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Bevezetés

Ebben a dokumentumban szeretnénk meghívni ,  hogy megtapasztald
a HEART rezi l iencia eszközöket.

A HEART könnyen használható eszközeit  3 módszertan segítségével
terveztük azzal  a cél lal ,  hogy támogassa a csoportos és személyes
tanulást és fej lődést egy jobb rezi l iencia szint elérésére.  

Az eszközök önmagukban is megál lnak,  mégis a HEART újszerűsége
és hívása azok kombinálásában rej l ik.  Könnyedén kialakíthatsz egy
ívet,  tantervet,  workshop programot úgy,  hogy kiválasztasz 1-1
tevékenységet minden területről  (művészetek,  outdoor és
pszichoedukáció) ,  amelyek legjobban i l leszkednek a
célcsoportodhoz és a saját csoportvezetői  készségeidhez.

Az outdoor tapasztalat i  tanulás óriási  rejtett  erőforrásokat hív elő
egy jól  működő csoportból ,  ami segít  egymáshoz kapcsolódni és
egymást megérteni  a mindennapi élet  szintjén.  A csoportok társas
kapcsolataink számos szintjét  utánozhatják:  a családot,  a
közösséget és a társadalmat – gyógyító erőt adnak az összetartozás
hitének helyreál l í tásához,  mely által  a bennünk rej lő lehetőségek
jobban ki  tudnak bontakozni egy támogató környezetben.
Mindeközben a művészetek és a művészeti  önkifejezés nagy
mélységeket tud megérinteni ,  bármi is  legyen annak közvetítője:  a
test ,  a kezek vagy a hang. 
Mindez a kíváncsi  szemek elől  gyakran rejtve marad, de
bölcsességét jól  ért i  a lélek.  A művészetek segítenek jobban
gondoskodni önmagunkról  és valódi  szükségleteink és vágyaink
birodalmába irányítani  minket.  Az alapvető pszichoedukációs
eszközök a híd a két szint között  – az ismert és az ismeretlen között
– ami megkönnyít i  a két szint közti  párbeszédet és segít  megérteni
és megismerni a belső és külső mozgást,  és hogy ezek hogyan
katal izál ják egymást közös emberi  tapasztalataink legit im
részeként.

Üdvözlünk a HEART-ban, 
a szív(ed) földjén! 



1.Az ötlet - HEART

A HEART mozaikszó jelentése “Holist ic  Experiential  Education and
Artist ic  Approaches for Resi l ience and Work Engagement Tools for
Adult  Educators” ,  vagyis Hol iszt ikus tapasztalat i  tanulási  és
művészeti  megközel ítésű rezi l iencia és munka-elköteleződés
fej lesztő eszközök felnőttoktatók számára.

Az ötlet  a HEART egyik megalkotójának személyes történetéből
fakad. Juhász Zsuzska,  az Élményakadémia egyik alapítója
személyes fej lődése és csoportvezetővé válása útján számos
csodálatos iskolával ,  tanárral ,  szakértővel ,  sőt,  különbözö
tudományágak,  megközel ítések,  f i lozófiák és módszerek
mestereivel  találkozott.  Azt találta,  hogy mind nagyszerűek a saját
területükön, de az általuk képviselt  rendszer néha alapjaiban
el lentmond a többinek.  Egy adott módszer hívei  gyakran ezzel  az
egy szűrővel  lát ják a vi lágot és igyekeznek a tanulás és személyes
fej lődés minden jelenségét lefedni az égisze alatt .  Csupán az
érvelés ügyességén és a személyes vonzalmon múlik,  hogyan
magyarázzák a területük egyetemességét.  Zsuzska,  lelkesedő t ípus
révén tel jesen egyet tudott érteni  mindennel ,  amit bemutattak,
csak akkor bizonytalanodott el ,  amikor egy másik csodálatos
szakértővel  találkozott  egy másik tudományterületről .  Hamarosan
felfedezte,  hogy mindenkinek igaza van,  de senki  nem birtokol  egy
univerzál is  módszert.  A HEART egy óvatos kísérlet  két fő módszer
egyesítésére:  a művészeti  és az outdoor módszerekére,  korlátozott
módon, de mégis olyan eszközök választékát felsorakoztatva,
amelyek jobban lefedik az emberben rej lő lehetőségeket:  a testet ,  a
lelket és az elmét,  és iránytűt adnak a „belső és külső” mozgások
megértéséhez és összekapcsolására.

A HEART módszer (művészeti  és outdoor módszerek egyszerűsített
kombinációja)  egy éves kísérletből  született ,  melyben műhelyek és
módszertani  központok lelkes vezetői  adták tudásukat és legjobb
eredményeiket,  hogy létrehozzák ezt a 82 darabos gyűjteményt
Európa és a vi lág faci l i tátorai  és felnőttoktatói  számára.  A legjobb
eszközök összegyűjtésének folyamatában mérföldkő volt  az a 3-szor
10 napos tréning esemény,  melyeken mi,  az alkotók mélyen
belemerülhettünk egymás módszertanába, hogy megtalál juk a
legmegfelelőbb tevékenységeket a további széles körű
terjesztéshez.

És mi a helyzet a rezil ienciával?

A HEART utazás megtervezése előtt  a partnerszervezetek irányító
csoportja azon ötletelt ,  hogy a különböző műhelyek eszközei ,
tevékenységei  hogyan i l leszthetők egymáshoz,  és mi az a
tématerület ,  amelyet a kombináció azonnal támogathat.  Ezek a
rezi l iencia,  a jól lét ,  rekreáció és a kiégés megelőzése.



