
"A harcot, melyet őseink vivtak,  

békévé oldja az emlékezés-                                                                                         

s rendezni végre közös dolgunkat:  

ez a mi munkánk és nem is kevés."( József Attila: A Dunánál. ) 
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 Fiatal Vezetők a fenntartható Duna régióban 

     ENSZ 2005-2015 

 ( A Fenntarthatóságra nevelés és a roma integráció évtizedének jegyében ) 

          

A Duna Kollégium jövőképe 

Olyan, nemzetközi, Duna menti népek közösségébe ágyazott tanuló környezet teremtése budapesti 
székhellyel és 3-5 régióban, ahol gyakorlati tevékenységen, elméleti képzésen és személyiség- és közösség 
és a hátrányos térségek fejlesztésén keresztül a résztvevő fiatalok érzékenyebbé válnak a felelősségteljes 
gondolkodás és cselekvés iránt és kiterjesztik képességeiket a fenntarthatóság hármas alapelvének 
gyakorlati megvalósítása irányába: a gazdasági-társadalmi és környezeti fejlődés HARMÓNIKUS egységét 
megteremtve itt a Kárpát medence, Duna völgyi régióban közös akció tanulásban a Dunával-Tiszával 
határos népek fiatal, jövő teremtő vezetőiként. 

Indoklás – miért van szükség rá? 

 Nincs nálunk, sőt Kelet-Közés Európában sem a Lajtán innen ilyen Jövő-Teremtő tanuló központ.  

 A fiatalok új tudás, megújító tanulás érdekében máshova kell menjenek, holott a hazai tudás és 
szellemi kapacitás hasonló léptékkel és hatóerővel tudna itthoni környzetbe ágyazottan nemzetközi 
vonzásközponttá válni.  

 Kicsi az együttműködés, a közösségi és stakeholder összefogás, a társadalmi koherencia 
fejlesztését szolgáló jó példák sora. Pedig – úgy tűnik – csak és egyedül ez a jövőnk záloga.  

Minerre nemzetközi és általános európai szintű keretek jobban adottak, de a Kelet-Közép Európa és benne a 
Duna menti népek kohéziója nagyon gyenge és ingatag, s közben a hátrányos térségek, a leszakadó régiók 
és benne különösen a Roma-Cigány népesség nagyon - nagyon kiszolgáltatott, holott a régiófejlesztés 
szintjén épp itt rejlenek olyan társadalmi és tudás alapú kitörési pontok, melyeket most szunnyadni hagyunk 
és csak egy-egy szakirányban, pl. zene és művészetek engedjük kibontakozni. 

Európa ismét ketté szakadhat, HA ezt a helyzetet nem sikerül előretekintő, hosszú távú megoldási 
paradigmába helyeznünk. Európa ketté szakadt 7-5 ezer éve, 1600, majd 300-500 éve és 60 éve és 
előfordulhat, hogy a XXI. század hajnalán is.  

Állítsuk meg együtt és közösen, új lehetőségeket és tanulási élettereket  engedve a térségi összefogásra 
kész soknemzetiségű fiataloknak. 

Várható eredmények: 

Nemzetközi véráramlásba kapcsolódás 

 Bekapcsolódás az európai és globális hálózatba, és így beemeljük ezt a régiót is az innovatív, új 
és dinamikus tanulási terekbe ( Schumacher College-UK, Team Academy-Finn, Fr.NL, KaosPilot, 
Dánia, Blekinge College,Sv, stb.) 

 5-10 év alatt kialakul egy erőteljes, egységes, és a modern tudományos szemléletre épülő vezetői 
alumni a Duna tájon, ami megkönnyíti a térségi együttműködést,  

 a létező tudások, egyetemi fakultások közötti horizontális szemlélet kialakulása a fenntarthatóság, 
az esélyteremtés és vezetői kompetenciák terén. 

Személyiség, közösségi intelligencia és kompetencia fejlődés 

 Önreflexió alapú tanulás képességének fejlődése (kommunikációs, csoportos munkához szükséges, 
kérdésfeltevő).  



 Más perspektíva, szemléletmód, rendszerszintű gondolkodás elsajátítása.  

 Csoport által nyújtott inspiráció és támogatás megléte hosszú távon.  

 Gyakorlati tevékenységen keresztül önmaga, a csoportos munka és projektalapú vállalkozói attitüd 
kialakulása.  

