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Tartalomjegyzék
Fogadja szeretettel a Revitalist projekt
második
hírlevelét.
Három
éves
projektünk keretében Szociális Farm
mentor tréninget és hozzá kapcsolódó
oktatási
tananyagot
dolgozunk
ki,
melynek
célja
a
szociális
farmok
fejlődésének
elősegítése
Magyarországon, a hátrányos helyzetű
célcsoportokkal való szakszerű, fejlesztő
és támogató foglalkozás. A projekt
lényeges innovatív eleme egy egyedülálló
módszer hazai meghonosítása, melyet
tréning formájában adunk át a szociális
farmok és szociális intézmények azon
munkatársainak, akik közvetlenül a
hátrányos
helyzetű
ügyfelekkel
dolgoznak. Május végén került sor első
tréninghetünkre, melyet az angliai Ruskin
Mill
Trust
iskolahálózat
képzőintézményeiben töltöttünk, hogy
megismerjük testközelből is innovatív
oktatási módszerüket.
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Az 1980-as évek óta működő Ruskin Mill Trust hálózata jelenleg nyolc iskolát foglal magába
Anglia különböző részein, ahol 9 és 25 év közötti, a normál iskolahálózatból kiszoruló,
speciális nevelési igényű – többek között autista, értelmi sérült, pszichés problémákkal,
korábbi traumákkal küzdő - fiatalokkal foglalkoznak kiemelkedően jó eredményekkel, egy
speciális módszer, a PSTE (Practical Skills Therapeutic Education = Gyakorlati Képességek
Fejlesztésén Alapuló Terápiás Módszer) alkalmazásával (http://www.rmt.org/). Az iskola
szellemi inspirációját William Morris, John Ruskin és Rudolf Steiner gondolataiból,
szemléletéből merítette.
Genius Loci (hely szelleme) nap
Az ötnapos képzés minden napján megismerkedtünk a PSTE módszer egy-egy alapvető
elemével, először is a Genius Loci (a hely szelleme) megközelítéssel, természetesen a
gyakorlatban. Ennek lényege, hogy az iskola a képzési programok kidolgozásánál, új
iskolák létesítésénél, kialakításánál az adott hely természeti és társadalmi adottságaira,
történelmére és hagyományaira alapoz, azokkal összhangban alakítja ki tevékenységét. A
Ruskin Mill Trust hálózat központja és egyben legrégebb óta működő iskolája egy 60
hektáros, patakvölgyet, dombot, erdőt, legelőket és földeket magába foglaló területen
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fekszik. A hely története visszanyúlik a Római Birodalom idejére, amikor a gyapjú már a
térség fontos terméke volt, majd a későbbiekben is meghatározó volt a gyapjú és a
textilipar, mely utóbbi felvirágoztatásában a Franciaországból menekülő hugenották
befogadásának is fontos szerepe volt.
Az épület, amelyben a Ruskin Mill története kezdődött, 25 éve egy romos állapotban lévő
ipari vízimalom volt a völgyben futó patak partján. Ezt az iskola alapítója megvette abból
a célból, hogy közösséget hozzon létre a tanulási problémával küzdő fiatalok számára és
velük közösen újította fel az épületet. A malomban lévő Zodiákus terem a Ruskin Mill Trust
alfája, minden itt kezdődött újkori történetében. A malomból kulturális és oktatási központ
lett. Előadásokat tartanak itt, koncerteket, a falakon jelenleg is grafikai kiállítás képei adják
a hiteles hátteret. Az épület felső szintjén nyilvános vendéglátóhelyként működő kávézó
található, mely szintén munkalehetőséget, gyakorlati helyet biztosít az itt tanuló
fiataloknak.
Az iskola egész majdnem 60 hektáros - területe nyitott a nagyközönség számára, kerítést
nem találunk sehol, csak ott, ahol az állatok elkóborlását hivatott megakadályozni. A
létesítmény lent indul a völgyben a malommal, halastavakkal, kis erdővel és ér véget a
dombtetőn a legelővel és a farmmal, így jutunk el a Ruskin Mill koronájához, a természetes
anyagokból épített képzési és kutatóközponthoz (Field Center).

