A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Szegedi
Tagintézményének
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Iskolánk a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Szegedi Tagintézménye. Az építőipari szakmunkás hiány mai állapota hívta életre
középiskolánkat, amely a Gál Ferenc Főiskola és a KÉSZ Holding Zrt. együttműködéseként
jött létre. Meggyőződésünk, hogy a Gál Ferenc Főiskola által biztosított pedagógiai értékek és
a főiskolán folyó neveléselméleti kutatások, valamint a KÉSZ Holding Zrt. által kínált magas
színvonalú gyakorlati képzés nemcsak egyedülálló továbbtanulási lehetőséget, de életpályát is
kínál az iskolánkat választó fiataloknak.
Az építőipar a világon az egyik legdinamikusabban fejlődő és leginkább szakember
igényes ágazat. Szakközépiskolánk a múlt században még nagyhírű magyar szakmunkás képzés
megkopott presztízsét kívánja visszaállítani, annál is inkább, mert a magyar fiatalság
nevelésének ez az ágazata a rendszerváltoztatás áldozatául esett, s az ágazathoz kapcsolódó
foglalkozások hiányszakmává váltak.
A jól képzett munkaerő hiánya nemcsak az építőipar problémája már, hanem egész
gazdaságunk és hazánk jövője szempontjából is égető gond és megkerülhetetlen probléma. A
múlt század második felében az építőipart a „házgyárak” határozták meg, amelyek sablonokban
gondolkozó szakmunkásgárdát neveltek ki.
A megváltozott politikai-gazdasági világrendben ez a hazai körülmények között még
mindig jól működő szakmunkásgárda – a hátrányos hazai megbecsülésük és a
szakmunkásképzés leépülése okából – létszámában elolvadt, az új igényekhez képest tudásában
elavult. Ezért a hagyományos értékeket szem előtt tartó, jó elméleti alapokat adó egyházi iskola
és a versenyképes szaktudást és karrier utat is biztosítani tudó nagyvállalat együttműködése egy
olyan kezdeményezés, ami kiváló példája a szakképzés tekintélyének visszaállítását
megteremtő szemléletváltásnak.

Jövőképünk:
Hibás az a hétköznapi megközelítés, hogy a szakképzésbe a kevésbé jó tanulókat várják.
Ma, az egyedi igények kielégítéséhez modern és kifinomult technikák, fejlett eljárások és új
anyagok léptek, amelyek nem nélkülözhetik a modern igényekhez és kihívásokhoz jól
felkészített, sokoldalúan képzett szakembereket.
Tudatában vagyunk azonban annak, hogy az előbb említett általános meggyőződés
miatt, az iskolai oktató-nevelő munkában kiemelt figyelmet kell fordítanunk a hozzánk érkező
tanulók tudásszintjének gyarapítására, valamint személyiségük, énképük és önértékelésük
megerősítésére. Ennek a munkának a módszere a Bosco Szent János által örökül hagyott
szorgalomra nevelés a szeretet és a személyes odafordulás által.

Az egész világon hiány van ma hegesztő, épület- és szerkezetlakatos, villanyszerelő
szakmunkásokból, vagyis képzéseink munkalehetőséget, megélhetést nyújtanak a
végzőseinknek, de mindezeken túl új szemléletű, a folyamatos változásokhoz alkalmazkodni
tudó, önmagukkal szemben is igényes, önmagukat folyamatosan továbbképezni képes
szakmunkásokat kívánunk nevelni.
Célunk, hogy ne csak a szakmájukban, a reál tárgyakban, informatikában képzett
szakemberek kerüljenek ki iskolánkból, hanem olyan közismereti tárgyakban is alapos képzést
nyújtsunk, amelyek előkészítik az utat a középiskolai érettségi megszerzéséhez, s így a
legkiválóbb tanulóinknak felsőfokú továbbképzésre is lehetőséget adjunk.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy országunk egyre szorosabban kapcsolódik a
világgazdaság nemzetközi vérkeringéséhez, így olyan szakmunkásokat kívánunk kiképezni,
akik nyelvtudással is bírnak, s ezáltal megállják helyüket a modern világban is. Azt akarjuk,
hogy a világban bárhol helyt tudjanak állni, de úgy, hogy közben el ne vesszenek. Ezért a
közismereti tantárgyak tanításának központi eleme a hagyományok, a magyar és európai
kultúra, a keresztényi értékek és szilárd erkölcsi normák átadása is.
Célunk, hogy tanulóink testileg és lelkileg is egészséges, öntudatos és a polgári értékek
iránt fogékony felnőtté váljanak. Fontos, hogy iskolánkban a közösséghez tartozás megélésének
élménye megadassék tanulóinknak, miközben a hagyományos értékek – a haza, a szűkebb
lakóhely (Szeged) , a család szeretetének átadása és megerősítése az alapvető pedagógiai
célunk.
A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Szegedi
Tagintézménye az anyaintézet akkreditált minőségbiztosítási szabályzatával illeszkedik az
országos standard színvonalhoz, biztosítva az állami fenntartású intézményekkel való
átjárhatóságot.
Korszakunkban Európa történelmi megpróbáltatások előtt áll. Mi hiszünk a keresztény
Európa megújulásában, s munkánk ennek része kíván lenni. Kérjük ehhez a Mindenható áldását
és a mesterségek, szakmunkások védőszentjének, Szent Józsefnek a közbenjárását.

