
 

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

GFF BÉKÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMJA” 

 

A Gál Ferenc Főiskola sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-3.1.10-17 „Lépj egy fokkal feljebb” című 

pályázati felhívásra. A „FOKRÓL FOKRA, EGYRE FENTEBB!” – A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE 

GFF BÉKÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMJA”című EFOP-3.1.10-17-2017-

00018 azonosító számú projekt Békésen valósul meg 2017.09.01 és 2020.08.31. között.  

2019. október 9-én és október 15-én valósult meg a közösségépítő, kapcsolatépítő programunk a mentorált 
hallgatóinkkal. Programunk most két állomásból állt. 

Mentorált hallgatóink és iskolánk diákjainak egy kis csoportja, 2019. október 9-én szerdán, látogatást tett 
a szociális otthonban. Október elseje az Idősek Világnapja 1991-óta. Ennek az alkalomnak az apropójából, 
kicsit bár megkésve, de lelkesen látogattak el a fiatalok a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató 
Centrumba, közismertebb nevén a szociális otthonba. Már az esemény előtti héten lelkesen készültek a 
kártyák, volt, aki rajzolt rá, volt, aki ragasztott rá valami papírformát, és szinte mindegyikbe került egy kis 
szívhez szóló idézet. A közös bennük az, hogy mind szeretettel és odafigyeléssel készült. A diákok verssel 
is készültek erre az alkalomra. 

Mikor eljött a nap mindenki izgatottan várta, hogy találkozhasson az idősekkel. Az intézmény lakói az 
ebédlőben várták a csoportot, ahol asztalokhoz telepedtek és egy szűk órácskát beszélgettek egymással a 
lakók és a tanulók. Sok fiatalkori történet elhangzott, kedélyes és olykor tanulságos sztorik kerültek elő. 
Mindkét csoportnak jól esett, feltöltöttséget adott ez a rövid kis alkalom. Ez is remek tanúbizonyság arra, 
hogy másokkal törődni annak is hasznos, aki törődik, és nem csak annak, akivel törődnek. Hiszen tudjuk, 
hogy szól a mondás, jobb adni, mint kapni. 

2019. október 15-én, az Ölelés Világnapján a békési gyógypedagógiai intézmény diákjait látogatta meg a 
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium néhány tanulója. Elsőként 
megmutatták az erre az alkalomra készített plakátot. Rövid találkozást követően, ismertették a látogatás 
célját, valamint az ölelés szükségletét, élettani hatásait. 

A kisebb korcsoport nyitottabban közelített a nagyobb diákok felé, de rövid időn belül felszabadultan 
üdvözölték egymást kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek. A középiskolások csoportját meglepte a 
kisebbek nyitottsága, jókedvű közeledése. A találkozást követően az élménybeszámolók arról vallottak, 
hogy kellemes érzés volt mindenki számára, hogy figyelmet kapott. Gazdagabbak lettek néhány 
ismerettel,főleg arra vonatkozóan, hogy a sérült társaik mennyire igénylik a szeretet, a figyelmet, érzésben 
pedig nyitottabbak az ilyen jellegű  másság befogadására. 
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