2. Az alkalmazott módszerek rövid
leírása: 

A. ART : Test & mozgás - az ARC Process (UK)

Az ARC Process egy kreatív mozgást,  érintést és tudatos
megfigyelést alkalmazó megközel ítés az egészség és jól lét
kibontakoztatására,  ami a művészeti ,  a mozgás,  a gyógyító és a
bennszülött  bölcsesség gyakorlatait  ötvözi  egy megoldás-orientált
és erőforrás-központú módszertanban. 

A kapcsolatokat keresi  a szomatikus tudatosság,  az embodiment,  a
kreatív felfedezés,  az intuit ív  útmutatás,  a befelé f igyelés és a
természettel  való kapcsolódás között.  

Előnyök:

Az Arc Process test alapú kreatív erőforrásokat kínál ,  amelyek
fej leszt ik a látásmódot és támogatják a mozgást,  a f iz ikai
tudatosságot és a kreativitást.  A megközel ítés lehetőséget nyit  arra,
hogy fej lesszük a tudatos szemlélődés gyakorlatát ,  ami támogatja
az egyén intuit ív  megfigyeléseiben és belső test i  bölcsességében
való elmélyülést.  

A HEART projektben kínált  eszközök három fő téma köré
csoportosulnak,  melyek mindegyike támogatja a rezi l ienciát és a
kiégés megelőzését.  

Embodiment,  avagy megtestesítés:  A f igyelmet a testre irányít juk és
arra,  hogy hogyan lehet a testet ,  elmét és lelket táplálni  és
erősíteni  az érintés,  mozgás és f igyelem eszközeivel .

Kreativitás és művészetek:  Az egyéni és közösségi  kreatív
önkifejezés támogatása.  

Szemlélődő és közösségi  gyakorlatok:  A természeti  környezet,
együttműködés,  befelé f igyelés és a közös kreativitás
felhasználásával .

Az Al ive Arts sok inspiráló tanítót és gyakorlatot ismer el ,  többek
között  a Shiatsu mozgalmat,  a BMC-t,  J i l l  Dentont,  az Ehama
Intézetet,  és a Tamalpa Life Art  Process®-t.

Részletek:

www.al ivearts.org
admin@alivearts.org
+447868705908



A Marchio-Patti© integrált módszer (Metodo Integrato Marchio-
Patti©) egy művészetterápiás módszer ami integrálja a pszichológia,
neurológia, antropológia és pedagógia tudását.

Az alapvető célkitűzés a mentális egészség elérésének segítése, vagyis
egy olyan pszichofizikai jólléti  ál lapot létrehozása, amelyben az ember
képes fejleszteni az élet felelősségeivel való szembenézési
képességeit.  Ennek alapja, hogy arra ösztönzi a résztvevőket, hogy az
önmagukkal és másokkal való kapcsolatukat derűsen éljék meg az
érzelmi vi lágukra tudatosan. A művészetterápia valójában abból a
feltételezésből fakad, hogy az elme és test integrálásával mindenki
képes a saját egészségi állapotát alakítani és igénybe tud venni külső
erőforrásokat, hogy az egészség pólusa felé haladjon.

A módszer a művészetterápiából fakad és integrálja a pszichológiai
megközelítést,  pszicho-test technikákat, imaginációs technikákat és
minden művészeti ág gyakorlatait.  Arra fókuszál,  hogy megerősítse az
egyén belső erőforrásait és segítsen felismerni mind a csoportban,
mind a helyzetben rejlő erőforrásokat.

Előnyök:

Az ajánlott technikák így azért hasznosak az egyén számára, mert
erősítik: az ellenállás általános képességét úgymint mentális és fizikai
ellenállóképesség; a kitartást a társadalmi nyomással szemben és a
belső autonómiát; annak képességét, hogy döntéseket hozzon,
kapcsolatba lépjen másokkal,  konfliktusokat kezeljen, újabb érzelmi
készségeket tanuljon, felismerje és kifejezze érzéseit;  a kreatív és
rugalmas problémamegoldó készséget.

Ez a megközelítés hatékony egy munkahelyi csoport hatékonyságának
növelésére, a kommunikáció és csapatmunka fejlesztésére, a
csoportdinamika kezelésének elősegítésére, és az emberi erőforrások
és a motiváció fejlesztésére is.  A csoport megtapasztalja,  hogy képes
együtt dolgozni,  a (kognitív és érzelmi) kreativitásukat a közös projekt
szolgálatába áll ítani.  

Részletek:

www.cittadelsolenoprofit. it
maria@cittadelsolenoprofit. it  sonia.patti@libero.it
+393386226416 

B. ART: Multimodális művészeti önkifejezés – 
a Marchio-Patti módszer (IT)

http://www.cittadelsolenoprofit.it/
mailto:maria@cittadelsolenoprofit.it
mailto:sonia.patti@libero.it


C. Outdoor tapasztalati tanulás - (RO, HU)
Outward Bound és Élményakadémia

A HEART eszközök részben az outdoor és tapasztalati  tanulás
módszerén alapulnak. Számunkra ez a természeti környezetben átélt
valódi kalandnak és ugyanebben a szabadtéri környezetben vezetett
tudatos tanulási folyamatnak kombinációját jelenti.  Valódi kaland
alatt olyan tevékenységeket értünk, mint a csoport által megtervezett
és megvalósítótt expedíciók, f izikailag, szellemileg, érzelmileg és
szociálisan kihívó tevékenységek, annyira önállóan, amennyire csak
lehet, természeti környezetben, a képességek határát feszegető,
előrevivő kihívások. Tanulási modellünk lépései:  keretezés, témára
hangolás, a tevékenység / valódi kaland, feldolgozás és transzfer.