Hatalmas fa oszlopok tartják a tetőt, a falak a Ruskin Mill különböző területein gyűjtött
agyagos földből készültek. A színes rétegeket úgy alakították ki, hogy követik a
terepviszonyokat. A belső tér kör alakú központjából nyílnak a helységek, itt nem találunk
műanyagot, fa, vályog és kő az építőanyag. A tető, mint a többi létesítmény esetében is,
természetes, fűvel benőtt föld. A "Genius Loci" jelentősége itt is hangsúlyos, az épület
szinte tükrözi az azt körülvevő tájat. Amit itt tapasztaltunk, azt szeretnénk saját
környezetünkben folytatni, szem előtt tartani minden tervünk kidolgozásakor, válaszolva
magunkban a kérdésre: amire készülünk, az vajon mennyire tájidegen? A tájhoz, a
történelemhez, a szokásokhoz illeszkedő, azt szervesen továbbfejlesztő tevékenységeket
szeretnénk kialakítani a saját célok megvalósításához a gyakorlatunkban.
Gyapjúra fel
A második nap a gyapjúról, a gyapjú feldolgozásáról, festéséről, s abból használati tárgyak
készítéséről szólt. Megismertük a PSTE módszer újabb fontos alapelvét, mely szerint az
egyes tevékenységeket a teljes létrehozási folyamatba beágyazva, az alapanyagok
előállításától kezdve oktatják.
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Igy
tehát
a
gyapjú
nyírásától,
feldolgozásától és festésétől indultunk,
megismerkedtünk az eszközökkel és a
természetes alapú festékek nyújtotta
árnyalatok kavalkádjával a halvány
szürkétől a sötét vörösig, égszínkékig.
Ezután a nemezelés folyamatát a
gyakorlatban
is
kipróbáltuk,
megtapasztalva a gyapjúval történő
munka nyugalmat keltő, szinte meditatív
élményét.
Miközben egyénileg végeztük a nemezelés monoton, de összpontosítást igénylő munkáját,
tapasztalt oktatónk, Sue mesélt a gyapjú és a gyapjúfeldolgozás helyi történetéről, annak
közösségteremtő erejéről, valamint a nemezelés pedagógiai jelentőségéről az iskolában
tanuló diákok számára. Hamarosan kezünkben tarthattuk munkánk eredményét, ami
egyesek számára elégedettséget, másoknak kis csalódást nyújtott. Sue elmondta, hogy
soha nem baj, ha nem sikerül a kezünk munkája és a próbálkozást folytatni kell. Az, hogy
mit csináltunk rosszul, magunk számára fontos visszajelzés és a következtetések levonása
a tanulás fontos lépése. Tényleg, sok mindent megtanultunk már ezalatt az egyetlen röpke
nap alatt is a gyapjúval való munkáról, miközben könyvet egész idő alatt nem tartottunk
a kezünkben. Mi is ez? Nem más, mint a „learning by doing” ahogy a helyiek mondják, ami
szabadfordításban a mi „gyakorlat teszi a mestert” mondásunk. Érdemes megragadni ezt
a gondolatot!

Birmingham és Sunfield
A PSTE módszer alapvető eleme, hogy a diákok közvetlenül bekapcsolódnak az élelmiszer
megtermelésébe, és megtapasztalják a kertészkedés, a mezőgazdasági munka fejlesztő és
terápiás hatását. Nincs ez másképp Birminghamben sem, ahol a milliós nagyváros közepén
alakítottak ki tetőkertet, kifejezetten ebből a célból. Az iskola Birmingham Ékszerésznegyedében egy régi, 1870-es építésű ipari épületet vásárolt meg és alakította át oktatási
intézménnyé, egy éve pedig egy szociális kávézót is kialakított a földszinten.
