Személy- és csapatépítési, kreativitás és együttműködés fejlesztő népfőiskolai képzési program
FELAM – Felnőttoktatási Alapmodell *

 

 

1./ A képzési program szervezésének feltételei

 

1.1 Személyi feltételek, oktatók, végzettségük

 

Megfelelő tanári gárda : A vezetők, instruktorok elsősorban azokból a tanárokból, tanítókból, óvónőkből, művelődésszervezőkből, művészetoktatókból / képzőművész, zenész /, művészekből és szupervízorokból kerülnek ki, akik már egyszer végigcsinálták a felnőttoktatási alapmodell személy - és csapatépítési népfőiskolai képzést. A népfőiskola legrégibb és ma is érvényes dániai hagyományai értelmében nem feltétlenül fontos a hasonló iskolai végzettség, hanem sokkal inkább a személyes indíttatás, érintettség, elszánás, gyakorlat, az alapinstrukciók értése, valamint azok átadására való készség. Szükség van egy végig közreműködő muzsikusra, aki több hangszeren tud rögtönözni és meg tudja szólaltatni a résztvevőket.

A népfőiskolai gyökerek szellemében törekedni kell arra, hogy helyi erőket kérjünk föl, de az is fontos, hogy kulcstémáinkat tekintve egy országos, vagy nemzetközileg elismert szakember legyen a csapatban.

Az előadókkal kapcsolatban a legfontosabb feltétel, hogy elfogadják azt, hogy minden résztvevő, minden téma megtárgyalásába bevonódik - a személyes konzekvenciák levonásába, a Látókör szabályai szerint.

 

/ Melléklet : Látókör leírása ** /

 

1.2.Tárgyi feltételek ( taneszközök, a szervező által biztosítandó feltételek, a résztvevők által biztosítandó eszközök)

 
Minimum 12, maximum 20 „ felnőtt tanuló „

Minimum 6 napos bentlakásos tanfolyami képzés,

Legalább  egy nagy közös, gyakorlatozásra alkalmas  tér,
Férfi-női alvóhelyek, tisztálkodási lehetőség és  napi háromszori étkezés
 
Művészeti alapgyakorlatozáshoz:
mindenféle papír, festék, ragasztó, kötöző- tűzőanyagok használata, valamint mozgásra alkalmas sportruházat és hangszerek, függetlenül attól, hogy tudnak-e rajta játszani.

Bevált gyakorlat az olvasni, nézegetni való anyagok felhasználása, amit a felállított „ alkalmi közkönyvtárban” lehet megtalálni. Ezek felhasználása mind az individuális, mind a választható, mind a „szabad” programokban megtörténhet.

 

1.3. A részvétel feltételei ( előzetes tudás, szakmai előképzettség stb. )

 

A képzés mindenkinek szól, semmiféle előzetes szakmai tudás, előképzettség nem szükséges.

 

 

 

 

2. A képzési program célja

-         identitástudat, az önállóság, az önbizalom fejlesztése,

-          a különféle identitástípusok előhívása, a cselekvésekre, a feladatra való hangolódás megfogalmazása,

-         a függelmi neurózisok, az autoriter magatartás elvetése,

-         az alkotói hozzáállás, magatartás megtapasztalásának elősegítése,

-         saját alapállás  vázlatának kialakítása

 

3. A képzési program eredménye ( szakmai követelményei )

Az eddigi képzések során eredményként rögzíthetjük, hogy a résztvevők alkotóképességüket, és ebből adódó személyes felelősségüket tudatosabban megélő és egymással jobban együttműködni szándékozó, erre jobban képes emberek kerültek ki. Ez a tudatosodás az általunk eddig tapasztaltak alapján hosszabb ébredezésből is állhat, azonban nyomon követhető. Mindezen úgy kívánunk segíteni, hogy  általában lehetőséget biztosítunk egy

„ internetes utókezelésre „.

Képzésünktől, a  megközelítés módjából fakadóan azt reméljük, hogy a résztvevőkben több-kevesebb mértékben tudatosodik „ megvilágosodik „ , hogy milyen motívumok alapján élnek, gondolkodnak, cselekszenek napról – napra. Miközben a hangsúly az egyedül mérhető relációra a „ mit is teszünk mi itt egymással „ kérdésre helyeződik.

