Ajánlások a közösségi tanulás témaköréhez
A demokratikus és közösségi létforma általánossá válásához számos feltétel kialakítására és
rendszeres ösztönzésre van szükség, amelyhez a társadalom mindhárom szektorának hozzá kell
járulnia.

Kormányzati szektor
A kormányzat szintetizálja, hozza helyzetbe, erkölcsileg támogassa és anyagilag is ösztönözze az
állampolgári és közösségi tanulást, különös tekintettel a fiatal nemzedékekre és a leszakadó,
marginalizálódott/kirekesztett tömegekre
- Szükséges egy demokráciára és közösségi létre nevelő, aktív részvétellel megvalósuló program
bevezetése az iskolaköteles kor teljes időtartamában, sőt, az iskola-előkészítésben is.
- A kirekesztettek aktív, élethelyzethez és szakmunkához kötött tanulását (ld. dán termelői iskola) a
központi és helyi kormányzat ne csak a képzés tandíjának megtérítésével, hanem járulékos
költségeinek megtérítésével is ösztönözze, mert egy képzésnek nem csak a tandíj a költsége, hanem
az utazás, bentlakás esetén a szállás és étkezés, a tananyagok és munkaeszközök megvásárlása is.
Sőt, szülők-családfők részvétele esetében indokolt fizetés biztosítása is a tanulási idő teljes
időtartama alatt. Ez a gyakorlat Nyugat-Európa számos országában már fellelhető.
Az oktatási kormányzat ösztönözze a felső-, közép- és alapfokú oktatási intézményeket arra, hogy
képzési rendszerüket nyissák meg a környezetükben élők előtt és szervezzenek számukra
élményszerű, a helyi közegben releváns felnőttképzési kurzusokat.
A felsőoktatási intézmények építsék be tananyagaikba az óvodai és iskolai pedagógusokat felkészítő
„közösségi és civil” kurzusokat.
Az oktatási kormányzat szakmai intézményei tárják fel és célirányosan rendszerezzék a tanításba
bevonható állampolgári és közösségi tanulásra vonatkozó anyagokat, ösztönözzék és támogassák
tankönyvek és szöveggyűjtemények kiadását, azok bemutatását regionális-országos konferenciákon.

Nem-kormányzati szektor
A civil társadalom (szükség esetén közösségfejlesztéssel) erősítse saját felnőttképzési kapacitását,
helyi és országos mozgalmak és aktív felnőttképzési események, képzések, tanuló és párbeszédkörök
szervezésével járuljon hozzá az állampolgári tudatosság emelkedéséhez.

A szektoron belüli összefogás és a döntéshozatal befolyásolása érdekében a szektor törekedjen a
tanulási-képzési érdekérvényesítésre is, hozzon létre pl. települési/kistérségi képzési tanácsokat,
amelyek kidolgozzák és karbantartják a helyi képzési stratégiát, különös tekintettel a demokratikus és
közösségi szocializáció teljes életidőre kiterjesztésére vonatkozó feltételekre.
A szektor folytassa és erősítse fel a szektorok közötti partnerségi együttműködés szervezeti
kereteinek kiépítését, s vezesse be a partnerségi tanácsok, tehát az egy lokalitásba tartozó
önkormányzatok, civil szervezetek és az üzleti élet szereplőinek rendszeres képzését, annak
érdekében, hogy a három szektor képviselői együttesen legyenek képesek előmozdítani a lokalitás
megújulását, fejlesztését. A partnerségi tanácsokba meghívást kaphatnának olyan, a fejlesztésben
fontos szerepet játszó szervezetek, mint a fejlesztési ügynökségek is, amelyek számára a többi
szereplőhöz azonos mértékben lenne fontos demokratikus és közösségi képzéseken részt venni.
Különösen fontos lenne ez a helyhatósági választások után megalakuló új képviselőtestületek és
legfontosabb partnerszervezeteik számára, mert azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakran csak az ügyek
viszik őket, mert nincsenek tisztában fejlesztési lehetőségeikkel és saját szerepükkel.
Az NCA ösztönözze a Civil Kollégium Alapítványhoz hasonló felnőttképzési központok létrejöttét és
fenntartásuk működési költségeihez járuljon hozzá,
A kirekesztettek ön- és egymást segítő programjainak kialakulását közösségfejlesztői szakmai
segítéssel, cselekvésközpontú tanulási lehetőségek biztosításával és széleskörű, településszintű
kommunikáció szervezésével szükséges előmozdítani
Az ifjúság nevelésében érintett valamennyi helyi szereplő közösségfejlesztő összefogásával
készüljenek helyi képzési és tanulási stratégiák

Gazdasági szektor
Szükséges lenne, hogy a cégek társadalmi felelősségvállalási stratégiája ne csak művészeti és
jótékonysági tevékenységekre irányuljon, hanem a társadalmi és civil részvétel fejlesztésére is a helyi
közösségekben.
A cégek orientálását leginkább kormányzati „súgás” segíthetné elé, hasonlóan a Prince of Wales
Business Leader’s Forum-hoz, amely a cégvezetők rendszeres összehívásával ösztönzi a társadalmi
elköteleződés új útjainak keresését.
Demokráciára felkészítő képzések nélkül nem fogunk előre lépni, minden marad a régiben, sőt,
tovább romlik a helyzet, hiszen a legdemokratikusabb szándékú kezdeményezést is „bedarálja” a
nem demokratikus gyakorlat!

