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„Együtt, testvérként” – iskolaközi szemléletformáló program 

Beszámoló 

A pécsi Gandhi Gimnáziumot a Gandhi Alapítvány 1994-ben hozta létre, és ezzel az iskola 

Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézményévé vált, amely már több mint két 

évtizede végzi oktató-nevelő tevékenységét. Alapítását az a cél vezérelte, hogy „középtávon 

kinevelődjék egy népéhez kötődő jelentős számú roma értelmiségi réteg, amely képes 

újjászervezni a széthullott cigány közösségeket”. 1995-ben a megbízhatóbb finanszírozás 

érdekében a Gandhi Alapítvány közalapítvánnyá vált. A gimnáziumban 2002 óta felnőttoktatás 

is folyik levelező, illetve esti oktatás formájában. A 2003/2004-es tanévtől került bevezetésre 

nappali tagozaton a halmozottan hátrányos helyzetű diákok részére az Arany János Kollégiumi 

Program. 2011. július 29-én megalakult a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság azzal a céllal, hogy megvalósítsa elődje, a Gandhi Gimnázium 

Közalapítvány céljait, valamint tovább vigye annak munkáját és ellássa feladatait. A Gandhi 

Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. küldetése, hogy segítse a nyitott szellemű, a 

tudományok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalok képzését, 

hátrányos helyzetből való kitörését. Jelen projekt keretében megvalósítani tervezett 

tevékenységek jól szolgálják a támogatást igénylő fejlesztési stratégiáját. Az iskola a 

nemzetiségi oktatási-nevelési tevékenysége mellett 2015-től pályázati támogatás révén 

létrehozta és jelenleg is működteti a Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális 

Központot (NeRok). A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. jövőképe, hogy 

innovatív, európai viszonylatban is köz- és elismert roma nemzetiségi módszertani iskolát és 

módszertani központot működtessen. A pályázati felhívásnak köszönhetően egy olyan iskolával 

tudtunk együtt működni, ahol a társadalmi egyenlőtlenségek kompenzálására lehetőségünk 

nyílt. Az együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program keretein belül a pécsi 

Gandhi Gimnázium és a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium hivatalosan is 

megkezdte együttműködését 2018. február elsejével. A szakmai együttműködés révén 

megismertük egymás iskoláinak működését. A céljaink között szerepelt, hogy tanulók 

kölcsönösen megismerjék egymás és más népek kultúráját, ezáltal tanulják meg a másság 

elfogadását, megbecsülését, tudatos vállalását. Elmondhatom, hogy a közös szakmai munka és 

programok révén a projekt elérte a céljait, a két partneriskola között kialakult egy szoros 

barátság illetve összetartozás. A projekt szemléletformáló ereje rendkívül nagy. Örülök, hogy 

projektmenedzserként részese lehettem ennek a programnak.  
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