 

4. A képzési program tartalma

 

1.      Művészeti alapgyakorlatok a firkától a színházig.

2.      Mozgásos-kommunikációs gyakorlatok.

3.      Előadások és látókörök.

4.      A helyszíntől és a lehetőségektől függően kirándulások - kis látóutak.

5.      Az előadásokat és látóköröket, a népfőiskola szellemében tegyük nyilvánossá.

 

4.1.A képzés időtartama

 

A képzés minimum 6 napot igényel. Egy-egy gyakorlatsor, avagy előadás-látókör általában 3 órán keresztül tart, szükség szerint szünetekkel.

 

5.2   A képzés módszerei

 

Az összes program a résztvevők direkt alkotómunkájára, próbálkozásaira, személyes részvételére épít elsősorban.

Legfőbb jellemzője és erénye, hogy a személyiségfejlesztés folyamatosan, és szinte kizárólag párban, társakkal, és csapatban kommunikálva történik.

Jelentőségük, hogy a művészeti, és a mozgásos-kommunikációs alapgyakorlatok a „ belső művész „ kreativitását, s megjelenésével tudatosodik az önvállalás szabadsága a kommunikációs és interaktív helyzetekben.

4.3.A képzés moduljai

 
A hatnapos személy- és csapatépítő fejlesztő alapkurzus felépítése

 

Az alapelv az eredeti dán népfőiskolai szellem értelmében : a képzési program azt vállalja, hogy megkísérel olyan bizalomteljes légkört kialakítani, amelyben a résztvevők szabadon mernek fantáziálni az emberi alapkérdések/válaszok lehetséges feldolgozását, társas gyakorlását illetően.

 

1. Tanulmányi folyamat kezdete: a résztvevők esti beérkezése, közös vacsora, amely alkalom is egyben, hogy a helyet és az embereket „ fel lehessen avatni „ a tanfolyam céljaira. A vacsora utáni megbeszélést, tanfolyam ismertetést, szobafoglalást követően a részvevők egyénileg veszik birtokba a helyet és „ avatják föl „ éppen akkori ötleteik és a felhasználható anyagok függvényében. De mindenképpen a többiek figyelmének fényében.

 

2. Első munkanap: de. csoportos és páros mozgásos „ bemelegítő „ gyakorlatok vezetik be az első munkanapot, majd a képzőművészeti alapgyakorlatok következnek: síkban, papíron, papírral dolgozó fantázia felszabadító képi és nyelvi játékok készítik elő a délelőtt legfontosabb feladatát a „ beavatási alapállás „ megfogalmazását.

 

Du.: Látókör , a téma a „ személy „ - a lét és az ember helyzetéről, szerepéről, audiovizuális előadás keretében egy / vagy több előadó közreműködésével.

 

Vacsora előtt egyéni és csoportos testmozgásos játékok, páros váltó- gyakorlatok, majd  „koreográfiák „.

Szabad program, konzultációs lehetőséggel.

Este „ intuitív” zene. Minél több, egyszerű hangszer bevonásával.

 

3. Második munkanap: De. Látókör, a téma „ személyben a közösség - közösségben a személy „.

Ebéd után csendes pihenő, összpontosítás – jóga, utána csoportos és páros

„ bemelegítő „ gyakorlatok következnek.

 Du. térjátékok :  a tér kreatív művészeti megközelítésének lehetőségeit tanulmányozzák a résztvevők egyénileg és párban. Végül az „ideális beavatási tér„ -  makett készítés szabad léptékben. Anyaggyűjtés a zsebben, a házban és a környékén.

Este „ intuitív” zene, a makettek alapján rögtönözhető „ mese „ szövegek  felhasználásával.

 

4.Harmadik munkanap: A helyszínt, a szűkebb környéket megismerő kirándulás – kis látóút. Délben a „ beavatások” párjainak kisorsolása, majd mindenki egyénileg dolgozik

„ beavatási szertartásának forgatókönyvén. Szabadon lehet konzultálni a tanárokkal.

 

Du.: Látókör, a téma a személy - nemzet – ország - globalizáció. Valódi dialógust kell elérnünk, különös tekintettel a lehetséges konzekvenciák levonására.

