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Üdvözöljük!
Tartalomjegyzék
Fogadja szeretettel a Revitalist projekt
negyedik
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. Májusban került sor harmadik
tréninghetünkre, melyet Wales-i Plas
Dwbl képző intézményben töltöttünk.
Hírlevelünk erről számol most be.
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Hírlevelünkben a projekt harmadik tréningjéről számolunk be, amely során az angliai
Ruskin Mill Trust képzőintézmény Walesben működő iskolájának módszertanát és dolgos
mindennapjait volt szerencsénk megtapasztalni. A Ruskin Mill Trust hálózata közel 40 éve
működik, és jelenleg nyolc iskolát foglal magába Anglia különböző területein. Mint azt már
korábbi hírlevelünkben írtuk, az iskolákban 16 és 25 év közötti, a normál iskolarendszerből
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. Idén
májusban a Ruskin Mill walesi Plas Dwbl iskolájukba, vagy ahogy ők maguk nevezik röviden
magukat, a Plas Dwbl szociális farmra, vagy „farm college”-ra látogattunk, ahol
lehetőségünk nyílt arra, hogy ne csak belelássunk, de részt is vegyünk a mindennapi
munkában.
A walesi hely szelleme
A ’hely szellemének’ megismerése a PSTE módszertan alapját képezi. Fontos, hogy ha a
világ bármely részén egy szociális farm működtetésére szánjuk rá magunkat, először
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ismerkedjünk meg a hely adottságaival, történelmével, legendáival, a helyi ipar és
mezőgazdaság történetével, a település múltjával. Ennek megismerése után pedig olyan
tevékenységbe kezdjünk, ami hasznos az ott élők számára, ami illeszkedik a környezethez,
a hely tradícióihoz, és természetesen elérjük vele az általunk kitűzött célokat is. Nem
egyszerű feladat, időt és energiát igényel, ám nem lehetetlen kivitelezni. A fenntartható
(gazdaságilag is!), az élő és élettelen környezethez is illeszkedő szociális farmtevékenység
alapos kigondolása, megtervezése és a kivitelezéshez szükséges körülmények
megteremtése megéri a fáradságot.
Walesi utunk során a hely szellemének
megismerését a környék felfedezésével
kezdtük. Llansteffanba látogattunk el,
ahol a híres walesi író Dylan Thomas is
élt. Itt az ő életéről, gyerekkoráról, a
szülővárosához
fűződő
honvágyáról
kaptunk képet, és a walesi kisváros
látványával gazdagodtunk. A walesi
kultúra
és
történelem
ilyenképp
megismerése is a PSTE része.
Szintén meglátogattunk egy, a neolitikumból fennmaradt temetkezési helyet i.e. 3500-ból,
valamint szálláshelyünk - a pembokshire-i Newport – városka utcáit, és partszakaszát.
Majd minden nap körbejártuk a környéket, figyelve a városka építési stílusára, a helyi
lakosokra, a tenger közelségének hatására.
A Plas Dwbl képző intézményben töltött
tréningünk első napját is azzal kezdtük,
hogy
a
farm-foglalkozásért
felelős
trénerünk
(Laura
Wallwork)
körbevezetett minket az iskola területén,
és az azt körülölelő földeken. Itt láttuk a
„Gors Fawr Stone Circle”-t, azaz a
tojásalakban lerakott kőkört. A neolitikus
korból ránk maradt kövek és sziklák
jellemzik
egész
Pembokshire-t,
ez
határozza meg a hely jellegzetes
arculatát.
Laura
is
megerősített
bennünket abban, hogy a PSTE módszer

szerint is, fontos látni és ismerni a hely
jellegzetes képének történelmi múltját.

A Lammas közösség
Érkezésünk hétvégéjén, tréningünk megkezdése előtt, lehetőségünk nyílt egy környékbeli
öko-közösséggel megismerkedni. Az ő nevük Lammas, és Pembrokeshire-ben működnek
(http://lammas.org.uk/en/welcome-to-lammas/), közel 10 éve. A beköltöző családok
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permakultúrás gazdálkodást folytatnak,
minden család saját tulajdonú ingatlannal
rendelkezik, amit maga épít, saját
földterülettel rendelkezik, amit maga
művel. Közös használatában van az áram,
amit víz segítségével nyernek, illetve a
közösségi helyek, amit közösen tartanak
fenn. Fontos alapszabály náluk, hogy
mind a ház, amiben élnek, mind a
gazdálkodás és életmód, amit folytatnak,
illeszkedjen a környezethez, annak
szerves részeként működjön.

