TEХНИЧКА ШКОЛА ЋУПРИЈА

Уписује у први разред школске 2017/2018. године следеће
образовне профиле:
У подручју рада САОБРАЋАЈ:
30 ученика ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
30 ученика ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА
( четворогодишња занимања )

бесплатна обука и полагање за Б категорију

У подручју рада МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА – дуално образовање:
30 ученика БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ
( трогодишње занимање )

 Кнеза Милоша бб, Ћуприја
 www.tehnickaskolacuprija.edu.rs
тел: 035/8472-466, 8471-772

САОБРАЋАЈ
1.ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
( у трајању од 4 год.)
врши организацију рада у свим областима
везаним за безбедно и ефикасно одвијање
саобраћаја, као што су: обука вожње, технички
преглед, шпедитерске
и царинске услуге,
планирање
и
организација
градског,
међуградског,
међународног
путничког
и
теретног саобраћаја, послови везани за
безбедност и регулисање саобраћаја, послови
саобраћајне инспекције, одржавање путне
мреже.
У току редовног школовања ученици, према
плану и програму практичне наставе, имају
бесплатну обуку вожње и полажу возачки
испит за Б категорију.

САОБРАЋАЈ
2.ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА
( у трајању од 4 год.)
врши послове логистике у области транспорта,
организацију унутрашњег транспорта у робнотранспортним
центрима,
контејнерским
терминалима,
лукама,
аеродромима,
производним и складиштним системима, као и
организацију мултимодалног транспорта и
шпедитерске услуге.
Ученици се школовањем оспособљавају и за
све остале послове везане за организацију у
области саобраћаја.
У току редовног школовања ученици,према
плану и програму практичне наставе, имају
бесплатну обуку вожње и полажу возачки
испит за Б категорију.

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
3.БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ
( у трајању од 3 год. )
je оспособљен за израду делова и монтирање
металних конструкција, као и за заваривање
електролитичким, електроотпорним и гасним
поступцима.
Ученици овог профила се школују по систему
дуалног образовања у сарадњи са локалном
привредом из ове области, при чему се акценат
ставља на практичну наставу и оспособљавање
за посао.

Д У АЛ НО О Б Р АЗ О В АЊ Е
Техничка школа у Ћуприји у школској 2017/2018.
години планира и упис ученика по дуалном
систему
образовања
у
складу
са
интересовањима локалне привреде:

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ МОЖЕТЕ ДОБИТИ У
НАШОЈ ШКОЛИ ПОЗИВОМ НА СЛEДЕЋЕ БРОЈЕВЕ

ТЕЛЕФОНА:
035/8472-466

О дуалном образовању:
035/8471-772
То је систем стручног школовања на два места
учења: у школи ( теоријска настава ) и у
предузећу ( практична настава ). Настава коју
ученик изводи у предузећу дефинише се
уговором између послодавца и ученика.

Дуално образовање је модел образовања који је
заступљен у земљама Европске уније по коме
се школују млади у Аустрији, Швајцарској,
Немачкој ...Предности оваквог образовања су
могућност да ученици добију надокнаду за рад
на практичној настави, стипендирање током
школске године, као и могућност запослења у
истом предузећу где су обаљали праксу .

НАЈБОЉИ ИЗБОР ЗА
ВАС ЈЕ

МЕЈЛ ШКОЛЕ:
tehnickaskola035@gmail.com

САЈТ ШКОЛЕ:
www.tehnickaskolacuprija.edu.rs

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ЋУПРИЈА
КНЕЗА МИЛОША ББ

ПАРТНЕРИ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ:

МИП Процесна опрема – Ћуприја
МИП РШВ - Ћуприја
МИП Тимо – Ћуприја
НИП Спасић - Ћуприја
СТС Кан Гроуп - Ћуприја
www.tehnickaskolacuprija.edu.rs

