Demokrácia Szabadegyetem Projektleírás, 2006-2009
DEMOKRÁCIA WORKSHOP PROJEKT
a projekt az Európai Bizottság támogatása által került megvalósításra

2006 óta dolgozik együtt egyesületünk a német NaturFreundeJugend szervezével, akikkel
közösen egy nemzetközi 3 éves projektben a demokráciára nevelés területén folytattunk
képzéseket, szabadegyetemet. A programban spanyol, cseh és német fiatalok, ifjúsági
vezetők voltak jelen.
A program első felében, 2006-ban a Természetjáró Fiatalok Szövetségével közösen került
sor ifjúsági vezetők felkutatására és képzésére. 2007-ben pedig megrendezésre került az
első Demokrácia Szabadegyetem, amelyen magyar, német, cseh és spanyol fiatalok
vettek részt Nagykovácsiban. Majd a program folyatatásaként 2008 nyarán Barcelonában
szerveződött a második Demokrácia Szabadegyetem.
A 3 éves projekt során több civil szervezettel együttműködve, magyar trénerek lettek
kiképezve nemzetközi tréningeken, valamint 20-20 magyar fiatal vett részt a nemzetközi
együttműködésben.
Magyar vezetők, trénerek a Nagykovácsiban megrendezésre került rendezvényen:
Baranyai Liza, Orgoványi Judit, Bakó Eszter, Lencse Andrea, Szeder Kata, Simon
Szilvia,Hajdu Ferenc, Hajdu Nikolett
Tolmácsok: Berecz Ágnes, Tóth Ágnes
Magyar vezetők, trénerek a barcelonai rendezvényen: Orgoványi Judit, Bakó Eszter,
Peloc Zita, Lencse Andrea, Hajdu Ferenc, Széplaki Réka, Hajdu Nikolett
A program beszámolóit a képzési beszámolók között olvashatjátok.
A program angol nyelvű honlapja:

http://www.net-wod.eu

Projektgazda:
Naturfreundejugend Hannover, azaz a német Ifjúsági Természetjáró Szövetség hannoveri
tagja
Partnerek:
csehek, spanyolok, magyarok




Magyar projektkoordinátor:
Természetjáró Fiatalok Szövetsége www.tfsz.hu
Majd a Kikötő Egyesület www.kikoto.org

Kezdetekben a magyar partnerek:




TIT Győr www.titpannon.hu
Közösségfejlesztők Egyesülete www.kozossegfejlesztes.hu
Kikötő Egyesület www.kikoto.org

A projekt rövid összefoglalója:
A projektet a német projektgazda dolgozta ki a német DGB-Jugenddel, az ifjúsági
szakszervezettel együtt, és adta be az Európai Bizottsághoz (Fiatalok Lendületben –
Youth in Action programon). A projekt keretén belül a német demokráciára nevelés
Courage programot alakítják a partner szervezetek a saját kultúrájuknak megfelelő
demokráciára nevelés programjává. A projekt során multiplikálásra kerül a német nem
formális nevelés tematikája és módszertana, valamint egy erős hálózat jön létre a
résztvevő országokon belül és között, a demokráciára nevelés témakörében.
A projekt témája: nem formális nevelés a demokratikus értékekről
A projekt előélete:
A német projektgazda több mint 20 éve foglalkozik nem formális neveléssel. Először a
második világháború után merült fel az igény a politikai vezetők részéről, hogy szükség
lenne egy tolerancia központú demokráciára nevelésre, mivel a neonáci mozgalmak
kezdtek újra teret nyerni a fiatalok körében. Ekkor kezdődött a német nemzeti
finanszírozása az olyan jellegű projekteknek, mint a Courage, ami a toleranciáról, az
egymás megismeréséről, megértéséről, elfogadásáról szól, és olyan készségeket fejleszt
a fiatalokban, amelyekkel felelős állampolgárokká válnak egy demokratikus világban.
A téma részei:
A demokráciára nevelés ebben a formában az alábbi témákból áll
- állampolgárság, politikai nevelés, részvétel, aktív Eu állampolgárság
- esélyegyenlőség, integráció, nemek egyenlősége
- emberi jogok
- globalizáció, tudatos fogyasztás
- környezeti felelősség, fenntarthatóság
- antiszemitizmus, rasszizmus, diszkrimináció, előítéletek, toleranciára nevelés
A projekt időtartama: 3 év
A tevékenységek:
A Projekt során önkénteseket vonnak be a partnerszervezetek, akiket szakmai képzésben
részesítenek a fenti témában, majd 2 hetes 2 x 60 résztvevőt megmozgató nemzetközi
Nyári Egyetem megrendezésére kerül sor először Magyarországon (2007), majd
Spanyolországban (2008).
Ütemterv:
1. év: A projekt alapos átdolgozása, átbeszélése, a tevékenységek előkészítése, a
partnerekkel való folyamatos együttdolgozás:
·
2006. tavasz: Első megbeszélés a partnerek között, a projekt közös megtervezése
·
2006 ősz: A projekt bemutatása Brüsszelben; a partnerek részéről 4-4 önkéntes
bevonása a programba, valamint az első trénerképzés megszervezése Hannoverben.
2.

