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"Ha úgy vesszük az embereket, amilyenek,
akkor rosszabbá tesszük
őket.
Ha úgy kezeljük őket,
mintha azok lennének,
akiknek kellene lenniük,
akkor segítjük őket azzá
válni,
amivé képesek."
(Goethe )
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Cél

Szobafestő szakma

Szobafestő

Célunk olyan használható szakmai tudást adni a tanulóinknak, melyet a
mindennapi életükben, saját otthonuk
tekintetében is
hasznosítani tudnak.

Az építőipari szakmacsoporton belül Szobafestő
szakmát is indítunk. Tanulóink biztonságos környezetben, felszerelt iskolai tanműhelyekben az iskola
falain belül ismerkednek szakmájuk alapjaival és
mesterfogásaival. Szakoktatóink felkészültségének
köszönhetően „éles helyzetben” is megmutathatják
tudásukat az intézménykomplexum falain belül. Az
építőipari szakmacsoportos tanulók a lakóház építésével kapcsolatos dolgokat is megismerhetik, amellett, hogy a szobafestő szakma csínját-bínját (a csiszolástól a díszítésig) is elsajátíthatják.
A szakmunkás vizsga a 2 éves képzés végeztével
tehető le, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységekkel.

.

„Azért szeretek
ide járni, mert
itt nem bántanak az osztálytársaim!”

Esély Pedagógiai Központ Szakiskolai telephelye
06-66/442-518

„Mester!
Maga olyan
vicces!”

Kőműves szakma

Kőműves
Az építőipari szakmacsoporton belül a másik szakmánk, amit indítunk, a kőműves.
A 4 tanéven keresztül zajló képzés alatt a tanulók
elsajátíthatják a kőműves szakma alapjait. Fejlődik a
teherbírásuk, térlátásuk, kitartásuk. A vizsgabizonyítvány megszerzésével egy olyan szakma birtokosai
lesznek, amely a munkaerőpiacon hiányszakmaként
jelenik meg. Megfelelő hozzáállással és képességekkel, egy életen át végezhető munkalehetőség
nyílik előttük. A szakmai fogások megtanulása mellett, intézményünk nagy hangsúlyt fektet a megfelelő
munkavédelmi előírásoknak. A tanulók megismerik a
lakóház felépítését az alapoktól a kéményig. Szakoktatóink végtelen türelemmel, egyéni megsegítéssel próbálják megszerettetni a tanulókkal ezt az igen
nehéz szakmát.
A képzés központi írásbeli, szóbeli és gyakorlati
vizsgatevékenységgel zárul.
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Hasznosítható
szakmai tudás

Kertész szakma

Kertész
A 4 éves kertész szakma is elérhető a diákok részére. Mind a házikertben mind a mezőgazdasági üzemekben is használható szaktudást szerezhetnek, a
Magyarországon jelentős területen termesztett és
különleges zöldségnövények termesztéstechnológiájának elméleti és gyakorlati elsajátításával. A kertész
szakma három nagy területtel foglalkozik a kertészeti szakmacsoporton belül. A zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés és szőlőtermesztés alapjaival ismerkednek a tanulók, ha ezt a szakmát választják a
szakiskolai kínálatunkból.

Nem olyan könnyű,
mint amilyennek látszik! Aki a kertész
szakmát elsajátítja,
saját kertjében is tudatosan végezheti a
kiskerti termesztést,
saját magát és családját közvetlenül segítve ezzel...

A szakmunkás vizsga a 4 éves képzés végeztével
tehető le, írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységekkel.

„ Mamának is segítek majd elültetni a palántákat!”
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„Egyedül
ástam fel a
kertet! Szeretek a szabadban
dolgozni!”

Kerti munkás szakma

Kerti munkás

Petroselinum

A 2 éves kerti munkás képzés a 4 éves kertész
szakma részszakképesítése. Elsősorban a zöldségnövények termesztésével foglalkozik. A magvetéstől
a palántanevelésig nyújt hasznos ismereteket a tanulóknak. A kerti munkás szakmára jelentkezők
megtanulják a kézi szerszámok pontos használatát
és karbantartását. Az évszakoknak, megfelelő kerti
teendőket. Ezeket az ismereteket sikerrel alkalmazzák otthoni környezetükben is.
A szakmunkás vizsga a 2 éves képzés végeztével,
írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységekkel zárul.