 

Este felkészülés a „ beavatási szertartásokra „ - konzultációs lehetőség a tanárokkal és az esetleges korábbi résztvevőkkel. Azt is tudni kell, hogy másnap, a nap melyik részében szeretné a leginkább a maga szertartását végigcsinálni a maga „ beavatandójával” a képzés résztvevője.

 

6.      Negyedik munkanap:” beavatási szertartások”. Mindenkinek mindenkiét látnia kell.

Este társas összejövetel, ill. A közösség által megszavazott alternatív programok, mint pl. korábbi képzések dokumentációinak bemutatása.

 

 

                                               

7.      Ötödik munkanap : Délelőtt  Látókör, a képzés kiértékelése, esetleges csapatszervezés, a     továbbvitel megbeszélése. Ez a program addig tart, ameddig van mondanivaló.

 

5. A képzés értékelésének módszerei

 

A legfontosabb értékelési módszer a „ fórum „, azaz az utolsó napi Látókör. De nem kevésbé fontosak az utógondozási párbeszédek, találkozók. A képzés lényege az, hogy legelsősorban a résztvevők személyes értékelése, alapállásuk változása, avagy megerősödése a döntő.

 

6.     A képzésről szóló tanúsítvány

 

A klasszikus népfőiskolai szemléletnek megfelelően a tanúsítvány valóban csak azt tanúsítja, hogy valaki  részt vett a személyiség, kreativitás fejlesztő képzésen - tréningen. Az eddigi képzéseken bevált az, hogy a képzőművészeti gyakorlatvezető vagy az egyik résztvevő készíti el a képzés lényegét kifejező oklevelet.

 

7.     A képzési program szakmai anyagai, és felhasználandó kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke

 

 

Művészetoktatás és népfőiskolai szakmai anyagok:

 

Hamvas életmű, Karácsony Sándor életmű, Hamvas – Kemény: Forradalom a művészetben, Fülep tanulmányok, Gadamer: Igazság és módszer, A nagy GYIK könyv ( Budavári Műhely), Várnagy Ildikó: Vizuális játékok, Szabados György írásai, Sárvári György: Az interpretáció mint művészi élmény és terápiás lehetőség, Pap Gábor és Molnár V. József munkái, Jung munkássága, Síklaki István, Czakó Gábor művei, Ananda K. Coomaraswamy művei, kiváltképpen a Keresztény és keleti művészetfilozófia, Eliade „ gyűjteményei”, Kovács László Béla Látkör leírása, stb.

 

8.     Valószínűsíthető tanárok, előadók

 

 

A képzési program  felelős szervezője:

Nagy Júlia, tanár – művelődésszervező, térségfejlesztő (Budapest)

Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség titkára

 

A képzési program felelős vezetője :

Lázár Ervin János művészeti oktató, ( Koppenhága )

 

Valószínűsíthető közreműködők:

 

Várnagy Ildikó szobrászművész, ( Budapest )

Szabados György zeneszerző, zongorista, ( Nagymaros )

Pap Gábor művészettörténész, ( Budapest )

Karácsonyi Rezső ny. egyetemi tanár, tankönyvíró ( Budapest )

Kovács László Béla egyetemi tanár , ( Koppenhága )

Székelyné Kovács Eszter pszichológus – szupervizor, ( Pécs és  Drávafok )

 
JEGYZETEK

* A módszer azért kapta a Felnőttoktatási Alapmodell nevet ( FELAM ),mert bebizonyosodott, hogy csak ritkán tapasztalható hatékonysággal „ beépíthető „ a fent leírt folyamatba bármely szakmai feladat oktatása is. Természetesen ez minimum további egy szakmai napot követel, de a kidolgozók becslése szerint – személyi és anyagi lehetőségektől függően több hétre is növelni lehetne az időtartamot pl. egy komputeres és / vagy nyelvi képzési vonallal együtt. vissza

 

** Látókör egyszerű, működőképes ( a koppenhágai Hamvas Béla Klubban kidolgozott ) szabályai szerint, ami azt jelenti, hogy nem információkat kapunk-adunk egymásnak, hanem a a  feladvány lehetséges személyes konzekvenciáit beszéljük meg – több körben körüljárva a témát és mindenkit szépen végighallgatva. vissza

