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„Együtt, testvérként” – iskolaközi szemléletformáló program 

Beszámoló 

 

A program 2018. február elsején indult útjára a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. 

jóvoltából. A Gandhi Gimnázium tanulói közül 50 diák került bevonásra a programba. A 

tanulók többsége rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és nehéz szociális 

körülmények között él. A diákok bevonásában elsősorban az osztályfőnökök és a kollégiumi 

nevelők segítettek. A projekt céljai között szerepel a tanulók későbbi boldogulásának 

érdekében az esélyegyenlőség megteremtése és az előítéletek csökkentése. Ennek érdekében 

a Gandhi Gimnázium és a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium között februárban 

elkezdődött a testvériskolai kapcsolat kialakítása. Felvettük a kapcsolatot telefonon, majd 

emailben a budapesti iskola vezetőségével és személyes találkozóra is sort kerítettünk 

Budapesten. A tavasz folyamán a Gandhi Gimnázium pedagógusai több ízben is látogatást 

tettek, megismerték az intézményt, megbeszéléseket tartottak, órákat látogattak és 

megtervezték a májusi pécsi látogatást.  

A projekt céljai között szerepel a tanulók nyelvi készségeinek és a tantárgyi ismereteinek a 

fejlesztése. Kezdetben sok nehézség adódott a nyelvi órák beindításában, mivel a 

gimnáziumban tanító nyelvtanárok rendkívül leterheltek voltak, nem tudták elvállalni az angol 

ill. német nyelvi foglalkozások megtartását. A folyamatos álláshirdetések ellenére sem 

találtunk senkit. Viszont sikerült elindítani az informatikai és robotikai foglalkozásokat. 

Szeptembertől el tudtuk kezdeni a német nyelvi órák megtartását, októbertől már pótórák is 

megtartásra kerültek. Az angol nyelvi órákat csak novembertől tudjuk megkezdeni a 

matematika és fizika tantárgyi fejlesztéssel együtt.  

A délutáni foglalkozásokat heti rendszereséggel tartjuk a megadott témakörök szerint. A 

foglalkozásokról minden alkalommal jelenléti is készül.  

A tanulók első közös találkozására 2018 májusában került sor, amikor a budapesti diákok 

látogatóba érkeztek az intézményünkbe. A második találkozó október közepére esett, az AKG-

s tanulók három napot töltöttek el nálunk, a találkozó fő témája a robotika volt. A gandhis 

tanulók az első robotikai foglalkozás során megtanulták, hogyan kell megépíteni a 

legorobotot, majd a második foglalkozáson már a programozást is elsajátíthatták és be is 

mutatták a nagyközönségnek a robotok működését. Kiváló példa a tapasztalatok és a jó 

gyakorlat megosztására. A robotika mellett az AKG-s tanulók megismerhették a 
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gimnáziumunkat és a kollégiumunkat, órákat látogattak, belvárosi vetélkedőn vettek részt ill. 

részük volt a közös vacsorakészítésben a Kóstolda Lakásétteremben, sőt még együtt zenéltek 

is.  A találkozók révén a két intézmény közötti kapocs egyre inkább szorosabbá vált. A tanulók 

között barátságok szövődtek, betekintést nyertek egymás kultúrájába és szokásaiba.  

A projekt lehetőséget nyújt tanórákon kívüli hasznos időeltöltésre, kulturális és intézmények 

látogatására és minőségi programok szervezésére, így a tantárgyi fejlesztések mellett  délutáni 

és egésznapos foglalkozásokat is szerveztünk ill. szervezünk. 2018 májusában egész napos 

iskolai kiránduláson vettünk részt a Dunakanyarban, megtekintettük a Gellérthegyen álló 

Citadellát és ellátogattunk a visegrádi fellegvárba is. Az önállóan megvalósítandó programok 

részeként megvalósításra került a társasjáték nap és a nemzetiségi nap. Mindkét program 

rendkívül jól sikerült.  

A következő találkozóra már Budapesten kerül sor, november harmincadikán és december 

elsején. Mind az ötven programba bevont diák Budapestre fog utazni, hogy megismerhesse az 

Alternatív Közgazdasági Gimnáziumot, további programok jelenleg még szervezés alatt állnak.  

Pécs, 2018. 10. 30. 

 

 

 

 

 


