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A fenntarthatóságra nevelés és a roma integráció évtizedének jegyében

A Duna Kollégium jövőképe
Olyan, nemzetközi közösségbe ágyazott tanuló környezet teremtése, ahol gyakorlati tevékenységen, 
elméleti képzésen és személyiség-és közösség, és a halmozottan hátrányos térségek fejlesztésén 
keresztül a résztvevő  fiatalok érzékenyebbé válnak a felelősségteljes gondolkodás 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 fital 
közösségében.

Három célcsoportot szólítunk meg:

1. Fiatal felnőttek  , 28-35 év között, akik már a munka világában jól teljesítettek és most 
felébredt bennük az értelmes élet és másoknak is segítő, támogató minőségi és holisztikus 
( testet-lelket és szellemet ) mozgásban és érlelésben tartó munka és tanulás iránti vágy. 

2. A fiatal, egyetemi képzésüket végzők, általában bachelor és/vagy mester fok utáni diákok, 
akik a jövő vezető nemzedékét fogják alkotni, 

3. Fiatalok, akik befejezték a gimnáziumot, szakközép iskolát és most bizonytalanok, nem 
tudják folytassák-e és hol és miért: nekik egy Zsilip képzést indítunk, hogy megújult erővel, 
önbizalommal és kitágult igény és világképpel kezdjék el a továbbtanulást. 

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

A Kollégium rövid leírása
Egyéves tanulási folyamat

1.,20-30, különböző tudományterületről és országból érkező, hazai és külföldi fiatalok számára 
megfelelő befogadó-készséggel rendelkező   3 fő helyszínen:  Duna szigetközi vidékén, a Tisza 
felső folyásánál és a Duna Dráva találkozásában.

A tanulási folyamatban a képességeket fejlesztő csoportos munkán és tanuláson van a hangsúly. A 
résztvevők különböző falukban, városokban   gyakorlati tevékenységük a kistérség területfejlesztési 
programjában kijelölt fejlesztési területekhez kötődik. A rendszerszintű, a fenntarthatóság 
elméletére és gyakorlatára épülő szemlélet elsajátítását elősegítő elméleti képzést mentorok, 
oktatók, fejlesztők tartják az alábbi témakörökben:

1. Szervezeti és közösségi ökológia: Fenntartható fejlődés és Az ember és a szervezet, a 
rendszerszemléletű tanulási és probléma kezelési, jövőtervező kompetenciák 

1. közösségfejlesztés az akció alapú tanulásra építve: kistérségi fejlesztő munka 
2. Személyre szóló személyiség és szakmai fejlesztés szintén mentorok-coachok 



segítségével. 

4.,  Peer és action learning, társ-tanulás, tanítás jegyében egymástól való tanulás és a helyi    ROMA 
és rászoruló fiatalok tanítása

2., Olyan, 20-30 roma származású fiatalok is, akik vagy befejezték a középfokú iskolákat vagy még 
azt sem, de szeretnének egy magasabb szinten továbblépni, de sem akarat erő sem lehetőség nem 
adatik meg nekik. Őket felkutatva, velük együttdolgozva egy olyan ZSILIP tanulás, átemelő tanulás 
fog megtörténni, aminek hatására a helyi fejlesztésekben vesznek részt, miközben kitágult, kinyílt 
perspektívát és lehetőségeket is szereznek és az Európai Üzleti Politechnikummal együttműködve 
számos szakmát is szerezhetnek.

Tervezett együttműködő partnerek:

Projekt koordinátor: 

Tanulószervezetek a fenntarthatóságért, Sol –Magyarország alapítvány, Ruzsa Ágota, elnök és 
partner szervezetei – Kommunikációs Intézet, PPTE, Felnőttképzési Intézet, ELTE, 
Közgazd.egyeetem, JPE,  Szent István Egyetem Gazdálkodástudományi Karának (SZIE GTK) 
docensével.

Tervezett Proket tagok külföldi alternatív tanulási modellek bevonásával:

Team Academy, Chas Pilot,

Első évben egy csoportot szeretnénk indítani, hosszú távon csoportok hálózataként, és mint 
akkreditált képzést képzeljük el a Kollégium létezését  , amely akkreditált felsőfokú képzésként 
szakmát is adna majd és egyben rákészíti őket, ie. a roma fiatalokat hogy nagyobb számban 
akarjanak felsőbb képzésben részesülni.

Indoklás – miért van szükség rá?
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 együttmozdulni, 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 kézségeinek 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
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 átadás, a résztvevők nem 
passzív befogadók, hanem aktívan alakítják majd a tanulási folyamatot, amelynek szerves része lesz 
az EuRoMa VK 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 menedzsment) 
elsajátítására szánjuk. Az említett két témakörön keresztül folyik majd az egyéni és a csoportos 
készségfejlesztés és a rendszer szintű szemléletmód átadása. A két témakörről a tematikavázlatot 
lásd. a mellékletekben. A tematika véglegesítésére a fiatalokkal, mentorokkal, oktatókkal és az 
érintett kistérséggel együtt kerül  majd sor.

