
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

MISKOLCI TANKERÜLETI KÖZPONT 

Földes Ferenc Gimnázium 

ÖSSZEG: 55.000.000 FT 

MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA: 2018.03.01 – 2018.10.31. 

PROJEKTAZONOSÍTÓ: EFOP-4.1.3-17-2017-00133 

TÁMOGTÁS INTENZITÁSA: 100 % 

 

 

A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM TANULÁST SEGÍTŐ 

TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE   

A SZÉCHENYI2020 PROGRAM KERETÉBEN BEFEJEZŐDÖTT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM 

TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE 

 

A Miskolci Tankerületi Központ a mai napon befejezte projektjét a Földes Ferenc Gimnáziumban, 

melynek célja az intézmény infrastrukturális fejlesztésén keresztül az eredményesség és az inkluzív 

oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés) fokozása és a nyújtott szolgáltatások színvonalának 

növelése, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.  A projekt 55 millió Ft 

európai uniós támogatás segítségével valósult meg, az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Az 

állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. 

felhívása (EFOP–4.1.3-17) alapján.  

 

A beruházás célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése. További célja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony 

működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és 

közösségi terek tekintetében.  

 

A projekt során az intézményben az alábbi fejlesztések valósultak meg: 

▪ Tantermek és nevelői szoba lámpatestjeinek cseréje 

▪ Fényzáró sötétítő függöny felszerelése 

▪ Elhúzható színpadfüggöny elkészítése 

▪ Díszterem parkettájának cseréje 

▪ Festési munkálatok 

▪ Infokommunikációs és részleges akadálymentesítés 

 

A Földes Ferenc Gimnáziumban megvalósult fejlesztések elősegítik a hatékonyabb nevelői munkavégzést, 

komfortosabb körülményeket teremtenek az országos hírű tehetséggondozó intézmény mindennapi 

munkájához. A fejlesztés fontos eleme volt a Díszterem megújítása, hiszen így a patinás intézmény diákjai 

és külső vendégei is az iskolához méltó színvonalú helyiségben vehetnek részt a kulturális, tudományos és 

ünnepi eseményeken. A részleges akadálymentesítés kialakítása nagy lépés az intézmény megváltozott 

képességű tanulóinak és vendégeinek teljes esélyegyenlősége felé. 

Az iskola épületének fejlesztése azért is volt kiemelten fontos, mert a város és a régió polgárai, valamint a 

szülők nagy elvárásokat támasztanak a gimnáziummal szemben, amely intézmény az ország 

legeredményesebb középiskolái közé tartozik. Diákjai minden évben sikeresen szerepelnek az országos és 

nemzetközi tanulmányi versenyeken. 

 


