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A Sárospataki Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 program keretében 15,00 millió forintos vissza 
nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
keretében meghirdetett „Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program” című pályázati 
kiíráson. A 2 éves projekt a Sárospataki Tankerületi Központ Nagyrozvágyi Általános Iskolájában, 50 
tanuló és 9 pedagógus bevonásával valósult meg. A programban az országhatáron belüli („A” 
programelem) testvériskolai kapcsolatok kialakítására, közös programok megvalósítására került sor. 

 

 

A projekt 2017. november 1-vel indult. Megalakult a projektet végrehajtó menedzsment és a szakmai 

szervezet, majd megtörtént a gyerekek toborzása, a szülők tájékoztatása. A testvériskolával (Nagygéresi 

Alapiskola) felvettük a kapcsolatot és elindult a közös tervezés a közös programelemekről. 

A heti rendszerességű foglalkozások elkezdődtek 4 fejlesztői csoportban. 1 angol nyelvi fejlesztés havi 4 

órában mind a 4 csoportnak, valamint 4 tantárgyi, illetve további 4 délutáni foglalkozás havi 1-1 órában. A 

foglalkozások: tantárgyi fejlesztés: 1. Helyi érdekességek a Bodrogköz ezeréves történetéből (történelem) 2. 

Hétköznapi praktikák a matematika használatával (matematika) 3. Anyanyelvünk használata a hétköznapi 

kommunikációban (magyar) 4. Lábak – labdák - kezek (testnevelés); délutáni foglalkozások: 1. A „más”-ság 

megismerése, a roma kultúra sajátosságai 2. Kultúrák találkozása 3. A testvériskola bemutatása 4. 

Egészséges életmód. 

Megtartottunk 3 személyes találkozót Nagytárkánnyal, majd miután felmondták az együttműködést további 3 

személyes találkozót a Nagytárkányi Alapiskolával, akik az új partnereink lettek. 10 alkalommal kulturális, 

illetve szabadidős színtereket látogattunk meg (Borsi – Rákóczi szülőháza, Királyhelmec – Bodrogközi 

Múzeum, Pácin – Mágochy kastély, Sátoraljaújhely – Kalandpark, Nagyrozvágy játszóház, Cigánd 

Múzeumporta, Karos – Honfoglaláskori Látogatóközpont, Sárospataki Rákóczi vár múzeuma, és további 2 

Nagyrozvágyi rendezvény). 

A projekt fejlesztései 3 tanévet is érintve segítették a felső tagozatos tanulók fejlesztését és a 

kortárskapcsolatok kialakítását. 

 
 
A projektről bővebb információt a www.altisk-nrozvagy.sulinet.hu oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető: 

Siska Tamás a projekt szakmai vezetője 

elérhetősége: +36-20-299-2719, siska.b.tamas@gmail.com   

www.altisk-nrozvagy.sulinet.hu

