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„Együtt, testvérként” – iskolaközi szemléletformáló program 

Beszámoló 

2018.02.01-2020.01.31. 

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

jóvoltából, mely 2020. január 31-én zárult. A Gandhi Gimnázium tanulói közül 50 diák került 

bevonásra a programba. 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. 2018 tavaszán látogatást tettünk a 

budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban, ahol a megbeszélések mellett órákat 

látogattunk és megterveztük a májusi pécsi találkozót. 2018 májusában Pécsen tartottunk 

találkozót. 

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

fejlesztése is. Sok nehézségünk volt az angol órák megtartásával, nagyon nehezen találtunk 

angol tanárt és az angol nyelvi órák pótlása is eltolódott, de idővel sikerült behozni az angol 

órákat érintő lemaradások nagy részét. A nyelvi órák mellett matematika és fizika tantárgyi 

fejlesztést tartottunk.  

Megvalósításra került mind a húsz darab előírt önállóan megvalósítandó program. Valamint a 

közös találkozókat illetve kirándulásokat is mind megvalósítottuk. A 2018. májusi pécsi 

találkozót követően 2018 októberében ismét mi láttuk vendégül az AKG tanulóit Pécsen 

három napon keresztül. Ezt követően 2018. november végén a Gandhi Gimnázium tanulói is 

három napot töltöttek el Budapesten az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanulóival együtt. 

2019. március 21-én és 22-én kétnapos Balaton-felvidéki kiránduláson vettünk részt a 

budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanulóival és kísérőivel együtt. Az első napon 

megtekintettük a szigligeti várat, majd a szentbékkállai szállás elfoglalása után kezdetét vette 

az előadássorozatok megtartása a tématerületeknek megfelelően. A diákjaink csoportokban 
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prezentálták a munkájukat. A második napon ellátogattunk a sümegi várhoz, ahol 

idegenvezetéssel egybekötve megtekintettük a várat, majd a vár aljában lévő várcsárdában 

egy felejthetetlen középkori lovagi tornán vettünk részt, amit egy középkori ebéd 

elfogyasztása koronázott meg. 2019. június 27-28-29-én háromnapos balatoni táborban 

vettünk részt a testvériskolával együtt. A helyszín a Balaton déli partján fekvő Fonyód volt. A 

három nap alatt megtartásra kerültek a témaköröknek megfelelő előadássorozatok és 

kulturális- és sport programok. 2019. november 28-án és 29-én kétnapos közös szegedi 

kirándulást tettünk, melynek középpontjában az Ópusztaszeri Emlékpark és a Szegedi 

Egyetem megismerése állt. 2020. január 30-án és 31-én Budapestre utaztunk a diákjainkkal, 

hogy megvalósítsuk kétnapos szakmai záró programunkat. 

Összegezve az elmúlt két évben nagyon sok programot valósítottunk meg, nagyon jó 

testváriskolai kapcsolatot építettünk fel a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnáziummal 

és ami a legfontosabb, hogy a projekt révén a tanulóink rengeteg lehetőséget kaptak, hogy 

elmélyítsék tudásukat, hogy különböző kulturális és szabadidős tevékenységben vegyenek 

részt. A projekt közösségi és szemléletformáló ereje rendkívül nagy hatással volt illetve van a 

tanulóinkra. 

2018. február 1 és 2020. január 31-e közötti időszakban összesen 64 fő gandhis diák és 26 fő 

AKG-s diák került bevonásra. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó előírásokat 

betartottuk, nem volt szükség környezeti kár megszüntetésére. A projekt megvalósítás 

helyszínén „C” típusú táblát helyeztünk ki. A projekt eseményeiről fotódokumentáció készült. 

A projekt fizikai befejezésének napjára, azaz 2020. január 31-ére a felhívásban előírt összes 

kötelező illetve az egységköltség táblázatban az összes vállalt szakmai tevékenység 

megvalósult.  

Pécs, 2020.06.30.         Molnár Edit 
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