 
Személy- és csapatépítési, kreativitás és együttműködés fejlesztő népfőiskolai képzési program
FELAM – Felnőttoktatási Alapmodell *

 

 

1./ A képzési program szervezésének feltételei

 

1.1 Személyi feltételek, oktatók, végzettségük

 

Megfelelő tanári gárda : A vezetők, instruktorok elsősorban azokból a tanárokból, tanítókból, óvónőkből, művelődésszervezőkből, művészetoktatókból / képzőművész, zenész /, művészekből és szupervízorokból kerülnek ki, akik már egyszer végigcsinálták a felnőttoktatási alapmodell személy - és csapatépítési népfőiskolai képzést. A népfőiskola legrégibb és ma is érvényes dániai hagyományai értelmében nem feltétlenül fontos a hasonló iskolai végzettség, hanem sokkal inkább a személyes indíttatás, érintettség, elszánás, gyakorlat, az alapinstrukciók értése, valamint azok átadására való készség. Szükség van egy végig közreműködő muzsikusra, aki több hangszeren tud rögtönözni és meg tudja szólaltatni a résztvevőket.

A népfőiskolai gyökerek szellemében törekedni kell arra, hogy helyi erőket kérjünk föl, de az is fontos, hogy kulcstémáinkat tekintve egy országos, vagy nemzetközileg elismert szakember legyen a csapatban.

Az előadókkal kapcsolatban a legfontosabb feltétel, hogy elfogadják azt, hogy minden résztvevő, minden téma megtárgyalásába bevonódik - a személyes konzekvenciák levonásába, a Látókör szabályai szerint.

 

/ Melléklet : Látókör leírása ** /

 

1.2.Tárgyi feltételek ( taneszközök, a szervező által biztosítandó feltételek, a résztvevők által biztosítandó eszközök)

 
Minimum 12, maximum 20 „ felnőtt tanuló „

Minimum 6 napos bentlakásos tanfolyami képzés,

Legalább  egy nagy közös, gyakorlatozásra alkalmas  tér,
Férfi-női alvóhelyek, tisztálkodási lehetőség és  napi háromszori étkezés
 
Művészeti alapgyakorlatozáshoz:
mindenféle papír, festék, ragasztó, kötöző- tűzőanyagok használata, valamint mozgásra alkalmas sportruházat és hangszerek, függetlenül attól, hogy tudnak-e rajta játszani.

Bevált gyakorlat az olvasni, nézegetni való anyagok felhasználása, amit a felállított „ alkalmi közkönyvtárban” lehet megtalálni. Ezek felhasználása mind az individuális, mind a választható, mind a „szabad” programokban megtörténhet.

 

1.3. A részvétel feltételei ( előzetes tudás, szakmai előképzettség stb. )

 

A képzés mindenkinek szól, semmiféle előzetes szakmai tudás, előképzettség nem szükséges.

 

 

 

 

2. A képzési program célja

-         identitástudat, az önállóság, az önbizalom fejlesztése,

-          a különféle identitástípusok előhívása, a cselekvésekre, a feladatra való hangolódás megfogalmazása,

-         a függelmi neurózisok, az autoriter magatartás elvetése,

-         az alkotói hozzáállás, magatartás megtapasztalásának elősegítése,

-         saját alapállás  vázlatának kialakítása

 

3. A képzési program eredménye ( szakmai követelményei )

Az eddigi képzések során eredményként rögzíthetjük, hogy a résztvevők alkotóképességüket, és ebből adódó személyes felelősségüket tudatosabban megélő és egymással jobban együttműködni szándékozó, erre jobban képes emberek kerültek ki. Ez a tudatosodás az általunk eddig tapasztaltak alapján hosszabb ébredezésből is állhat, azonban nyomon követhető. Mindezen úgy kívánunk segíteni, hogy  általában lehetőséget biztosítunk egy

„ internetes utókezelésre „.

Képzésünktől, a  megközelítés módjából fakadóan azt reméljük, hogy a résztvevőkben több-kevesebb mértékben tudatosodik „ megvilágosodik „ , hogy milyen motívumok alapján élnek, gondolkodnak, cselekszenek napról – napra. Miközben a hangsúly az egyedül mérhető relációra a „ mit is teszünk mi itt egymással „ kérdésre helyeződik.