év: Képzések, nyári egyetem:

·
2007. tél: A magyar Nyári Egyetem előkészítése, önkéntesek képzése
·
2007. tavasz: második trénerképzés partnerenként még 4-4 önkéntes
bevonásával
·
2007. nyár: 2 x 60 résztvevőt megmozgató, összesen 90 fős (szervezőkkel,
trénerekkel, tolmácsokkal) Nyári Egyetem szervezése

·
2007. ősz: a Nyári Egyetem értékelése, a Projekt félidős értékelése, A
partnerországokban önálló kezdeményezések elindítása a demokráciára nevelés
témakörében
3.
·
·

év: Második nyári egyetem
2008. tavasz: A spanyol Nyári Egyetem előkészítése
2008. nyár: Nyári Egyetem Barcelonában.

2006 március, október
egyeztető megbeszélések Belgiumban és Németországban.
A TFSZ-től az alábbi személyek vettek részt a szervezésben: Lohász Cili, Sőregi Viktória,
Kiss Hajni
2006. november
1. trénerképzés Hannoverben. Jelen voltak: Spanyolország: 4 fő, Csehország: 1 fő,
Németország: 2 projektgazda: Erich Rickmann és Dirk Assel, valamint futólag a német
szakképzett önkéntesek
Magyar résztvevők: Kiss Hajni (TFSZ, Közösségfejlesztők), Lencse Andi (Győr, TIT,
Közösségfejlesztők), Szeder Kata, Kutner Lucy, Baranyai Liza (Kikötő)
A képzés során megismerhettük a projekt részleteit és a német, a spanyol, a cseh
állásfoglalást a témáról, a fiatalok helyzetét a fenti kultúrákban, valamint a demokráciára
nevelés és a nem formális nevelés helyét a különböző országok pedagógiájában.
2007. január
A TFSZ felvesz egy alkalmazottat, aki a magyar projektért felelős, az alkalmazott heti 16
órában foglalkozik a feladatokkal. A német projektgazdák ellátogatnak Magyarországra,
hogy egyeztessék a következő lépéseket.
2007. február
A magyar szervezetek önkénteseket keresnek a Nyári Egyetem vezetésére.
2007. március
2. trénerképzés – módszertani képzés 8-8 önkéntessel országonként. A képzés a
demokrácia témakörben információs, a nem formális nevelés témakörében módszertani
képzés. A Nyári Egyetem részleteinek megbeszélése.
2007. április
A Nyári Egyetem előkészítése, iskolákkal való kapcsolatok kiépítése, résztvevő fiatalok
toborzása. A magyar önkénteseknek hazai szakmai képzések szervezése a TFSZ
irodájában.
2007. május-június
A Nyári Egyetem előkészítése
2007. július utolsó két hete
Nyári Egyetem
2007. augusztus, szeptember
Beszámolók készítése, értékelés.
A továbblépés lehetőségeinek tanulmányozása, a hazai demokrácia projekt beindítása.
2008. tavasz
Trénerképzés Barcelonában magyar és külföldi trénerek részére.

2008. nyár
Nemzetköz Demokrácia Szabadegyetem Barcelonaban.
2008. ősz
Disszemináció, értékelések, beszámoló.
Baranyai Liza, magyar projektvezető, 2009-04-27 10:15:29