A harmadik képzési napon megismertük az épület történetét, a tetőn kialakított kert
költségeit (2,5 millió GBP) és a folyamatban lévő munkákat. Ezután közelebbről
megismerkedtünk a tetőkerttel, ami egy éve készült el. Megtudtuk részletesen a
technológiát, milyen rétegeket alakítottak ki a tetőn, hogy megakadályozzák a legfelső
szint beázását és a teherbírás miatt milyen megerősítést igényelt a szerkezet. A tetőt 500
kg/m2 terhelésre tervezték az előírásnak megfelelően. Az iskolában tanuló diákok a
kezdettől fogva részt vettek a tetőkert kialakításában, az ágyások, a járdák, és a
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védőkerítések létrehozásában, majd a természetesen a kert megművelésében.
Megtudtuk, hogyan öntözik a kertet, hogyan hasznosítják a csapadékot és mi a keletkező
szerves hulladék sorsa.

A tetőn található forgatható komposztáló
tartályba öntik bele a kertben és a
földszinti konyhán keletkező szerves
hulladékot,
amelyben
átszellőzés
biztosítja a komposztáláshoz szükséges
oxigént. A komposztálás első fázisa
történik itt, néhány hét alatt lezajlik ez a
fázis. Ezután a komposztot műanyag
tartályba töltik és leviszik az alagsorba a
következő fázis helyszínére, ahol 3-4
hónap alatt giliszták készítik (védett
helyen, letakarva) a kész komposztot.

A pincében még láttunk egy hatalmas páncéltermet, biztonsági ajtóval zárva. Valószínűleg
az ezüstművesek hajdanán itt tartották az értékes fémeket, kész ékszereket. Ez is a Genius
Loci része, nem véletlen, hogy itt a fiatalok fém ékszerek készítését is tanulhatják.
Következő állomásunk a nap folyamán a Ruskin Mill Trust legújabb iskolája, a
Birminghamtől mintegy fél órányira lévő Sunfield intézmény volt, ahol fogyatékkal élő
kiskorúak laknak bent. Az épület korábban Steiner tanítványainak birtokában állt, majd az
utóbbi évtizedekben már fogyatékkal élő fiatalok bentlakásos intézete volt. A területnek
különleges geológiai adottságai vannak, 3 féle geológiai képződmény találkozásánál áll,
ezért a kertésznek komoly lehetőségei vannak a változatos növényzet telepítésére.
Természetesen ebben az iskolában is művelnek kertet és tartanak állatokat. A
mezőgazdasági tevékenységek irányításával foglalkozó vezető megmutatta nekünk az
állattartó épületek felújítására vonatkozó elképzeléseket, amikor ismét rácsodálkozhattunk
arra a tudatos gondolkodásra és organikus megközelítésre, amellyel az iskolában a
természetes és az épített környezet átalakítását végzik.
A látogatás végén utolsó pillantásunk az iskola legelőjén álldogáló, igencsak vicces
fizimiskájú fekete bárányokra esett. Ezzel a képpel vettünk búcsút a szerdai naptól.
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Agyag és kerámia
A negyedik napon átadtuk magunkat az agyagnak. Sam, az oktató először az emberi test
és a talaj kémiai és biológiai párhuzamaira alapozott ismeretanyagot tárt elénk a
szervezetünk működéséről, a természet körforgásáról, és ezen keresztül vezetett el minket
az agyaghoz. Indulás a gyökerektől….
Ezután beszélt az agyag fellelhetőségéről,
azokról a növényekről, amelyek jelzik,
hogy alattuk komoly agyagréteg van.
Fogtunk tehát egy ásót, meg három
vödröt és elindultunk a patak mentén
agyagot keresni. A helyet persze a
növények jelezték. Itt mintákat vettünk,
hasonlítottuk a színeket, a sötétebb minta
a több szerves anyag jelenlétét jelezte, de
mi a világosabból választottunk, mert az
alkalmas a kerámiához.