A teljes kalandot gyakran egy útként emlegetik, mind fizikai mind
metaforikus értelemben, mely során a résztvevők új meglátásokat és
tapasztalatot gyűjtenek, miközben másokkal együtt dolgoznak egy zárt
csoportban, szabadtéren, képzett oktatók vezetésével.  

A tevékenységek valódiak és annyira a természeti környezetbe
ágyazottak amennyire csak lehetséges, ami magas bizonytalanságot és
kihívási szintet eredményez. Amikor ezt egy tudatos tanulási
folyamattal kombináljuk, a résztvevők fejlődése a lehető legmagasabb
szintű.

Előnyök:

A tapasztalati  tanulás előnyei;  az érzékszervek használata, f izikai
aktivitás, szociális interakció, az önismeret megteremtése és
feltárása, és végül egy etikai hozzáállás kialakulása az adott
természeti terület megismerése által,  és így a föld megfelelő őrzőjévé
válás.

A résztvevők tanulási folyamatát reflexió/feldolgozás és a tudás
transzferje által hozzuk létre. Arra ösztönözzük a résztvevőket, hogy
reflektáljanak a kalandokra, tapasztalatokra, érzésekre,
viselkedésekre és együttműködésre. A programok végén található
tudástranszfer és személyes akcióterv fontos módszerek, melyek arra
ösztönzik a résztvevőket, hogy a program legfőbb személyes
tanulságait felhasználják saját életükben.

Részletek:

www.outwardbound.ro

www.elmenyakademia.hu

http://www.outwardbound.ro/
http://www.elmenyakademia.hu/


D.Pszichoedukációs eszközök - (HU) 
Lélekkel az Egészségért Alapítvány

A pszichedukációt hagyományosan a szomatikus betegek
terápiájában, oktatásában alkalmazták. Azóta azonban az
egészségpszichológiában fontos ismeretek oktatását egyéb olyan
állapotokban is alkalmazzák, amelyek mentális vagy fizikai
panaszokhoz szoktak vezetni.  Az egyik i lyen állapot a kiégés, melynek
megelőzésében különösen fontos, hogy az érintettek tudják és értsék
hogyan és miért jelennek meg a kiégés tünetei,  és mik a hosszú-távú
hatásai.  Ez a tudástranszfer rámutat a kognitív-viselkedési
kapcsolatokra, elsősorban arra összpontosítva, hogy mit tehet az
érintett saját helyzetének kezelése érdekében. Ez a módszer jelentős
fontossággal bír a kiégés megelőzésében, mivel saját tüneteink
azonosítása nem könnyű.

A kiégés megelőzését célzó pszichoedukációban a kiégés folyamatát
tanítjuk a résztvevőknek, hogy lássák, mit tehetnek ellene, és
elkerüljük azt a hozzáállást,  hogy a kiégés egy szindróma, amelyre
nincs ráhatásunk. Célunk a tudományos tényeket mindennapi nyelven
közvetíteni egyszerű képekkel,  metaforákkal.  A gyors megértést
vizuális segédeszközökkel és összesítő táblázatokkal segítjük elő. 

Előnyök:

Mindannyiunknak jól esik megérteni,  hogy mi történik velünk, ha
látjuk, hogy ez normális,  másokkal is megtörténik, és azonosítani
tudjuk, hogy hol tartunk a folyamatban. Ebben tud segíteni a
pszichoedukáció.

A pszichoedukáció során az ügyfeleket partnerként kezeljük, fontos,
hogy megértse, mi történik vele, és hogy a segítő nem a tudás
egyetlen birtokosa. Hisszük, hogy a fontos információkat a saját
nyelvén tudjuk közvetíteni,  és hogy az információ megértése motiválja
az ügyfelet,  aki így tenni is fog a változás érdekében.

Részletek:

www.sulinyugi.hu

http://www.sulinyugi.hu/


3. Miért előny a módszerek kombinációja?

Faci l i tátorok vagyunk 3 fő tudományterületről  – művészeti
önkifejezés,  outdoor tapasztalat i  tanulás,  alapvető
pszichoedukáció.

Röviden összegezve a „művészetet”  ( test ,  mozgás,  tánc,  rajz ,  festés,
történetmesélés,  versírás,  szobrászat és mult imodális  művészeti
kifejezőformák) és az outdoor tapasztalat i  tanulást választottuk.
Tapasztalataink szerint ez a két fő megközel ítés segít  tel jesen
lefedni az emberi  potenciált ,  a fej lesztőmunka során az egyik
eszköz kiegészít i  a másikat.