 Felelősségérzet és társadalmi együttérzés kiépülése.  

Csoport- és közösségfejlesztés 

 Az elméleti anyag elsajátítása interaktív módon a szupervízió és szakmai háttér tudás megismerése 
és gyakorlása által.  

 Közösségi tanulási kompetenciák kialakulása és egyben  

 a Roma és Nem Roma, a magyar és környező nemzetek fiataljai közötti erős, az akció tanulásban 
gyökeredző kapcsolati és tudás háló megerősödése. 

A térség fejlődése 

 A résztvevők munkájával a térség lelkes segítőket kap egy évre, akik rásegíthetnek a 
területfejlesztési programokra és megteremthetik a további munkák alapját és egyúttal egy 
Budapesti központtal kiegészítve a főváros és a vidék közötti kapcsolat is erősödhetne.  

 Életet és kommunikációs áramlást indíthatnak be, ahol a helyi fiatalok és közöttük elindul egy 
közösségi tanulás, ami a halmozottan hátrányos térségekben különösen fontos lehet.  

Elsődleges célcsoport 

Három közösséget szólítunk meg: 

1. Fiatal felnőttek, 28-35 év között, akik már a munka világában jól teljesítettek és most felébredt 
bennük az értelmes,a közösségi életre pozitív hatással alkotni akaró életkedv és keresik a másoknak 
is segítő, támogató minőségi és holisztikus ( testet-lelket és szellemet ) mozgásban  érlelelődő 
munka és tanulás útjait. Sokan vannak, szétszórva.  

2. A fiatal, egyetemi képzésüket végzők, általában bachelor és/vagy mester fok utáni diákok, akik a 
jövő vezető nemzedékét fogják alkotni, de kissé elveszettek és a specializált tanulás mellé keresik 
az átfogó, rendszerelvű és elhivatást felébresztő látásmódba ágyazható személyes útjukat. 

3. Fiatal gimnazisták, szakközépiskolások, akik bizonytalanok, nem tudják folytassák-e és hol és miért 
tanulmányaikat . Ilyenek gyakran épp a hátrányos térségben élő roma és nem roma fiatalok, akiknek 
erőre, inspirációra és lelki kitartásra van szükségük, vagy akik nagyon is tudják, hogy folytatni 
akarják, de a kollégium tanításai kimaradtak iskolai tanulámányaikból. Nekik az 1. és 2. csoport 
tagjai közreműködésével indítunk képzést, hogy megújult erővel, önbizalommal és kitágult igény és 
világképpel kezdjék el a továbbtanulást.  

Tanulási időtáv: 

A három csoport tagjai a Duna menti országokból, roma fiatalokat  is bevonó, határokon túli 
együttműködésben és közös tanulásban egy-egy, vagy másfél évet töltenek el és alapvetően egymásban 
generálják a kölcsönös tanulás lehetőségét és alkalmait, miközben bizonyos témákban szakemberek és 
mentorok vezetésével az akció tanulás elveire épülő munkát végeznek. Így a Roma integráció és a 
fenntarthatóságra nevelés, a vezetői és vállalkozói attitüd és képesség, valamint a KKEurópai 
összefogás tudata egyszerre és a szolidaritás, és együttműködés segítségével a lehető legmélyebb 
szinten alakulhat ki. 

A Kollégium rövid leírása 

Egyéves tanulási folyamat 

1.,Különböző tudományterületről és országból érkező, hazai és külföldi fiatalok számára megfelelő 
befogadó-készséggel rendelkező 3 fő helyszínen: Duna folyó Duna-kanyarig terjedő felső folyásánál, a 
Tisza felső folyásánál és a Duna-Dráva találkozásában. 

A tanulási folyamatban a képességeket fejlesztő csoportos munkán és tanuláson van a hangsúly. A 
résztvevők falvakban, városokban gyakorlati tevékenységüket a térség területfejlesztési programjában 
kijelölt fejlesztési területekhez kötik. A rendszerszintű, a fenntarthatóság elméletére és gyakorlatára, ls a 
mély ökológia és öko-spirituális értékekre épülő szemlélet elsajátítását elősegítő elméleti képzést mentorok, 
oktatók, fejlesztők tartják az alábbi témakörökben: 

