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Beszámoló 
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2019 februárjában csatlakoztam a programhoz, mint koordinátor. A csatlakozásom előtt egy 

másik kolléga látta el ezt a feladatot. A feladatom vállalásának nagyon örültem, mert így részese 

lehettem egy olyan együttműködésnek, mely a diákok, kollégáim és jómagam részére is sok 

újat mutatott, rengeteg élménnyel és tapasztalattal zártuk a programot. 

Feladataim közé tartozott a programok megszervezésénél a gyerekek koordinálása, a 

megszervezése az utazásainknak, tanulók hazajutásának logisztikája és csoportfoglalkozások 

tartása. 

A heti csoportfoglalkozásokat, mindig az adott témához, közelgő projekthez vagy, 

kiránduláshoz, vagy a tanulással kapcsolatos témákhoz igazítottam. 

Itt szerepelt, tanulmányi segítség nyújtás, a megszervezett kirándulásaink helyeivel 

kapcsolatosan előzetes ismereteket adtam a helyekről, közösen beszéltünk a lehetséges 

programokról és feladatokról. 

A közös találkozásaink az AkG -s tanulókkal és kollegákkal, mindig valami újat mutattak és 

feladatok készítésére ösztönöztek minket. 

A találkozóink mindig jó hangulatban zajlottak, és a mi diákjaink újra, s újra várták a közös 

találkozókat. 

Jó volt látni, hogy szociális, családi háttér, életkörülményeik különbségeik ellenére is mennyire 

elfogadók, érdeklődők és barátságosak voltak velünk az AKG-s tanulók. 

A mi tanulóink részére betekintést engedett egy olyan másik életbe, és más rendszerbe működő 

iskolai életbe, ami hosszú távon példaként és motivációként hathat a mi gyermekeinkre. 

Az ország több területein jártunk, Balaton Felvidék, Budapest, Balaton délipart, Hortobágy, 

Szeged.  

Azt hiszem, mindenkinek élethosszig tartó élményeket szereztünk a programokkal, az együtt 

megélt eseményekkel, projektekkel. Kiváló alkalomnak tartom, hogy ezen együttműködés ilyen 

élményeket nyújthatott diákjaink számára. Én remélem lesz még ilyen projektben részünk. 
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Állíthatom, ha ezen projekt együttes megélésével, a tanulóink többek lettek.  

Bízom benne, hogy lesz még lehetőségünk együtt dolgozni az AKG – s kollegákkal és 

diákjaikkal. 

 

Kelt: Pécs, 2020.02.03. 
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