Az outdoor tapasztalat i  tanulás a célok elérésére,  tel jesítményre,
csoportmunkára,  másokkal  közösen a kihívásokkal  való
szembenézésre,  a komfort zónából való ki lépésre és kalandokban
való részvételre helyezi  a hangsúlyt ,  hogy f iz ikai  és szel lemi
csoportkihívásokon keresztül  tanul junk.  A természeti  környezetben
végzett  tevékenységek végül elvezetnek az eredmények aratásához:
annak felfedezéséhez,  hogy „több van benned, mint gondolnád”
(Kurt Hahn),  vagyis hatékony csapatmunka,  empátia,  lojal i tás és
együttérzés mások felé.  Önbizalmat és integritást ad a tel jesítmény
által ,  egy pozit ív  megközel ítést az élethez és egy szabadságot,  hogy
jobban felfedezt a benned rej lő lehetőségeket,  irányítsd és
megteremtsd a saját további fej lődésedet különbözö
megtapasztalások által .

A művészet egy tel jesen más irányból közel ít :  az érzések,  rejtett
kreatív erőforrások,  a tudatalatt i  bölcsességének megérintése által
fedezi  fel  az emberi  potenciált .  Miközben a belső tartalmat
láthatóvá teszed,  alkotsz valamit (egy művet) ,  aminek nincs
semmilyen különös cél ja mint hogy kifejezze létezését.
Meggyőződésünk,  hogy a kettő kombinációjában olyan lehetőség
rej l ik ,  amit szeretnénk felhasználni  a megújulásra,  és hogy
tel jesebben használ juk a személyes vagy csoportos erőforrásokat
az i f júsági  munkások,  szociál is  munkások,  felnőttoktatók,  segítő
foglalkozásúak és az ő célcsoportjaik számára.

A pszichoedukációs eszközök a támogató alapot biztosít ják
mindarra,  amit a művészetek és az outdoor módszer előhoz a
rezi l iencia témaköréből ,  valamint annak testvéréről ,  a kiégésről ,  és
további családtagjairól :  stressz megelőzésről ,  rekreációról  és
jól létről .  A pszichoedukációs eszközök segítenek el igazodni,  hogy
honnan indulunk és hol  tartunk egy jobb rezi l iencia szint
elérésének folyamatában. Ez csatornázza az összes megszerzett
tapasztalatot a mindennapi munkavégzésbe vagy személyes
életünkbe, és segít  minket kidolgozni  és megerősíteni  a jól létünk
érdekében végzett  gyakorlatokat.  Új  szokásokat mutat,  amelyeket
megengedhetünk magunknak,  hogy fr issek,  életerősek és pozit ívak
maradjunk az élet  kihívásai  közepette.



4. Hogy készülj fel facilitátorként?

Amint végigböngészed az eszközöket látni fogod, mennyire
sokfélék. Mi, a 4 szakterület szakemberei úgy alkottuk meg őket,
hogy gyorsan lehessen a tevékenységeket adaptálni, megismerni
és alkalmazni. Feltételezzük, hogy van valamennyi tapasztalatod
csoportokkal a saját szakterületeden, és szeretnéd kibővíteni vagy
változatosabbá tenni ismereteidet más nem-formális területekkel
és tevékenységekkel, hogy azzal támogathasd résztvevőid
általános rezilianciáját. 

Függetlenül attól, hogy mennyire tapasztalt vagy facilitátorként,
erősen javasolt a tevékenységeket kipróbálni, mielőtt másokkal
alkalmaznád azokat. A tevékenységek szándékosan könnyen
használhatók, vagyis leegyszerűsítettek, de így is bennük rejlik a
csodálatos eredeti módszer esszenciája. Így a tevékenységek teljes
potenciáljuk szerint erőteljesek. A legártatlanabbnak kinézők is
nagyszerű belső vagy külső élményt nyújthatnak. Kérjük, számolj a
következő evidenciákkal:

Minél nagyobb az élmény, annál nagyobb a tanulás. Ha nagyobb
lépés tűnik szükségesnek a komfortzóna elhagyására,
figyelembe kell venni a biztonsági kérdéseket több szinten is. A
6-os pontban megfogalmazunk néhány tanácsot a biztonsági
kérdésekkel kapcsolatban.

Kezdő szint:

Alap szint:

Tapasztalataink mentén azt javasoljuk, tegyél meg néhány felkészülő
lépést mielőtt facilitátorként belevágsz a HEART utazásba.

Általános felkészülés:

Ha teljesen kezdő vagy – valójában még soha nem facilitáltál egy
csoportot egyedül – jobb, ha nem ezekkel a gyűjteményekkel kezdesz
amikor elkezdesz csoportokkal dolgozni, különösen a kiégés vagy a
reziliencia témájában. Számodra az lenne nagyon hasznos kezdetben,
ha te magad vagy barátokkal közösen kipróbálnád őket (az önvezetett
tanulási eszközöket) egyenként és egymást támogatnátok, amíg
végighaladtok rajtuk. Így később fogsz tudni rájuk a résztvevők
szemszögéből és a facilitátor szemszögéből is reflektálni.

Az alap szintű tudás az, amikor épp elkezdtél csoportokkal dolgozni,
és 1-2 évnyi tapasztalat (kb. 30-50 nap) áll mögötted. Elmélyültél nem
csak néhány órás workshopokban, hanem kollegákkal vagy tapasztalt
csoportvezetőkkel együtt több napot is facilitáltál. Többnyire
asszisztensi vagy junior facilitátor pozícióban vagy. Célcsoportjaid
átlagemberek – enyhén hátrányos helyzetű emberek (jövedelmi vagy
vidéki élet okozta helyzet). Neked érdemes azokat a gyakorlatokat
összegyűjtened, amelyekben leginkább komfortosan érzed magad egy
lehetséges workshop felépítéséhez. Könnyedén érdemes alkalmaznod
őket, kerülve a frusztráló helyzeteket. Lehetséges témák: öröm,
általános jóllét, játékosság, rekreáció, pozitív erőforrások megélése.