Az agyagot ezután iszapoltuk, meleg vízben tejföl sűrűségűre kevertük - szétnyomkodva
a vízben az agyagot -, ezután fakeretes rostán átszűrtük. Ebéd után kezdődött a tényleges
kétkezi munka. Sam nagy szeretettel fogta az agyagot, megmutatta a különböző gyúrási
technikákat és azok pedagógiai jelentőségét, közben végig mosolygott, kedvet csinált
másoknak is a munkához. Először gömböt, majd üreges edényt gyúrtunk, majd ezután
mindenki saját elképzelése szerint formálhatta az agyagot. A foglalkozás végén egy közös
alkotás, komplett szobor készült a művekből a nap megkoronázásaképpen.
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Az ötödik nap a hivatalos program utolsó napja volt, ahol a komposzt készítéséről
tanultunk. Bejártuk a szántóföldet és azokat az ágyásokat, ahova a palánták lesznek
kiültetve, majd megnéztük a komposzt tárolókat. Volt marhatrágyás, csirketrágyás,
juhtrágyás tároló, felsorolni is sok. A mi feladatunk: keverni a komposztot! Egy réteg innen,
talicskába tölteni, rátölteni a harmadikra, majd egy másik tárolóból ráteríteni egy réteget
a célterületre, és így tovább! A többit majd elvégzik a gombák és a baktériumok. A
nitrogénben gazdagabb komposztot a baktériumok, a szénben gazdagabbat pedig a
gombák dolgozzák át hónapok alatt. Zárt tárolóból a konyhai maradék és hulladék is
előkerült, ezt különös gonddal kell kezelni a patkányveszély miatt (hústermék ne kerüljön
a komposztálóba, mert az vonzza a patkányokat!). Szóval mozgott a lapát, a vasvilla, a
gereblye és a talicska, fárasztó munka, nem vitás! A munkát holland tanárunk irányította,
csillogó szemmel magyarázta a komposztálás szabályait, tapasztalatait. A fahulladék 2 év
alatt válik komposzttá, a disznótrágya nagyon tömör, nehezen komposztálódik oxigén
hiányában. A vidám hangulatban végzett közös munka során rácsodálkoztunk: a trágyával
dolgozni jó!

Az utolsó nap délután a PSTE módszer szellemében zártuk a tanfolyamot, időben visszafelé
haladva összefoglaltuk (ezt hasonlóképpen tettük minden nap végén is) a hetet, miket
csináltunk, merre jártunk, mit láttunk, tapasztaltunk. Mindenkinek lehetősége volt
megosztani a héten látott-tapasztalt élményeket, benyomásokat, hatásokat, s egyben
összefoglalni, mi volt hasznos a tanfolyamon és ki mit visz haza az 5 nap alatt átéltekből,
hogy otthon a napi munkát (és itt most legfőképp a szociális farmokon folyó
tevékenységekre gondolunk) a genius loci szellemének figyelemben tartásával lehessen
megvalósítani. Vendéglátónk hangsúlyozta, hogy az itt látott program nem másolható
automatikusan, új szociális farmot a helyi természeti és történeti adottságokat és a
gazdasági lehetőségeket figyelembe véve érdemes létrehozni...
Projekt információk
Projekt címe: Revitalist – Szociális Farm Mentor Tréning
Rövid név: Revitalist
Projekt időtartama: 3 év
A projekt indulási ideje: 2017. szeptember 1.
A projekt vége: 2020. augusztus 31.
Projekt gazda: Magyar Minőségi Komposzt Társaság
A programban résztvevő országok: Magyarország, Egyesült Királyság, Csehország, Olaszország
A program megnevése: Erasmus+ KA2 Stratégiai partnerségek
Alprogram megnevezése: Vocational training
Szerződés szám: 2017-1-HU01-KA202-035932
A projekt weboldala: http://www.revitalist.eu/
Elérhetőség: revitalist@googlegroups.com
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Viszontlátásra!
Revitalist csapat
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