 

4. A képzési program tartalma

 

1.      Művészeti alapgyakorlatok a firkától a színházig.

2.      Mozgásos-kommunikációs gyakorlatok.

3.      Előadások és látókörök.

4.      A helyszíntől és a lehetőségektől függően kirándulások - kis látóutak.

5.      Az előadásokat és látóköröket, a népfőiskola szellemében tegyük nyilvánossá.

 

4.1.A képzés időtartama

 

A képzés minimum 6 napot igényel. Egy-egy gyakorlatsor, avagy előadás-látókör általában 3 órán keresztül tart, szükség szerint szünetekkel.

 

5.2   A képzés módszerei

 

Az összes program a résztvevők direkt alkotómunkájára, próbálkozásaira, személyes részvételére épít elsősorban.

Legfőbb jellemzője és erénye, hogy a személyiségfejlesztés folyamatosan, és szinte kizárólag párban, társakkal, és csapatban kommunikálva történik.

Jelentőségük, hogy a művészeti, és a mozgásos-kommunikációs alapgyakorlatok a „ belső művész „ kreativitását, s megjelenésével tudatosodik az önvállalás szabadsága a kommunikációs és interaktív helyzetekben.

4.3.A képzés moduljai

 
A hatnapos személy- és csapatépítő fejlesztő alapkurzus felépítése

 

Az alapelv az eredeti dán népfőiskolai szellem értelmében : a képzési program azt vállalja, hogy megkísérel olyan bizalomteljes légkört kialakítani, amelyben a résztvevők szabadon mernek fantáziálni az emberi alapkérdések/válaszok lehetséges feldolgozását, társas gyakorlását illetően.

 

1. Tanulmányi folyamat kezdete: a résztvevők esti beérkezése, közös vacsora, amely alkalom is egyben, hogy a helyet és az embereket „ fel lehessen avatni „ a tanfolyam céljaira. A vacsora utáni megbeszélést, tanfolyam ismertetést, szobafoglalást követően a részvevők egyénileg veszik birtokba a helyet és „ avatják föl „ éppen akkori ötleteik és a felhasználható anyagok függvényében. De mindenképpen a többiek figyelmének fényében.

 

2. Első munkanap: de. csoportos és páros mozgásos „ bemelegítő „ gyakorlatok vezetik be az első munkanapot, majd a képzőművészeti alapgyakorlatok következnek: síkban, papíron, papírral dolgozó fantázia felszabadító képi és nyelvi játékok készítik elő a délelőtt legfontosabb feladatát a „ beavatási alapállás „ megfogalmazását.

 

Du.: Látókör , a téma a „ személy „ - a lét és az ember helyzetéről, szerepéről, audiovizuális előadás keretében egy / vagy több előadó közreműködésével.

 

Vacsora előtt egyéni és csoportos testmozgásos játékok, páros váltó- gyakorlatok, majd  „koreográfiák „.

Szabad program, konzultációs lehetőséggel.

Este „ intuitív” zene. Minél több, egyszerű hangszer bevonásával.

 

3. Második munkanap: De. Látókör, a téma „ személyben a közösség - közösségben a személy „.

Ebéd után csendes pihenő, összpontosítás – jóga, utána csoportos és páros

„ bemelegítő „ gyakorlatok következnek.

 Du. térjátékok :  a tér kreatív művészeti megközelítésének lehetőségeit tanulmányozzák a résztvevők egyénileg és párban. Végül az „ideális beavatási tér„ -  makett készítés szabad léptékben. Anyaggyűjtés a zsebben, a házban és a környékén.

Este „ intuitív” zene, a makettek alapján rögtönözhető „ mese „ szövegek  felhasználásával.

 

4.Harmadik munkanap: A helyszínt, a szűkebb környéket megismerő kirándulás – kis látóút. Délben a „ beavatások” párjainak kisorsolása, majd mindenki egyénileg dolgozik

„ beavatási szertartásának forgatókönyvén. Szabadon lehet konzultálni a tanárokkal.

 

Du.: Látókör, a téma a személy - nemzet – ország - globalizáció. Valódi dialógust kell elérnünk, különös tekintettel a lehetséges konzekvenciák levonására.