Középhaladó szint:

Haladó szint:

Főfoglalkozásként 4-5 éve foglalkozol  csoportokkal ,  egyedül tudsz
csoportot vezetni  és jó önbizalommal és biztonsággal  tudod,
hogyan faci l i tál j  különböző tanulási  célokkal  át lagos vagy hátrányos
helyzetű f iatalokkal  vagy felnőttekkel .  Nagyon jól  ismered és
alkalmazod az eredeti  módszertan(ai)odat.  Már kísérleteztél  vagy
elkezdtél  nehéz hátterű résztvevőkkel  dolgozni  (ál lami gondozottak,
szegények,  szegregáltak,  migráns hátterűek,  mozgássérültek,
könnyebb mentál is  betegek,  f iz ikai lag korlátozottak stb.) ,  de ez a
terep kihívás számodra – szeretnél  gyakorolni  és jobban megtanulni
hogyan dolgozz hatékonyan ezekkel  a célcsoportokkal .  Azt
javasol juk,  hogy a kihívó célcsoportokkal  magas tudatossággal
dolgozz és alapos kockázatelemzés előzze meg a foglalkozást.  A
HEART eszközök új  terepet biztosítanak a munkához,  és segítenek
jobb és mélyebb szinten változást és megértést létrehozni.  Később
intergrálhatod az új  megközel ítést és az új  HEART tapasztalatokat
az „eredeti”  módszertan(ai)odba és elkezdhetsz szabadon
kísérletezni  vele.  Az érzelmi biztonság mindvégig maradjon zászlód
mottója.  

Nagy valószínűség szerint változatos célcsoportokkal  dolgoztál  az
elmúlt  7-10 évben. Ez a szenvedélyed és a fő szakmád. Mind
hátrányos helyzet nélkül iekkel ,  mind hátrányos helyzetűekkel
hatékonyan és magas tudatossággal  dolgozol.  Szakértője vagy a
területednek,  de mégis nyitott  vagy új  területekre.  Valószínű
vannak olyan konkrét témák, amikkel  dolgozol  (rezi l iencia,
kimerülés,  a pandémia mellékhatásai ,  életút elágazások) ,  és
amelyek faci l i tálását szeretnéd még jobban csinálni .  Ismered a
korlátaidat és tudod mikor és hogyan lépj  közbe biztonsági
helyzetekben, legyen az mentál is ,  f iz ikai  vagy érzelmi biztonság.  A
HEART eszközök kiegészít ik eredeti  eszköztáradat,  nagyon kreatívan
tudsz új  íveket kipróbálni  a célcsoportod szükségleteinek
megfelelően. Hacsak nem a művészetterápia vagy művészeti
önkifejezés területéről  érkeztél ,  nyomatékosan javasol juk,  hogy
tedd meg a biztonsági  intézkedéseket és előkészületeket a
foglalkozások előtt  és közben is ,  a helyszínen.



Mivel az eszközöket úgy alkottuk, hogy a kiégés, kifáradás és stressz korai
tüneteit enyhítse, fontos hogy megismerd résztvevőid mentális és fizikai
egészségi állapotát mielőtt elkezdenél dolgozni velük. Ehhez kiégési
állapotukat felmérheted egyszerű tesztekkel, célzott kérdéseket tartalmazó
írott jelentkezési lapokkal, vagy személyes interjúkkal. A legjobb eredmények
érdekében érdemes elkerülnöd, hogy olyan résztvevőid legyenek, akik komoly
fennálló problémákkal küszködnek, amelyek már korlátozzák a mindennapi
jóllétüket és általános működésüket. Őket érdemes szakemberhez –
pszichológushoz, terapeutához vagy pszichiáterhez – irányítani.

Ezek az eszközök semmilyen módon nem használhatók terápiára. Látni fogod,
hogy az eszközök egy része terápiás megközelítésből fakad, azonban a
facilitátor és a résztvevő szándéka az, amitől nem válik terápiássá. Az
eszközöket kizárólag személyes és csoportos fejlesztési céllal készítettük.
Annak érdekében, hogy elkerüld a terápiás jelleget, több dolgot tehetsz:

Definiáld céljaidat fejlesztő foglalkozásként, ha látsz olyan résztvevőt, aki
saját múltjába vagy személyes történeteibe kavarodik, próbáld meg a
jelenre irányítani figyelmét.

Köss csoportszerződést a foglalkozás kezdetekor – mire való ez a
foglalkozás és mire nem.

Készíts felelősségvállalási nyilatkozatot, ami rámutat a résztvevők és a
saját felelősségeitekre.

Összességében – gyakorolnod kell az eszközök használatát és előzetesen tiszta
határt szabni, hogy miben tudja a foglalkozás segíteni a résztvevőket. 

Minden előkészület és szándék ellenére lehetnek olyan résztvevők, akik
mélyen belevetik magukat és turbulens érzelmeket élnek át. Fontos, hogy
elérhető legyen egy szakember, aki tud érzelmi krízist átélő embereket
támogatni. Különösen hosszabb távú – több mint 2 napos – foglalkozások
esetén légy felkészülve szakmai támogatás elérhetőségével, ha szükség lenne
rá.