.
Daucus carota subsp. sativus
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Kiknek
ajánljuk?

Faiskolai kertész szakma

Faiskolai kertész
A faiskolai kertész szakma feladata, a díszfák és
díszcserjék termesztésének megtanításra irányul. A
faiskolai kertész foglalkozik azokkal a növényekkel,
amelyeket nem fogyasztásra, hanem leveleik és virágaik szépségéért, díszítés céljából termesztenek.
Szaporítja, neveli, gondozza a virágukkal és színes
vagy zöld levelükkel díszítő szabadföldi és növényházi növényeket. Egynyári, kétnyári, évelő dísznövényeket, díszfákat és díszcserjéket, növényházi levélés virágos dísznövényeket termeszt. Megtervezi,
megszervezi, irányítja és elvégzi a dísznövények értékesítésre történő előkészítésével, valamint a faiskolai és csemetekerti szaporítóanyagok előállításával, kertekben, parkokban történő kiültetésével, gondozásával kapcsolatos munkákat.
A 2 éves képzés írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységgel zárul.

Az a tanuló, aki ezt a
szakmát választja és sikeres vizsgát tesz, képes
lesz
dísznövénytermesztési
feladatokat ellátni, növényt nevelni, neveltetni.
Növényápolást, növényvédelmet végezni, valamint a kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazására is képes lesz a

Magnolia Soulangiana

„Ebben a suliban vannak
barátaim, és
mindenki kedves velem!”
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...Aki a
virágot
szereti...
A koszorúkötő
képzés a virágkötő szakma
megszűnése
után színesíti a
szakiskolai képzési palettát. Elsősorban lányok választják,
de fiúk is sikerrel végeztek
már nálunk.

Koszorúkötő szakma

Koszorúkötő

„A szomszéd
megdicsérte
az ajtódíszünket!
Mondtam,
hogy én készítettem az
iskolában!”

A koszorúkötő szakma a szakiskolai képzés keretén
belül egyedülálló módon végezhető el iskolánkban. A
koszorúkötő szakmát választó tanuló élő és művirágok, örökzöldek, egyéb növények és kiegészítők alkalmazásával sírkoszorút, adventi koszorút, esküvői
koszorút készít. Elkészíti a drótvázat hajlítással, vágással, vesszőből koszorúalapot készít. Szín és méret szerint kiválogatja a koszorú díszítéséhez szükséges növényeket és díszítő elemeket, betűzi vagy
ragasztja a virágokat és díszeket (például termések,
gyertyák, gyöngyök), selyemszalagra feliratot készít,
majd felköti a koszorúra.
A 2 éves képzés végén, sikeres szóbeli és gyakorlati
vizsgatevékenységgel szerezhető bizonyítvány.
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Parkgondozó
Szakiskolánkban a parkgondozó szakképzés
a zöldfelületek (gyepfelületek, fák-cserjék,
sziklakertek, növényágyak, kerti utak, játszóterek, vízfelületek) fenntartási munkáit és korszerű gépeinek kezelését, az önálló vállalkozás működtetésének ismereteit sajátítják el
évközben és a nyári gyakorlat ideje alatt.
Szakiskolánk védett környezetben, saját tanudvar és tankert biztosításával igyekszik lehetőséget nyújtani a szakma fortélyainak elsajátítására, és a szakmunkás vizsgára való felkészítésre. Ennek a szakmának a birtokában lehetősége nyílhat a tanulóknak közintézmények, magánházak zöldfelületeinek rendben
tartására vállalkozni, munkát találni és vállalni.
A 2 éves képzés írásbeli, szóbeli és gyakorlati
vizsgatevékenységgel zárul.

Parkgondozó szakma

„De jó! Ezt
otthon is
meg tudom
csinálni
majd!”
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A Szakiskolai
Telephely a
Széchenyi ligetben található.
Megyei beiskolázású intézményként Békéscsaba és
vonzáskörzetéből várjuk mindazokat, akik a
speciális oktatás keretében
folytatják középiskolai tanulmányaikat.

