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Útvezető az élet felé - testvériskolai partnerség

Hogyan  viselkedjek  egy  közösségben? Tudok-e  a  képességeim révén  érvényesülni?  Miért  jó,  ha 
segítek  másoknak?  Ilyen  és  ezekhez  hasonló  kérdések  voltak  a  központi  témái  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ  Kemecsei  Tankerülete által  gondozott  testvériskolai  pályázati 
projektnek, amelyben a Kemecsei Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és 
a  Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium vett részt, 50 diák és számos pedagógus 
közreműködésével. Az  "Útvezető az élet felé - testvériskolai partnerség" című TÁMOP pályázat 
lehetőséget  adott  a  tanulóknak,  hogy  az  egyéni  érvényesülés,  a  társadalomba,  azon  belül  is  a 
szűkebb közösségbe illeszkedés, a saját lehetőségek és kompetenciák feltérképezése, a társadalmi 
egyenlőség és az önkéntesség kérdéskörén gondolkodjanak, fejlődjenek.

Az  Európai  Unió  pályázatán  közel  17  millió  forint  vissza  nem  térítendő  támogatást nyert 
partnerségi  projekt  keretében  heti  és  havi  rendszerességű  tematikus  előadásokat,  kulturális 
programokat, pályaorientációs foglalkozásokat, személyes találkozókat, de még egy balatoni nyaralást 
is biztosítottak a sok esetben hátrányos helyzetben élő gyerekek számára.

A projekt  egyik  érdekessége  volt,  hogy  míg  Kemecsén  általános  iskolások,  addig  Sárospatakon 
gimnazisták kapcsolódtak be a programokba, s ahelyett, hogy az életkori különbségek problémákat 
szültek volna, épp a segítőkészség, az integráció, az önkéntesség érvényesült a tanulók között. Így a  
gyakorlatban is megtapasztalhatták a programok során elméletben is vázolt kérdésköröket. A pályázat 
legfontosabb  témái  ugyanis  az  egyéni  érvényesülés,  a  társadalomba,  azon  belül  is  a  szűkebb 
közösségbe  illeszkedés,  a  saját  lehetőségek  és  kompetenciák  feltérképezése,  a  társadalmi 
egyenlőség és az önkéntesség voltak.

A heti  tanórán  kívüli  foglalkozásokat  vezető  pedagógusok  egyénileg  is  rengeteget  foglalkoztak  a 
diákokkal.  Szakemberek  olyan  pályaorientációs  foglalkozásokat  tartottak,  amelyeken 
pályaválasztási tanácsadó és drámapedagógus beszélgetett és helyzetgyakorlatozott az érintettekkel,  
egyrészt a munka és a hivatás közötti mentalitásbeli különbséget megmutatva, másrészt az iskolában 
és  a  leendő  munkahelyen  előforduló  nehéz  helyzetek  szimulálásával  alternatív  megoldásokat 
képezve. Két ízben, tavasszal és ősszel került sor került a két iskola személyes találkozójára, hogy a 
partnerek egymás helyzetéről,  körülményeiről,  iskolájáról  és a települések környezetéről  is  tágabb 
képet kapjanak. A tavaszi sárospataki találkozót követően már igazi összetartó csapat találkozott a  
július 29-től augusztus 2-ig tartó közös bentlakásos nyári táborban, Zánkán, ahol öt napot töltött el a 
két iskola csapata. A változatos programok egyik legfontosabbika a napi érzékenyítő tréning volt, amit 
drámapedagógus  szakemberek  tartottak,  s  amely  a  projekt  során  az  előadásokon  és  a  heti 
foglalkozásokon is feldolgozott tematikát erősítette. A gyerekek közös edzésprogramon vettek részt 
Katus Attila fitnesz világbajnokkal, aki mentálhigiénés előadást is tartott nekik. Belépőjegyet váltottak a 
Haditechnikai  Parkba,  moziban,  sportrangadón  és  koncerteken  jártak:  itt  találkoztak  Benedekffy  
Katalin operaénekessel is, aki Kányádi Sándor költő unokája. A táborban szerződtetett filmes stáb és 
fotós rögzítette a mindennapokat, a hangulatos felvételek a projekt-weboldalra is felkerültek. 

Több  országos  ismert  művész  előadását  is  megnézhették  a  diákok:  Huzella  Péter Kossuth-díjas 
előadóművész,  a Nemzeti Színház művészei, Bakos-Kiss Gábor és Olt Tamás színészek, Gerendás 
Péter Liszt Ferenc-díjas zeneművész, a  Kávészünet zenekar, a  Sajtkukacz  és az  Aphonia  együttes 
előadását testközelből nézhették meg a tanulók, akiknek Danny Blue mentalista videó üzenetet  is 
küldött.

A projekt lehetőséget adott a megvalósításhoz szükséges eszközök és irodaszerek beszerzésére is: 
mindkét  iskola  vehetett  egy-egy laptopot,  fényképezőgépet  és  nyomtatót,  és  jelentős  értékű 
papírírószert.  A kötelező nyilvánosság keretében a projekt  weboldalát  a pályázat  megvalósítása 
során  heti  rendszerességgel  frissítették  a  szakemberek,  amely  naprakészen  tartalmazza  a 
megvalósult programokat. Ennek címe: utvezeto.iskolaipartnerseg.hu

A  projekt  szakmai  vezetője  Lutter  Imre Radnóti-díjas  előadóművész-drámapedagógus,  a 
projektmenedzser  Deák Szvetlána Ágnes,  a  kemecsei  iskola  igazgatója  volt.  A támogatás  révén 
leginkább irodalmi  és  drámapedagógiai  alapon  segítették  a  bevont  diákok  integrációját,  és  a  két 
intézmény közötti partneri viszony elmélyítését. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult 
meg.

http://utvezeto.iskolaipartnerseg.hu/