Mentális és fizikai egészség:



5. Irányelvek a HEART eszközök
kombinált használatához 

A foglalkozást úgy ál l í tsd össze,  hogy mind a 3 terület
képviseltesse magát (művészetek,  outdoor és pszichoedukáció)  –
vegyesen. Nem kel l  egy adott sorrendhez ragaszkodnod, hogy
mindegyikből 1 egymás után,  de a rendelkezésre ál ló időt egy jó
egyveleggel  töltsd ki .

Azokat az eszközöket válaszd,  amelyekkel  magabiztos vagy.

Próbáld ki  őket,  mielőtt  másokkal  gyakorlod.

Tervezéskor mérd fel ,  hogy a környezet mire ad lehetőséget –
nézd meg az épületet,  természeti  helyszínt ,  eszközöket és a
rendelkezésedre ál ló felszerelést.

Hiszünk a vadregényes vagy félreeső természeti  terek nyugtató
és katal izáló erejében. Néha egy jól  megválasztott  helyszín a
siker 30%-át biztosít ja.  Ne becsüld alá a körülményeket,  az
ember természeti  lény,  el lazul ,  amikor az erdőbe, rétre vagy a
természet birodalmának bármely részébe lép.

Mérd fel ,  mit  szeretnének kivenni a leendő résztvevőid a
foglalkozásból.  A résztvevők tanulási  igényei  szerint tervezz.
Használ j  kérdőíveket,  interjúkat,  ismerd meg legjobb
reményeiket a képzéssel  kapcsolatban.

Akár egyedül dolgozol ,  akár csapatban, előre mérd fel ,  mik a
saját és csapatod tanulási  igényei .  Milyen tevékenységek és
programterv szolgál ja ezeket az igényeket legjobban?

Légy tudatában jelenlegi  kapacitásaidnak,  mentál is  ál lapotodnak
és általános készségeidnek – mit  engednek,  mit  tudsz velük
nyújtani? Ismerd magadat és mérd fel ,  mi a legjobb, amit most
adni tudsz? A jelenlegi  jól léted ál lapota mire ad lehetőséget,
hogy mások számára nyújts?

A f iz ikai  és mentál is  egészség biztosításán túl  nincsenek különleges
irányelvek az eszközök használatához.  
Elsősorban a belső és külső cél jaid és a feltételek felmérésétől
függ,  hogy hogyan szeretnéd használni  őket.
Szívesen kapunk visszajelzést arról ,  hogy milyen kísérleteket vagy
foglalkozásokat valósítottatok meg, és mennyire vagy te és a
résztvevőid elégedettek az eszközkombinációkkal .  Kérjük,
csatlakozz FB csoportunkhoz és oszd meg tapasztalataidat.

A HEART utazás elkezdéséhez és az első foglalkozások
kialakításához összegyűjtöttünk néhány t ippet és hüvelyuj jszabályt ,
ami segít  a faci l i tálásban:



Mérd fel ,  hogy mennyi  idő ál l  rendelkezésre,  hogy a
résztvevőiddel  dolgozz – az adott időkeretben mit lehet elérni?
Milyen célok férnek ebbe bele,  és mik nem? Mi,  faci l i tátorok,
gyakran túl  lelkesek vagyunk abban, hogy milyen tanulási
folyamat fér bele egy adott időkeretbe.  Tapasztalataink szerint
gyakran túlbecsül jük,  és több egymásra épülő tevékenységet
szorítunk be,  mint ami zökkenőmentesen kivitelezhető.  Lassíts
le,  gondolj  bele a résztvevőid helyzetébe ( lehet,  hogy tel jesen
újak a nem-formális tanulás bármilyen formájában, és időre van
szükségük,  hogy megtanuljanak el igazodni az általad nyújtott
változatos tájon).  Gyakran egy tervezett  nem-tevékenység (séta
az erdőben, hogy megismerjük a terepet,  ahol együtt  fogunk
dolgozni ,  vagy egy informális program) ugyanakkora,  vagy akár
nagyobb hatással  van a résztvevőkre,  mint a megtervezett
tevékenységek.

Egyes eszközöket,  főleg a művészeti  területről  valókat több idő
lehet feldolgozni ,  ami nagyon értékes tanulási  idő,  kérjük,  vedd
vigyelembe a feladatok intenzitását,  amikor egy folyamatot
tervezel .

Vannak eszközök,  amelyek onl ine is  alkalmazhatók – ami
manapság a csoportmunka faci l i tációjának új  terepe. Az onl ine
formátumnak megvannak az előnyei  és a hátrányai .  Mérd fel  és
próbáld ki ,  mielőtt  a képernyőn keresztül  alkalmazod az
eszközöket.  Tapasztalataink szerint a következők jelenthetnek
kockázatot:  technikai  problémák, nehéz felmérni  a résztvevők
mentál is  ál lapotát és annak (gyors)  változásait ,  az int imitás
hiánya,  ha nem jól  terveztük meg. Előnyök:  belépünk a
résztvevők otthoni környezetébe,  amit előnyünkre
kovácsolhatunk,  időben rugalmas és könnyen i l leszkedik a
személyes időbeosztásokhoz,  lehetőséget ad az onl ine eszközök
kreatív alkalmazására (video,  rajz ,  felvételek,  podcast stb) .



