
 

BESZÁMOLÓ 
„FOKRÓL FOKRA, EGYRE FENTEBB!” – A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE 

GFF BÉKÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMJA” 

 

Püspökladányban jártunk, tehetségeket láttunk 

2018. május 25-én Püspökladányba utazott kis csapatunk a „Fokról fokra, egyre fentebb!”, a Szeged-

Csanád Egyházmegye GFF Békési Szakképző Iskola esélyteremtő programja keretében. 

Intézményközi kapcsolat kialakítás volt a cél, amikor iskolánk felvette a kapcsolatot a BSZC Karacs Ferenc 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája vezetőjével, Petőné Papp Margittal. Lépj egy fokkal 

feljebb! pályázatban (EFOP-3.1.10-17-2017) a nyertes intézmények közötti együttműködés célja: a 

célcsoportba tartozó tanulók iskolai sikerességét elősegítő, a lemorzsolódást megelőző tevékenységek 

eredményeinek megosztása. Felmerülő problémák feltárása, közös megoldások keresése, egymástól való 

tanulás. Projekt időszaka alatt évente egy alkalommal szorgalmi időszakban, egy alkalommal pedig a 

nyári szünetben, műhelymunka keretében találkoznak a két intézmény tanulói, dolgozói. 

Első találkozás alkalmával tagintézmény-vezető asszony bemutatta a püspökladányi iskola összes 

telephelyét továbbá az iskolában folyó képzésekről adott részletes tájékoztatót. A békési delegáció a 

szakmai gyakorlat helyszíneit járta be elsőként, ami azért is volt érdekes, mert több szakma azonos 

iskolánk kínálatával. Hasonló tanműhelyekkel találkozhattunk, ott is voltak traktorok, kalapáló, fűrészelő 

fiatalok.  Az elméleti órák helyszíneit is megtekinthettük, különösen érdekes volt a szociális gondozók és 

ápolók demonstrációs terme a magas színvonalú felszereltségével. 

Az iskola rendhagyó tanítási napjába is belekóstolhattunk, ugyanis ezen a napon szervezték az iskola 

TEHETSÉGNAP-ját. A megnyitó után kedves műsorral készültek az iskola reménységei. Volt szavalat, ének, 

kórus, de egy vidám jelenet is színesítette a délelőttöt. A Menő-menza plakát kiállítást is megtekinthették 

az érdeklődők, majd kézműves foglalkozások, joga, egyéb ügyességet mérő és 

fejlesztő foglalkozások sora várta az érdeklődőket. 

A két intézmény, hasonló képzési palettával, biztató 

tehetségekkel, de egyben hasonló nehézségekkel küzd. A 

program keretében, a közös találkozások alkalmával 



 

ezek feltérképezése valamint a jó gyakorlatok átadás lesz a cél. A két vezető meg is állapodott a 

következő találkozó időpontjáról és helyszínéről.  

A programon részt vevők száma: 15 fő 

Kelt: Békés, 2018.06.04.  

  



 

Fotódokumentáció: 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