Gyakorlati tevékenység a kistérségekben
A térség 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 
• SOL fejlesztő közösségek, CSR munkák, alternatív gazdasági és közösség fejlesztő 

csoportok munkái, 

Külföldi alternatív, rugalmas tanulási, akkreditált folyamatok

• Chaos pilot – Dánia 



• Team Academy – Finno. 
• Forum for the Future - GB 

Várható Eredmények

Egyéni személyiség és kompetencia fejlődés
• Önreflexió alapú tanulás képességének fejlődése (kommunikációs, csoportos munkához 

szükséges, kérdésfeltevő). 
• Más perspektíva, szemléletmód, rendszer szintű gondolkodás elsajátítása. 
• Csoport által nyújtott inspiráció és támogatás megléte hosszú távon. 
• Gyakorlati tevékenységen keresztül önmaga, a csoportos munka és egy szakma kipróbálása. 
• Felelősségérzet és társadalmi együttérzés kiépülése. 

Csoportfejlesztés

Az elméleti anyag elsajátítása interaktív módon a szupervízió és szakmai háttér tudás megismerése 
és gyakorlása által. Közösségi tanulási kompetenciák kialakulása s egyben a Roma és Nem Roma 
fiatalok közötti erős, az akció tanulásban gyökeredző kapcsolati háló megerősítése.

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. 

Források
Pályázatok útján állami és magán forrásokból.

Fejlesztési tematikák:

I.Ember és szervezet és gazdaság
Feltételezhető, hogy a résztvevők életpályájuk során mindannyian különböző szervezetekben 
fognak különböző szerepeket betölteni, gyakran párhuzamosan is.

A blokk célja az, hogy a fiatalok az egy éves „éles munkavégzés” során elméleti és tapasztalati 
ismeretekre tegyenek szert a sikeres szervezetek működésének legfontosabb összetevőiről, az egyén 
és a szervezet viszonyáról. 

Főbb témakörök:
1.         Szervezeti kultúra, spontán formálódás, tudatos fejlesztés.

A szervezet jövőképe, küldetése, stratégiája.

Az egyéni elkötelezettség összetevői.



1. Eredményes kommunikáció 

Marketing, PR tevékenység (javaslatok, ötletek eladása is)

1. Munka-motiváció, típusok 
2. Vezetői döntéshozás, bevonás, delegálás 

A vezető személyisége: 4 archetípus

Vezetési stílusok: a környezeti feltételek hatása a vezetésre,

Team munka

1. Project menedzsment és EU-s lehetőségek 
2. Tanulás – változás – tudás a szervezetben. 
3. Egyéni átalakulás és szervezeti változás 
4. Társadalmi felelősség vállalás, fenntarthatóság 
5. EU ismeretek 
6. A gazdasági, pénzügyi, vállalkozói alapismeretek 

Módszer: az öt témacsoportban 2-2 előadás, vita, csoportmunka

II. Személyiség és közösségfejlesztés
Általános cél: A hallgató munkába állása után minél értékesebb részese lehessen napjaink magas 
szintű intellektuális tőkét igénylő ágazatainak.

Személyes cél: Egyéni megállapodás szerint.

Feltételezhető, hogy a résztvevők tudatosan is készülnek életpályájuk meghatározására, ezért 
sikeresen tudják ezt az egyéves személyiség és közösségfejlesztő képzést hasznosítani.

Emellett szükséges a csoportban rejlő potenciálok, ill. fejlesztendő területek feltárása is, annak 
érdekében, hogy egyrészt a csoportos tanulás hatékonyabbá válhasson a projekt időtartama alatt, 
másrészt hosszabb távon egy jól működő támogatói hálózat fejlődhessen a csoporttagokból.

A blokk célja az egyéni és csoport önismeret fejlesztése, kitűzött egyéni és csoportcélokhoz 
pszichológiai fejlesztői módszerek alkalmazása.

Témakörök:

1. Egyénre szabott coaching

Az első hónapban minden résztvevővel egy fél napos diagnózis felvétel – közreműködik fejenként 
két mentor, akik közül az egyik egész évre állandó személyes mentor.  (Mentoronként négy 
hallgató)

Második hónaptól a 10. hónapig kéthetente 2 órás találkozó a személyes mentorral, fejlesztés. 5. 
hónapban és 10. hónapban visszajelzés, értékelés. (Kérdőív, 360 fokos visszajelzés)[O&N1]

2. Csoportos coaching -közösségfejlesztés

§  Előadások, viták, műhelyek 4 alkalommal.

• Kéthetente egyszer félnapos szupervíziós-dialógus csoportmunka 

http://solhungary.hu/wp-admin/post.php?post=325&action=edit#_msocom_1


III. Fenntartható fejlődés
A fenntartható fejlődés olyan témakör, amely kivétel nélkül minden tudományterületet érint, és ma 
kitüntetett jelentőséggel bír. Magába foglalja a társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődés, mint 
hármas követelményrendszer problematikáját, ami a résztvevők számára a rendszerszintű 
gondolkodás és perspektíva egy példáját mutatná be.

1. A fenntarthatóság és a fenntarthatatlanság problematikája 

1. A fejlődés fogalma, értelmezési problémái. Van-e fejlődés? 

1. Világkorszakok 

1. Globális világproblémák 

1. A fenntartható fejlődés, mint új paradigma, új világkorszak. Alapelvek. 

1. Bioszférikus törvények, ökológiai alapelvek 

1. Evolúciós trendek 

1. A fenntartható gazdaság 

1. A fenntartható társadalom 

10.  A fenntartható bioszféra

11.  Új korszak – új etika, új értékrend: felelős gondolkodás- értelmes és együttérző cselekvés

12.  Best practice-k, jó és működő gyakorlatok megosztása: The Natural Step és a Kék gazdaság
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