6. Biztonsági intézkedések

A legfontosabb megismerni a résztvevőidet,  mielőtt  elkezdenél
dolgozni  velük.  Ezzel  párhuzamosan t isztában kel l  lenned saját
képességeiddel  is .  Például ha kezdő vagy,  lehet,  hogy nem
ajánlott  hátrányos helyzetű csoportokkal  kezdened, különösen,
ha egyedül szeretnél  dolgozni  velük.  Mérd fel  a kompetenciáidat
és ha még mindig tovább szeretnéd fej leszteni  a hátrányos
helyzetű csoportokkal  való faci l i tációs készségeidet,  keress egy
tapasztalt  szakembert,  akivel  dolgozhatsz.

Az outdoor módszerek esetén a következő általános
kockázatokat kel l  f igyelembe venni:

f iz ikai  biztonság – a tevékenységek gyakran nagyon f iz ikaiak,
szokatlan mozdulatokat és megoldásokat kérnek a csoporttól ,
győződj meg róla,  hogy a résztvevők f iz ikai lag nem
korlátozottak (műtétek,  krónikus f iz ikai  sérülések,  alergiák,
amik a természeti  környezet kiválasztásánál jelenthetnek
kockázatot) .  Ha 1-2 résztvevőnél vannak is  f iz ikai  korlátok,
nem kel l  lemondani az outdoor tevékenységekről ,  válassz
kevésbé kockázatosakat,  i l letve bízz a csoportban, hogy
megtalál ják a saját megoldásukat egy adott tevékenység
megoldásakor.  Az outdoor tevékenységek a választható
kihívásokról  szólnak,  neked, mint faci l i tátornak az a dolgod,
hogy bátorítsd a résztvevőket komfort zónájuk elhagyására,
mert e nélkül  nem történik tanulás.  Azonban a választható
kihívás azt jelenti ,  hogy a résztvevők megválaszthatják,  hogy
milyen szinten vesznek részt ,  k i  is  léphetnek egyes
feladatokból.  Faci l i tátorként neked mindig a csoportod
tanulási  nívójának felál l í tása a feladatod, inspirálóvá kel l
tenned. Mindig mindenkit  be lehet integrálni  a megoldások
kitalálásába,  még azokat is ,  akik úgy döntöttek,  hogy nem
vesznek részt a tevékenység f iz ikai  részében, bevonhatod
őket erőforrás detektívnek,  tanácsadónak,  szurkolónak stb.
Ne keseredj el ,  ha valaki  tel jesen ki lép egy feladatból ,
tapasztalataink szerint egy feladat megtagadása ugyanakkora
tanulási  pontenciált  rejt  magában, mint az abban való
részvétel .  Egy értékes ref lexiós folyamat könnyedén
felfedheti  a tanulságokat és az ahhoz kapcsolódó személyes
erőforrásokat.

Minden kártyán vagy tevékenységnél találsz egy részt az általános
felkészülésről  és a végén egy részt arról ,  hogy milyen biztonsági
intézkedéseket kel l  f igyelembe venni.

A leírásokon túl  összegyűjtöttünk néhány kérdést,  ami felmerülhet,
íme egy összefoglaló:



Művészeti  önkifejező módszerekkel  végzett  munka során
figyelembe veendő lehetséges kockázatok:

Ezen a terepen a fő kockázat inkább az érzelmekkel
kapcsolatos.  Az előző részekben elég részletesen kifejtettük a
résztvevők mentál is  ál lapotával ,  korábbi élettapasztalataival
és önismeretével  kapcsolatos kockázati  tényezőket.  A
művészeti  módszerek gyakran nagyon mélyre tudnak jutni ,
vonzerejük épp az ebből fakadó nagy tanulási  lehetőségben
rej l ik.  Azonban nem mindenki  ál l  készen ránézni ,  hogy mi
rej l ik  a felszín alatt .  A tanulási  folyamatot fokozatosan kel l
felépítened és folyamatosan f igyelned kel l ,  hogy hogy érzik
magukat a résztvevőid.  Előre szerződhetsz is  velük,  hogy
nyí ltan jelezzék,  ha valami túl  kel lemetlen számukra,  és
kitalálhattok egy kis r i tuálét arra,  hogy hogyan lehet az
élményekbe belépni és ki lépni.  Például:  ál l j  fel ,  rázd meg
magad, és mondd: “A nevem XY,  ma ez és ez a nap van,  és én
épp most épp itt  vagyok”.

Ha azt látod,  hogy valaki  túlságosan belekavarodott a
múltbél i  eseményekbe, kríz is  helyzetekbe,  akkor óvatosan
irányítsd a f igyelmét az esemény erőforrás oldalára,  vagy
arra,  hogy ez hogyan hat a jelenlegi  énjére vagy helyzetére.
Belemerülni  és benne maradni a régi  érzelmekben annak
érdekében, hogy el  tudja engedni őket egy szép módja a
gyógyulás támogatásának,  de a HEART eszközök nem erre
készültek és egyszerűsítésük azért történt,  hogy elkerül jük a
terápiás vonatkozásokat.  Kérjük tegyél  meg minden tőled
telhetőt,  hogy ne lépjetek be ezekbe a mentál is  ál lapotokba. 



7. HEART mandala - 
Hogyan építsd fel a saját
foglalkozásod élményívét?
A HEART eszközök mellett  találni  fogsz egy gyönyörű rajzot,  a
HEART mandalánkat.  Megvásárolhatod vagy kinyomtathatod és
támogathatod vele a foglalkozásod kreatív tervezési  fázisát.  Négy
üres részt találsz rajta,  melyekre elhelyezheted a különböző
módszerekből kiválasztott  HEART tevékenységeket és el játszhatsz
azzal ,  hogy hogy építhetsz egy folyamatot belőlük.  Egy szimbolikus
sablonként működik,  hogy emlékeztessen arra,  hogy kombináld az
eszközöket egymással ,  és hogy felépítheted mint egy tapasztalat i
spirált ,  ami értékes tanulságokat rejt  a résztvevő rezi l ienciájának
támogatásához.

