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SAJTÓKÖZLEMÉNY   

NEMZETISÉGI KONFERENCIÁVAL ZÁRULT A TOVÁBBTANULÁS-ERŐSÍTÉS A PÉCSI GANDHI 

GIMNÁZIUMBAN 

 

Április 30-ával újabb pályázati projekt ért véget Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó 

intézményében. A pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégiumban az „Egyedül nem megy - együtt 

könnyebb!” című program fejeződött be. A 43,09 millió forintos támogatással megvalósult projekt 

célja az volt, hogy mentorok révén segítsék számos diák érettségire és továbbtanulásra való 

felkészítését. A program utolsó eseményeként az iskolában különleges konferenciát tartottak, 

„Nemzetiségi értékekkel a továbbtanulásért” címmel. 

Az április 27-i rendezvényen három pécsi nemzetségi iskola képviselői ültek össze: a német Koch Valéria 

Iskolaközpontból, a Miroslav Krleža Horvát Iskolaközpontból érkezett vendégek, valamint a Gandhi 

munkatársai és diákjai. A fórum fő témája az volt, hogy melyik iskolában hogyan igyekeznek megőrizni, 

diákjaiknak átadni a nemzetiségi értékeket, miként próbálják azokkal mint többlettel felvértezni a gyerekeket 

az eredményes továbbtanulás érdekében. 

       A konferencia fő részében a három iskolaigazgató tartott előadást a saját intézményeikben folyó 

munkáról, illetve arról, mit jelent a többségi társadalomban kisebbségiként (nemzetiségiként) élni, oktatni, 

tanulni. Mindhárman hangsúlyozták, hogy jelentős többletnek, kiemelkedő értéknek tartják a német, illetve 

horvát, vagy épp cigány/roma létüket, gyökereiket, nyelvüket és kultúrájukat, melyek megőrzése, 

továbbadása az iskoláik oktató-nevelő tevékenységének alapvető eleme. 

       A konferenciát több más programrész is színesítette: szó volt például arról a készülő Multifunkcionális 

Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központról, amelynek tevékenysége a szóbanforgó 

iskolák munkáját is segítheti. Az intézmények egy-egy kultúrcsoportja is fellépett: a német iskolából egy 

énekes duót hallgathattak meg a jelenlévők, a horvátok a tamburazenekarukat hozták magukkal, míg a 

házigazdáktól a Gandhi Hagyományőrző Együttes táncosai-zenészei adtak ízelítőt a tudásukból. 

       Ezen a konferencián kívül még rendkívül sok más eleme volt a projektnek. Valamennyi azt a célt 

szolgálta, hogy elősegítsék a kiválasztott 46 gandhis diák érettségire és továbbtanulásra felkészítését, 

csökkentsék utóbbiak mulasztott tanóráinak számát, és javítsák a tanulmányi eredményeiket. Ennek 

érdekében a gyerekek 21 mentor, sőt pszichológus támogatását is igénybe vehették, s egyebek mellett 

workshopokon, kirándulásokon, kulturális programokon, fejlesztő és felkészítő órákon vettek részt. Az 

utóbbiak eredményességét ráadásul tanulóbarát környezet növelte, hiszen az iskola – szintén a pályázat 

keretében – az oktatást segítő számos eszközt is megvásárolhatott.  

       Az „Egyedül nem megy - együtt könnyebb!” című projekt (pályázati azonosító szám: TÁMOP-3.3.10.A-

12-2013-0059) 43 085 852 Ft támogatás révén mehetett végbe, 2013. december 1. és 2015. április 30. 

között. A kedvezményezett a Gandhi Gimnázium és Kollégium volt. A projekt a Széchenyi 2020 program 

keretében valósult meg. 

 

További információ: 

Déri Ildikó igazgató (telefon: +36 72 238 893; honlap: www.gandhigimi.hu) 

http://www.gandhigimi.hu/