Plas Dwbl, az iskola másképp
Tréningünk elsődleges célja az volt, hogy a Ruskin Mill iskolahálózat walesi egységében
részt vegyünk egy szűkebb projekt csapattal (azok, akik a szociális farm mentor tréning
során az oktatásban részt fognak vállalni) az iskola mindennapi életében, így a tanulók és
oktatók interakcióját testközelből megtapasztalva tanuljuk meg a PSTE módszerrel való
oktatást, fejlesztést.

Az első perctől kezdve nagy különbséget
éreztünk
az
angliai
iskolaközpont
(Nailsworth-i Ruskin Mill College) és a
wales-i farmiskola között, ami az utóbbi
családiasabb légkörével, és a kisebb, de
komfortosabb gazdálkodási
léptékkel
magyarázható. Míg Nailsworthben a
kutatás, a PSTE elméleti oldala jelent meg
hangsúlyosan, ezáltal kevésbé kézzel
foghatóan,
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addig a walesi farmiskolában a PSTE elméletét hétköznapokba ágyazva, természetes
közegben, munka közben tapasztaltuk meg. Mindez persze abból is fakadt, hogy most
először volt alkalmunk a PSTE módszert működés közben látni. Eddigi látogatásainkon úgy
vettünk részt, hogy a Ruskin Mill College oktatói minket oktattak, mintha mi lennénk a
tanulók. Ez szintén nagyon hasznos volt és sokat tanultunk ezáltal a módszertanról, ám
most egy másik perspektívából ismertük meg az iskola képzési struktúráját.
Láttuk, hogy hogyan alkalmazzák azt a
belső értékelő rendszert (3 stage
process), amelyet a Ruskin Mill szellemi
műhelyében dolgoztak ki, és használnak
mai napig a tanulók fejlődésének
mérésére. Megtapasztaltuk, hogy az
oktatók
hogyan
szentelnek
egyéni
figyelmet minden egyes tanulóra és
állítják
össze
számukra
a
heti
munkatervet,
ami
tartalmazza
a
fejlesztendő területet (pl. kitartás a
munka során) és az elérendő konkrét célt
(pl. fa ülőke csiszolási munkáinak
befejezése). A tanulók a személyre
szabott órarend keretein belül, az egyes

foglalkozásokon
dolgoznak.

ennek

megfelelően

Belekóstoltunk a PSTE-be (avagy famegmunkálás, kovácsmesterség, farm,
kertészet)
Az itt töltött egy hét alatt nem tettünk mást, mint felvettük a napi ritmust, és dolgoztunk
együtt a tanulókkal. Véleményünk szerint nincs is jobb módja a tanulásnak, mint részt
venni az adott feladatban (learning by doing). Mindeközben persze a lényeg számunkra
nem az asztalosmesterség, a kovácsmesterség elsajátítása volt, hanem az, hogy
figyelemmel kísérjük végig az oktatók módszertanát a különböző foglalkozások során.
Számunkra ennek azért van nagy jelentősége, mert megszületendő szociális farm mentor
tréningünk ennek a módszernek az alkalmazását tanítja majd meg a leendő résztvevőknek,
vagyis a szociális farm mentoroknak. A walesi tréningen résztvevő csapat tagjai mind a
Revitalist projekt próbatréning egy-egy moduljának oktatásában fognak részt venni, így az
itt megszerzett tudás bennük lecsapódva, a próbatréningen fog hasznosulni, annak előnyét
az ott résztvevők fogják élvezni.
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Úgy érezzük, sokat tanultunk ezalatt a
hét alatt. A kidolgozás alatt álló
tréningünk is egy hetes időintervallumot
ölel fel, ezért bízunk benne, hogy aki azon
részt fog vesz, hasonlóan fogja magát
hozzánk érezni: egy olyan új oktatásigazdálkodási-fejlesztő szemlélettel fog
megismerkedni, amelyet munkája során
kamatoztatni tud, és így sok ember
életére pozitív hatást tud gyakorolni.

Viszontlátásra!

Projekt információk

(egy szűkebb) Revitalist csapat

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 education
Szerződés szám: 2017-1-HU01-KA202-035932
A projekt weboldala: http://www.revitalist.eu/
Elérhetőség: revitalist@googlegroups.com
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