Egy példa az eszközök vegyítésére (angolul) :
 https://youtu.be/ueFdy47gqQU 

A videó a következők komibinációját mutatja be:

1 – Szivacs légzés (az Arc Process-ből  -  UK)

2 – Egy pohár víz (az Outdoor tapasztalat i  tanulás eszközeiből  -  HU&RO)

3 – Művszetterápiás napló (az integrált  Marchio Patt i  módszerből -  IT)  

4 – Reflexió a kombináció élményéről

https://youtu.be/ueFdy47gqQU


8. Rugalmasság – alkalmazkodj a
körülményekhez 

Arra hívunk, hogy fogadj szívesen és támogass minden féle önkifejezést,
ami megjelenik. Fontos, hogy a résztvevők biztonságban érzzék
magukat, hogy nyugodtan megfigyelhetnek és átélhetnek bármit, ami
történik. A reflexió során lehessen szabadon beszélni önmagukról.
Érdemes egy kényelmes, kuckós környezetet biztosítani, amelyben a
résztvevők nem kell magukra vigyázzanak mentálisan és érzelmileg. 

Építs jó kapcsolatot és bizalmi légkört a csoporttal. Az Outdoor
tapasztalati tanulás során a résztvevők a csoportbéli kapcsolataikon és
élményeiken keresztül reflektálnak önmagukra. Ezért elengedhetetlen,
hogy kapjanak arra bátorítást, hogy különböző módokon kerüljenek
kapcsolatba egymással. Mivel a módszer a kihívásra és a komfort zóna
elhagyására épül, a fizikai kényelem megteremtése nem szükséges a
facilitátor részéről. Azt nyugodtan a résztvevők autonómiájára lehet
bízni. Azonban fizikai biztonság a facilitátor felelőssége, minden
előkészületet meg kell tenni és a tevékenység során szükség esetén
közbeavatkozni a balesetek és kisebb sérülések elkerülése érdekében.
Biztonságos fizikai környezetet kell biztosítani, amelyben a résztvevők
kipróbálhatják magukat, megtalálhatják határaikat és kreativitásukat az
új megoldások során. Emlékezz a mottóra: “Több van benned, mint
gondolnád!”

Szükség lehet rá, hogy rugalmasan kezeld a különböző módszerek közötti
átmeneteket.

Az egyes módszertanok felvezetése különféle megközelítést igényel a
facilitátor részéről. Az eszközöket úgy alakítottuk ki, hogy a nem-formális
tanulás bármely területén dolgozó bármilyen facilitátor tudja használni
őket – az itt következő ajánlások inkább inspirációként mint utasításként
szolgálnak a tevékenységek vezetéséhez.

Arra buzdítunk, hogy találj rá a saját facilitációs stílusodra, és találd meg a
saját HEART hívásodat, ami kalauzol, amikor tevékenységet vezetsz.

A művészetekben:

Az Outdoor eszközökben:



Felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan facilitáljuk ezt a két
ellentétes megközelítést (például fizikai kihívást és
kényelmet) egytlen ívben?

Ha ismered a különbségeket, egy szép, fokozatos átmenetet tudsz
biztosítani közöttük. Az is segít,  ha te magad megismered a két
megközelítés előnyeit,  és tudod közvetíteni a hangulatukat a
résztvevőid számára. A módszertani kombinációról való tájékoztatás
és tudatosítás ugyancsak segítheti ezt a szándékot. Megkérdezheted a
résztvevőket, milyen hatással vannak rájuk a különböző
tevékenységek és milyen kompetenciákat indítanak be bennük. A két
megközelítés és az azokat támogató pszichoedukációs eszközök
segítik a művészetek és az outdoor módszer közötti  különbségeket
áthidalni.  Használhatod a bent és kint duális szimbólumát arra, hogy
a kettő harmonikus kapcsolatát és a közöttük lévő egyensúlyt
megteremtsd. Az is lehetséges, hogy a résztvevőid a maguk módján
érzékelik ezeket a különböző tapasztalatokat, ami teljesen
különbözhet minden korábbi feltételezésünktől és elvárásunktól.  Légy
nyitott arra, ami jön. 



9. Nyitott licensz

Az Erasmus+ arra kötelezi  a HEART parnereket,  hogy a program
által  támogatott  projektek keretében készült  oktatási  anyagokat
nyitott  l icensz alapon szabadon hozzáférhetővé tegyük bárki
számára.  Ezek az anyagok Nyitott  Oktatási  Anyagok – Open
Educational  Resources (OER) néven ismertek.  Az eszközök
felhasználásakor vagy terjesztésekor a HEART projektet hivatkozni
kel l .  A HEART eszközök nem továbbértékesíthetők (pl .  azok
eladásával ,  tankönyvbe integrálásával  stb.) .  

További információk a HEART projektről  és az eszközökről :
HEART honlap: https://elmenyakademia.hu/projektek/heart/heart-
tools/
HEART facebook: https://www.facebook.com/heartforresi l ience 

Támogatta az Erasmus+. 

https://www.facebook.com/heartforresilience

