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Idegen nyelvi képz ő központ az IT Services Hungary támogatásával a Deb recen TISZK-ben 
 
 
Az IT Services Hungary Kft. 30 millió forintos támo gatást nyújtott a Debrecen TISZK Térségi 
Integrált Szakképz ő Központ és Oktatási Szolgáltató Közhasznú Társaság nak. A Debrecen 
TISZK ezt a társaság tevékenységébe bevont nyolc kö zépfokú szakoktatási intézmény közül 
két szakközépiskola – a Mechwart András Gépipari és  Informatikai Szakközépiskola, valamint a 
Brassai Sámuel Gimnázium és M űszaki Szakközépiskola – diákjai német és angol nyel vi 
készségeinek fejlesztésére fordítja. 
 
A támogatás felhasználásával a Debrecen TISZK központi képzőhelyén (Debrecen, Budai Ézsaiás 
utca 8/b) idegen nyelvi képző központot alakítottak ki. Beszereztek két modern – Brainturbo 
elnevezésű – nyelvoktató berendezést, melyek segítségével a tanulók könnyebben juthatnak beszéd 
centrikus, használható nyelvtudáshoz. A nyelvórák anyagának gyakorlásához minden tanuló egy 
MP3-as lejátszót is kap használatra, amelyen a tanfolyam ideje alatt folyamatosan rendelkezésükre áll 
a tanagyag.  
 
„Nemzetközi háttérrel rendelkező informatikai szolgáltató vállalatként elengedhetetlen az informatikai 
ismeretek és idegen nyelvi tudás megléte és ezek magabiztos használata a munkatársaink körében. 
Ahhoz, hogy a legmagasabb ügyféligényeknek is meg tudjunk felelni, szakképzett munkaerő-
utánpótlásra van szükségünk, ezért szeretnénk ösztönözni és támogatni az idegen nyelvi és 
informatikai oktatás fejlesztését a régióban. Az intézményi oktatásba integráltan, illetve azon kívül már 
a középiskolákban hangsúlyt kell fektetni plusz ismeretek megszerezésére” – hangsúlyozta Ilosvai 
Péter, az IT Services Hungary ügyvezető igazgatója. A vállalat vezetője kiemelte, hogy az idegen 
nyelvi készségek fejlesztése mindig fontos volt, de az utóbbi években a többnyelvűség különösen 
felértékelődött: ez a jövő szakemberei sikerének záloga. 
 
Az IT Services Hungary által támogatott program keretében az iskolák nyelvtanáraival egyeztetett 
módon, a diákok tudásának felmérését követően, egyéni tanterv szerint oktatják a programban részt 
vevő tanulókat, havi 300 órában, iskolaidő után. Jelenleg az oktatás próbaidőszaka tart, melynek 
eredményességét független nyelvoktató cég bevonásával mérik.  
 
Az iskoláknak ingyenesen nyújtott szolgáltatás már most igen népszerű a tanulók körében. A 
próbaidőszak március második hetében indult, s 16 diák vesz benne részt. A jelentkezők száma 
meghaladta az oktatási keretszámot annak ellenére, hogy a feltételek szigorúak, ugyanis már két 
hiányzás után kizárják a tanulókat az oktatásból. Eddig azonban még nem történt ilyen eset. 
 
A nyelvoktatást a Debrecen TISZK négy munkatársa egész évben végzi, így a nyári iskolai szünet 
ideje alatt is lehetőség van a megvásárolt berendezések kihasználására. 
 



 
 
 
 
Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  
Magyarország legnagyobb informatikai szolgáltatója, a T-Systems International leányvállalata. A T-Systems nemzetközi 
termelési láncának fontos elemeként az IT Services Hungary Magyarország legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő 
informatikai szolgáltató központja, mely 2008-ban elnyerte az “Év befektetője” díjat. Az informatikai és telekommunikációs 
tanácsadási szolgáltatások széles köréből a vállalat az informatikai megoldások menedzsmentjére és kiszervezésére, valamint 
fejlesztésre és rendszerintegrációra összpontosít. A vállalat folyamatosan fejleszti budapesti és debreceni telephelyét, valamint 
várja tapasztalt informatikusok jelentkezését. 
http://www.it-services.hu 
 
A T-Systems bemutatása 
Globális adatközpontjaira és hálózataira alapozva a T-Systems informatikai és kommunikációtechnológia (ICT) szolgáltatásokat 
nyújt multinacionális vállalatoknak és közintézményeknek. Így a Deutsche Telekom vállalati ügyfeleket kiszolgáló részlege 
integrált megoldásokat kínál az üzleti világ és a társadalom közös jövőjének biztosítása céljából. Közel 47 600 munkavállaló 
dolgozik azon világszerte, hogy iparági tapasztalatát és ICT innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse ki ügyfelei 
alapvető üzleti tevékenységét. A T-Systems közel 9.1 milliárd euró árbevételt generált a 2010-es pénzügyi évben. 
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