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„Együtt, testvérként” – iskolaközi szemléletformáló program 

Beszámoló 

2018.02.01-2019.01.31. 

 

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 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. 2018 tavaszán 

látogatást tettünk a budapesti Alternatív Közgazdasági gimnáziumban, ahol a megbeszélések 

mellett órákat látogattunk és megterveztük a májusi pécsi találkozót. 

A májusi találkozót követően augusztus végén, Pécsen tartottunk személyes találkozót, ahol 

megterveztük a projekt további programjait. Október közepén háromnapos találkozót 

tartottunk Pécsen, majd november végén a Gandhi Gimnázium tanulói is három napot 

töltöttek el Budapesten. 

A két intézmény közötti kapcsolattartás folyamatos és aktív. A projekt során több személyes 

találkozó is megvalósult.  

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

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

találtunk nyelvtanárokat, de most már rendben zajlanak az órák. A nyelvi órák mellett 

lehetőséget biztosítunk a tanulóinknak más tantárgyakból is fejlesztésre. 2018 februárjától 

júniusig informatikai illetve robotikai foglalkozásokon vehettek részt a tanulóink. 2018 

novemberében pedig kezdetét vette a matematika és fizika tantárgyi fejlesztés.  

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, valamint a szigetvári várban is látogatást 

tettünk. Júniusban Orfűn sárkányhajózáson vettünk részt.   
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 Az önállóan megvalósítandó programok részeként megvalósításra került szeptemberben a 

társasjáték nap és októberben a nemzetiségi nap. Novemberben ellátogattunk a siklósi várhoz 

és decemberben közös filmezést tartottunk. 2019 januárjában pedig moziba mentünk. 

A program részeként a rendelkezésre álló internetes felületeken (honlapok, közösségi oldalak, 

internetes újságok) mindkét partnerintézmény folyamatosan beszámolt a közös 

eseményekről, tevékenységekről. A Gandhi Gimnázium saját, programközpontú facebook-

csoportot működtet a tanulókkal való hatékonyabb kommunikáció miatt. Továbbá a program 

keretében közös feldolgozásra kerülő témákhoz is létrehozunk olyan facebook-csoportokat, 

amelyhez mindkét intézmény tanulóinak és tanárainak hozzáférési lehetősége van (lásd 

melléklet). 

 

Kelt: Pécs, 2019.02.01.     
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