Készségfejlesztő iskola –Békéscsabai feladatellátási hely

Készségfejlesztő iskola
Az értelmileg akadályozott tanulók számára
elérhető képzésforma. A képzés célja az alapfokú iskolában megszerzett ismeretek lehetséges szinten tartása, fejlesztése, az egyéni
képességek figyelembevételével történő fejlesztés. Minimális elméleti ismeretek elsajátítása elsősorban gyakorlati tevékenységbe
ágyazott ismeretszerzéssel. 2015-ben indult
az Esély Pedagógiai Központban Békéscsabán a középsúlyos értelmi fogyatékosok középiskolai képzése. 9-10. évfolyamon a szakmatanulásra való felkészítés zajlik, míg 11-12.
évfolyamon egyszerűbb szakmai modulok elsajátítása folyik. Úgy, mint udvaros, háztartástan, szövött-tárgy készítő…
Évek óta sikerrel működik az intézményünkben az Ability Café programunk, melynek keretén belül készségfejlesztő iskolai tanulóink a
kávéházi felszolgálás terén okoznak sok-sok
örömöt a vendégeknek.
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Szakiskola
Szakiskolánk lehetőséget biztosít, hogy keresett szakmát szerezzenek gyermekeik, amivel
biztosítani tudják majd jövőjüket. Olyan szakmákat kínálunk leendő tanulóinknak, melyeket
saját élethelyzeteikben is kamatoztatni tudnak. Gondolunk arra, hogy a 14-15 éves kamaszok, lesznek 30 éves felnőttek is. Az oktató munkát kiegészítve lehetőség van kreatív
képességeket fejlesztő és tehetséggondozó
foglalkozásokon szakkörökön való részvételre. Ilyen például a kézműves szakkör, a
sportkörök: foci, úszás. Mindemellett olyan
iskolai környezetet biztosítunk, ahol a kölcsönös tisztelet, figyelem, jóság, tolerancia
mentén szerveződnek a mindennapok, így
diákjaink szorongás nélkül tanulhatnak, alkothatnak, dolgozhatnak iskolánkban..

Komposztnap

Esély Pedagógiai Központ Szakiskolai telephelye
06-66/442-518

Szakiskola—főépület—Békéscsaba

Szabadidős programok
Nagy hangsúlyt fektetünk a tanórákon kívüli
programokra, ahol a diákok kötetlen formában
tölthetnek együtt minőségi időt egymással és
tanáraikkal. Sokszínű programjaink között
szerepel a nagy hagyománnyal rendelkező
Komposztnap, sulidiszkó, Mikulás buli, Karácsonyi forgatag, Farsang, Osztálykirándulások, Biciklis túrák, kajakozás, gyereknap,
sportnap, nyári táborok. Mindig nagy érdeklődéssel és létszámban vesznek részt tanulóink
a minden évben megszervezett szakmai kirándulásokon, melyek lehetőséget nyújtanak
a technológiai folyamatok, berendezések valóságos megfigyelésére, értékes tapasztalatok
szerzésére.

Kapcsolatfelvétel,
elérhetőség:

Székhely: 5600 Békéscsaba
Vandháti út 3.
Szakiskolai Telephely: 5600 Békéscsaba Ligeti sor 2.
Gyulai Tagintézmény: 5700 Gyula,
Szent István út 36.

Általános Iskola: 66/328-064,
Fax.: 66/441-086
Szakiskola: 66/442-518
Gyulai Tagintézmény: 66/463-167
bcs.eselypedagogia@gmail.com
Web: www.eselypedagogia.hu

Szerezz
A SZAKISKOLÁBA ÉS A KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLÁBA VALÓ FELVÉTELHEZ ALAPKÖVETELMÉNY AZ ÉRVÉNYES SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY MEGLÉTE. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY
(SNI) MEGÁLLAPÍTÁSA, TÉNYE.

szakmát
nálunk!
Gyere hozzánk
tanulni!