1. Ökológiai-társas tudat 
     Szervezeti/közösségi és természeti ökológia: Fenntartható fejlődés és Az ember és a szervezet, 

a rendszerszemléletű tanulási és probléma kezelési, jövőtervező kompetenciák 



2. Társadalmi vállalkozások 
     Közösség és team fejlesztés az akció alapú tanulásra építve: térségi -projekt fejlesztő munka  
3. Szakmai és vezetői kompetenciák-jövőteremtés 
     Személyre szóló személyes és szakmai fejlesztés az öko-pszichológia és a hagyomány alapján  

mentorok- coachok segítségével.  
4. Peer és action learning, társ-tanulás, tanítás jegyében egymástól való tanulás és tanítás a helyi  

rászoruló fiatalok inspirálása és a Duna menti kultúrák közötti tanulás elmélyítése 
  

Tervezett együttműködő partnerek: 

Projekt koordinátor:  

Tanulószervezetek a fenntarthatóságért, SoL – Magyarország alapítvány SOL Intézete és hazai 
partnerszervezetei  

Magyar együttműködő partnerszervezetek 

 Janus Pannonius Egyetem Gazdálkodástudományi Kara ( Dr Kiss Tibor és Dr Hajnal Klára 
Kék Gazdaság) docensével, Nyíregyházi egyetem, Természettud.Kar ( Dr Kiss Frenc, dékán), 
Debrecen_ Regionális fejlesztésért egyesület, Katonáné Kovács Judit. 

 Környezeti nevelés egyesület, Albert Judit 

 

Projekt Partnerek- külföldi alternatív tanulási modellek bevonása: 

Center for Advanced Studies-GBGlobalShift University 

 Knowmads, Amsterdam, NL 

Svéd Blekinge egyetem fenntarthatósági stratégia mester képzése,   

Schumacher College, UK   

Pioneers of Change fiatalok képzése, Austria  

 

Tervezett munka ütemezése: 

Első két évben egy-egy csoportot szeretnénk indítani, és annak tapasztalataira építve és az ott tanult 
fiatal mentorok segítségével indítanánk be a 3 régióban a DK-t. 

Indoklás – miért épp erre a fejlesztő tanulásra van szükség? 

A felsőoktatási és közoktatási rendszernek az utóbbi időben több hiányossága is egyre inkább előtérbe kerül, 
a gyorsan változó környezethez a régi struktúra lassan alkalmazkodik. Az egyetemi és általános és 
középiskolai oktatás túlságosan eltolódott a tárgyi tudás átadása felé és az egysíkú, csak a racionális, 
analitikus intelligenciát működtető tanulási stílus irányába, a tárgyi tudás átadása mellett nem kap az egyén 
olyan „polcrendszert” és készségszintet, kompetenciafejlesztést, amibe ezeket a „könyveket” beilleszthetné 
és ami által képesek lennének a gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatokkal együtt mozdulni, 
vagy épp azokat alakítani. 

A tárgyi tudás manapság már szinte mindenki rendelkezésére áll, viszont a képesség arra, hogy ezt a tudást 
használjuk, az nem ennyire egyszerűen beszerezhető, és az oktatásban erre kellene nagyobb hangsúlyt 
helyezni. A munkaadó szervezetek már sokszor nem a diplomát nézik, hanem a jelentkező képességeit, sőt, 
gyorsan változó környezetünkben a diplomával jelképezett tudás 5-10 éven belül elavul. 

A tanulás a szocializáció része, ezzel szemben az egyetemeken és sajnos még a közoktatásban is az 
egyéni tanuláson van a hangsúly, pedig a csoport inspirációt nyújthat az egyén számára, támogathatja ötletei 
megvalósításában. Készségfejlesztést is jelent, ha a csoporttól állandó visszacsatolásokat kap az egyén 
ötleteivel, gondolataival kapcsolatban, ez fejleszti a kommunikációs, vita- és dialógus, feldolgozó és 
megjelenítő képességeit, amelyek révén bárki megtanul csoportban, közösségben dolgozni és önbecslését a 
többiekkel való együttműködésében és nem azok ellenében megszerezni. 

