgálat ága-
zatban technikumi képzésben 
közszolgálati technikusokat ok-
tatunk. Jelenleg 3 tanulónk vesz 
részt a BORSOD-ABAÚJ-ZEMP-

LÉN VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKA-
PITÁNYSÁG által meghirdetett 
ösztöndíjpályázaton.

Két éve külön épületbe köl-
tözött a művészeti tagozatunk, 
ami várja a 8. osztályosok és az 
érettségizett tanulók jelentke-
zését grafikus és mozgókép- és 
animációkészítő szakon. A kép-
zés kis létszámú osztályokban, 
magasan képzett művészta-
nárokkal folyik. Képzőművész 
tanulóink rendre sikereket ér-
nek el a különböző városi és or-
szágos versenyeken. Művésze-
ti képzéseinket felnőtteknek is 
ajánljuk esti tagozaton. 

Miskolcon egyedülálló a szí-
nészképzésünk, amit érettségi 
után lehet elvégezni. A képzés 
szoros együttműködésben zaj-
lik a Montázs Drámapedagógiai 
és Közművelődési Egyesülettel. 

Iskolánk képzési kínálatának 
különleges szelete a szakiskolai 
tagozat, ahol sajátos nevelési 
igényű tanulóknak biztosítunk 
szakmatanulási lehetőséget, 
folyamatos gyógypedagógiai 
segítségnyújtás mellett. Jelen-
leg cukrászsegéd, szakácsse-
géd, szobafestő és falazó kő-
műves részszakképesítések 
megszerzésére van lehetőség 
ezekben az osztályokban.

Képzés munkaerő piaci 
igényekre szabva 


