
 
 
Association for Community Colleges (ACC) – Egyesület a Közösségi 
Kollégiumokért  
 

Az egyesület egy nem-kormányzati, non-profit szervezet, amelyet fiatalok alapítottak néhány 

éve, és jelenleg majd minden európai országban vannak tagjai. Székhelye Dániában van, de 

programjait egész Európában szervezi. Az egyesület célja az európai nyilvánosság 

megerősítése a közösségi kollégiumi kurzusok módszerével. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy 

meghatározott időperiódusban, adott országban a kontinens minden részéről érkezett fiatalok 

vitatnak meg egy közös érdeklődésre számot tartó témát. Ez tulajdonképpen a felnőttképzés 

egy speciális módja, amikor a résztvevők a nap 24 óráját együtt töltve szereznek tapasztalatot 

az adott téma speciális kontextusáról.  

 
Transylvania Community College –Erdély Közösségi Kollégium  
A projekt célja az volt, hogy párhuzamot vonjon az erdélyi interetnikus kapcsolatok 

problematikus jellege és a küszöbön levő európai uniós csatlakozás kihívása között, a 

közösségi kollégium eszközével. Az alapötlet gazdája a térségből származó Ilyés Ágota 

politikai szakértő és Kovács Barna közgazdász, a szervezeti keretet az ACC szolgáltatja. A 

projekt 2oo1-ben valósult meg először Székelyudvarhelyen, amikor ötven fiatal vitatta meg a 

kisebbségvédelem aktuális kérdéseit. A már említett módszertani keret a szervezet egyéb 

programjai során is hatékonynak bizonyult a megoldáskeresésben a kisebbség-többség 

feszültséggel terhes kapcsolatára vonatkozóan -helyi, regionális, nemzeti és Európai szinten 

egyaránt.  

 
Transylvania Community College 2oo3-Erdély Közösségi Kollégium 2oo3 
Ebben az évben a szervezők változtattak a koncepción és metodológián: a prioritás most egy 

konkrét dokumentum megírattatása a résztvevőkkel, akik az idén 12 európai országból 

ötvenen érkeznek Marosvásárhelyre augusztus 3-16 között, mindannyian civil szervezetek 

fiatal képviselői. Az Erdély Közösségi Kollégium 2oo3 eredménye tehát az idén egy 

Kisebbségvédelmi Ajánlás a Közös Európai Alkotmányba megfogalmazása a jelenleg is 

zajló alkotmányozó folyamattal összhangban. A hangsúly itt a sajátos megközelítésmódon 

 
 



 
van: a kurzus demonstrálja, hogy mi az, amit Európa fiataljai gondolnak a 

kisebbségvédelemről egy közös politikai rendszer keretei között. A kezdeményezés 

egyedülálló a maga nemében: egy konkrét dokumentum megírása a témában, és annak 

népszerűsítése a különböző civil és politikai fórumokon minden bizonnyal a szűkebb régió 

hasznára is válik, amely otthont adott a rendezvénynek. A szervezők célja az erdélyi-romániai 

közgondolkodás összhangba hozása a napirenden levő európai folyamatokkal, az aktív 

európai állampolgárság koncepciójának meghonosítása.  

 

Szervezők: Ilyés Ágota és Kovács Barna (ACC) 

E-mail: tcc@acc.eu.org  

Tel:  +40-745-488712 

+36-20-3467471 

Fax:  +36-20-3402968 

 

Helyet adó partnerszervezet: "Studium Alapítvány, a marosvásárhelyi állami magyar 

felsőoktatásért": 

Studium Alapítvány  

4300 Marosvásárhely  

Trébely 85  

Web: www.studium.ro 
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