A képességfejlesztés mellett fontos a különböző tudományterületek fölött álló rendszerszemlélet, magasabb 
szintű perspektíva kialakítása. A globalizáció hatására az ember egyre komplexebb helyzetekkel kerül 



szembe, melyek csak több tudományterület együttes munkájával, az egész rendszerre való rálátással 
kezelhetők. A szemléletmód kialakítása mellett ennek a jövőbeli közös munkának az alapját teremti meg a 
különböző tudományterületekről érkezett tanulók együtt-tanulása. Fontos már a tanulási folyamatba 
beépíteni a különböző területek közötti megértés, együttműködés, kommunikáció készségeinek elsajátítását, 
hiszen a jövőben ezekre egyre nagyobb szükség lesz. 

A felsőoktatás társadalomban betöltött funkciója, hogy magasan képzett egyéneket „termeljen ki”, akik a 
megszerzett tudást saját maguk, de ugyanakkor a társadalom számára is értéket teremtő módon használják 
fel. Ebből egyre inkább csak az előbbi jut érvényre, az oktatásban nem jelenik meg az értelmiség felelőssége 
és a társadalom iránti együttérzése. 

Elméleti képzés 

„ ..semmi nem lehet praktikusabb, mint egy jól megalapozott elmélet.” ( Kurt Lewin ) 

Az 1. csoport mellett egy szakértő gárda dolgozik, mentoroknak nevezzük őket. A mentorok a tanulást 
személyessé és közösségivé, a személyes kapcsolatokon és a befogadó térségi munkán keresztül 
hatékonyabbá teszik. Feladatuk az együttgondolkodás, és nem az előadás, a résztvevők nem passzív 
befogadók, hanem aktívan alakítják majd a tanulási folyamatot, amelynek szerves része  az EuRoMa DK 
tagjainak mentorálása, a tanítva tanulás által elmélyült felelősségérzet és gyakorlatiasabb kompetenciák 
kialakítása. 

A 10-12 hónap első két-három hónapját teljes egészében a térséggel való ismerkedésre, az érintett 
fiatalokkal való kapcsolatok kialakítására és a szükséges készségek (projekt menedzsmentés elméleti tudás) 
elsajátítására szánjuk. Az említett két témakörön keresztül folyik majd az egyéni és a csoportos 
készségfejlesztés és a rendszer szintű szemléletmód átadása. A három témakörről a tematikavázlatot lásd. a 
mellékletekben. A tematika véglegesítésére a fiatalokkal, mentorokkal, oktatókkal és az érintett  térséggel 
együtt kerül majd sor, hisz várhatóan más más lesz pl. az interkulturális tanulás és a helyi fejlesztési igények 
a Felső Tisza és pl. a Szigetköz és a Duna-Dráva köze régiókban. 

Gyakorlati tevékenység a hátrányos térségekben 

A térség vagy városrész különböző szervezeteinél egyénileg vagy kisebb csoportokban dolgoznak a 
résztvevők a kistérség területfejlesztési programjában kijelölt fejlesztési területeken, ágazatokban. Például: 

Önkormányzatok: önkormányzati programok megvalósítása, pályázati lehetőségek felkutatása. 

Civil szervezetek, Munkaügyi Központ, Vállalkozásfejlesztő Központ, Oktatási intézmények, Egészségügyi 
intézmények. 

Kiemelt fejlesztési területek: HHH kistérségekben, különös figyelemmel a roma fiatalokra, a falusi turizmus, 
vállalkozásfejlesztés, informatikai fejlesztés (Tele-házak létesítése), oktatás, egészségügy, 
környezetvédelem. 

A résztvevők tanulni jönnek a térségbe, nem ők határozzák meg a térség fejlődési irányvonalát, de saját 
projekt ötleteikkel hozzájárulhatnak ahhoz. A projektek megvalósítását mentorok segítik. 

Közösségi Kapcsolatok 

A Kollégium „ vándor „ jellege nemcsak a szellemi kalandozásban, tanonc, legény és mester fokozatok 
kijárásában vándor, hanem egyúttal más, hasonló értékeket hordozó hazai és külföldi intézmények 
munkájával is megismerkedhet valós és virtuális térben. 

Hazai 

 Galgafarm, Ormánság Alapítvány, Gyűrűfű  .. 
 

 Más fejlesztő közösségek, CSR munkák, alternatív gazdasági és közösség fejlesztő csoportok 
munkái,  

 dr. Csatáry György, a Rákóczi-főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője 

 II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért,   

Források 

Pályázatok útján EU-s, állami, regionális –Duna Stratégia és magán  ( gazdasági szektor, „elszármazottak 
„,stb.) forrásokból. 


