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„Együtt, testvérként” – iskolaközi szemléletformáló program 

Beszámoló 

2019. február 1 – 2019. július 31. 

 

 Az „Együtt, testvérként” – iskolaközi szemléletformáló program tovább folytatottod. A 

kapcsolattartás a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium és a pécsi Gandhi Gimnázium 

között aktív és folyamatos, ismét sor került személyes találkozásra is.  

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 a tanév végére sikerült behozni az 

angol órákat érintő lemaradások nagyrészét. Továbbra is megtartásra kerültek a német nyelvi 

foglalkozások, valamint a matematika és fizika órák.  

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

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

és egész napos foglalkozásokat is szerveztünk ill. szervezünk. 

2018 februárja és 2019 júliusa közötti időszakban az önállóan megvalósítandó programok 

részeként megvalósításra került kilenc program: biciklitúra, szigetvári vár megtekintése, 

sárkányhajózás Orfűn, társasjátéknap, siklósi vár megtekintése, közös filmezés, mozizás és a 

medvehagyma túra Orfűn.  

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 

prezentálták a munkájukat. A második napon ellátogattunk a sümegi várhoz, ahol 
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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.  

A program részeként a rendelkezésre álló internetes felületeken mindkét partnerintézmény 

folyamatosan beszámolt a közös eseményekről, tevékenységekről. A Gandhi Gimnázium 

saját, programközpontú facebook-csoportot működtet a tanulókkal való hatékonyabb 

kommunikáció miatt. A felhívásban kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását teljesítettük.  

 

A közös kirándulás és táborozás még inkább összekovácsolta a két intézmény tanulóit, a 

kirándulások közösségi és szemléletformáló ereje rendkívül nagy.  

 

Pécs, 2019. 07. 30.  

                      Molnár Edit 
         szakmai vezető 