 

Este felkészülés a „ beavatási szertartásokra „ - konzultációs lehetőség a tanárokkal és az esetleges korábbi résztvevőkkel. Azt is tudni kell, hogy másnap, a nap melyik részében szeretné a leginkább a maga szertartását végigcsinálni a maga „ beavatandójával” a képzés résztvevője.

 

6.      Negyedik munkanap:” beavatási szertartások”. Mindenkinek mindenkiét látnia kell.

Este társas összejövetel, ill. A közösség által megszavazott alternatív programok, mint pl. korábbi képzések dokumentációinak bemutatása.

 

 

                                               

7.      Ötödik munkanap : Délelőtt  Látókör, a képzés kiértékelése, esetleges csapatszervezés, a     továbbvitel megbeszélése. Ez a program addig tart, ameddig van mondanivaló.

 

5. A képzés értékelésének módszerei

 

A legfontosabb értékelési módszer a „ fórum „, azaz az utolsó napi Látókör. De nem kevésbé fontosak az utógondozási párbeszédek, találkozók. A képzés lényege az, hogy legelsősorban a résztvevők személyes értékelése, alapállásuk változása, avagy megerősödése a döntő.

 

6.     A képzésről szóló tanúsítvány

 

A klasszikus népfőiskolai szemléletnek megfelelően a tanúsítvány valóban csak azt tanúsítja, hogy valaki  részt vett a személyiség, kreativitás fejlesztő képzésen - tréningen. Az eddigi képzéseken bevált az, hogy a képzőművészeti gyakorlatvezető vagy az egyik résztvevő készíti el a képzés lényegét kifejező oklevelet.

 

7.     A képzési program szakmai anyagai, és felhasználandó kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke

 

 

Művészetoktatás és népfőiskolai szakmai anyagok:

 

Hamvas életmű, Karácsony Sándor életmű, Hamvas – Kemény: Forradalom a művészetben, Fülep tanulmányok, Gadamer: Igazság és módszer, A nagy GYIK könyv ( Budavári Műhely), Várnagy Ildikó: Vizuális játékok, Szabados György írásai, Sárvári György: Az interpretáció mint művészi élmény és terápiás lehetőség, Pap Gábor és Molnár V. József munkái, Jung munkássága, Síklaki István, Czakó Gábor művei, Ananda K. Coomaraswamy művei, kiváltképpen a Keresztény és keleti művészetfilozófia, Eliade „ gyűjteményei”, Kovács László Béla Látkör leírása, stb.

 

8.     Valószínűsíthető tanárok, előadók

 

 

A képzési program  felelős szervezője:

Nagy Júlia, tanár – művelődésszervező, térségfejlesztő (Budapest)

Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség titkára

 

A képzési program felelős vezetője :

Lázár Ervin János művészeti oktató, ( Koppenhága )

 

Valószínűsíthető közreműködők:

 

Várnagy Ildikó szobrászművész, ( Budapest )

Szabados György zeneszerző, zongorista, ( Nagymaros )

Pap Gábor művészettörténész, ( Budapest )

Karácsonyi Rezső ny. egyetemi tanár, tankönyvíró ( Budapest )

Kovács László Béla egyetemi tanár , ( Koppenhága )

Székelyné Kovács Eszter pszichológus – szupervizor, ( Pécs és  Drávafok )

 
JEGYZETEK

* A módszer azért kapta a Felnőttoktatási Alapmodell nevet ( FELAM ),mert bebizonyosodott, hogy csak ritkán tapasztalható hatékonysággal „ beépíthető „ a fent leírt folyamatba bármely szakmai feladat oktatása is. Természetesen ez minimum további egy szakmai napot követel, de a kidolgozók becslése szerint – személyi és anyagi lehetőségektől függően több hétre is növelni lehetne az időtartamot pl. egy komputeres és / vagy nyelvi képzési vonallal együtt. vissza

 

** Látókör egyszerű, működőképes ( a koppenhágai Hamvas Béla Klubban kidolgozott ) szabályai szerint, ami azt jelenti, hogy nem információkat kapunk-adunk egymásnak, hanem a a  feladvány lehetséges személyes konzekvenciáit beszéljük meg – több körben körüljárva a témát és mindenkit szépen végighallgatva. vissza

 


