
Képzés és hálózatépítés – térségi mentori együttműködés

Képzés és szemléletváltozás
Hajdú-Bihar megyében a képző- és iparművészeti

körök száma az elmúlt években csökkent. Jellemzően

szakmai vezető nélkül, vagy kevéssé alkalmas

vezetővel dolgoznak. A csoportokból hiányoznak a

fiatalok. Gyakran nem megfelelőek azok a működési

feltételek, amelyek stabil, tervezhető, a helyi

közösségi életben meghatározó szerepet játszó

közösséggé tennék ezeket a csoportokat. A

közművelődési szakemberek szereptudata megyei

szintű felmérések szerint nem megfelelő, technikai

feladatként élik meg az amatőr művészeti

csoportokkal való foglalkozást. A mentori szerep

kialakítása fontos feladat.

A problémák megoldására 2017-ben, Debrecenben

indult Az amatőr művészeti csoportok mentorálása

című képzés, amelyet 24 fő megyei közművelődési

szakember végzett el. A Nemzeti Művelődési Intézet

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága kezdeményezte

egy térségi együttműködés megalakítását a képzésen

tanultak gyakorlati alkalmazására, hasznosítására,

feltételezve, hogy ez hozzájárul a problémák

megoldásához, a tartós hálózati együttműködés

kialakulásához.

Együttműködő partnerek: Ady Endre Művelődési

Központ és Városi Könyvtár (Nádudvar), Mácsai

Sándor Művelődési Ház (Kaba), Püspökladányi

Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár,

Múzeum és a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar

Megyei Igazgatósága.

Nemzeti Művelődési Intézet

Angyal László megyei igazgató

Támogatás: …

A poszter célja bemutatni annak a térségi

együttműködésnek a hatékonyságát, módszereit és

innovációit, amely egy befejezett szakmai képzést

követően alakult ki és eredményes térségi hálózati

együttműködést eredményezett.

A program központi célja, hogy a képzésen

megszerzett mentori tudást a gyakorlatban hálózati

együttműködésben hasznosítsák a közművelődési

intézmények a fenntartásukban működő, eltérő

közösségi és szakmai állapotban lévő amatőr

képzőművészeti csoportjaik bevonásával. A

közművelődési szakemberek a gyakorlatban, a

felállított diagnózisok mentén, egymás problémáit

megismerve segítsék a legjobb megoldások

megtalálását, szakmai, létesítményi és anyagi

lehetőségeik összeadásával.

A közművelődési szakemberek mentori, fejlesztő

szemlélete erősödjön.

Közös cél
A program indítását megelőző műhelymunkákon

fogalmazódtak meg az együttműködés közvetlen céljai.

Egy fenntartható folyamat elindítása, amely az amatőr

képzőművészeti közösségek stabil, magas színvonalú

működését biztosítja. A problémák megoldására

célként fogalmazódott meg módszertani segédletek és

jó megoldások közös kidolgozása. Az újszerű

kezdeményezésekkel, közösségfejlesztő és művészeti

eszközök együttes használatával, a közművelődési

szakember mentori munkájával az amatőr

képzőművészeti csoportok közösségi és szakmai

megerősítése. Az amatőr művészeti csoportok tartós

működését segítő belső erőforrások feltárása, a

közművelődési szakember mentori képességeinek

kialakítása, fejlesztése, valamint, működőképes, a

gyakorlatban is megvalósított mentorálási tervek

készítése, megvalósítása.. A létrejött szakmai

dokumentumok, módszerek a megyei módszertani

tanácsadásban történő felhasználása. Módszertani

segédanyagok összeállítása a megyében dolgozó

közművelődési szakemberek számára. A

közművelődési szakemberek szemléletének

fejlesztése, a résztvevő települések és intézményeik

hálózati együttműködésének kialakítása, erőforrások

közös hasznosítása.

Alkalmazott módszerek 2018-2020 

között.
Amatőr képzőművészeti csoportok helyzetelemzése

interjúk és kérdőívek segítségével, a probléma

területek feltárása, megfogalmazására.

A szakemberek hospitálási lehetőség keretében részt

vettek a közösségek foglalkozásain, közvetlen

beszélgetést folytattak az előzetesen feltárt problémák

mentén. Különböző módszerek alkalmazásával a

közösségek további problémáit, igényeit tárták fel az

ok-okozati összefüggések megismerése érdekében,

illetve megfogalmazták a jövőre vonatkozó

elképzeléseiket.

Probléma térkép készítése, probléma- és célfa

módszerének alkalmazásával.

Esettanulmányok készítése a csoportokat érintő

legfontosabb problémákról.

Mentorálási tervek készítése, amelyeknek része a

cselekvési terv.

Vendég művésztanár – szakmai vezető biztosítása,

bevonása.

A mentor folyamatos közösségépítő és fejlesztő

közreműködése a mentorálási terveknek megfelelően.

Nyári tábor szervezése, abban integrált szakmai és

közösségfejlesztés megvalósítása

A megyei kiállítás megszervezése, konzultációs

folyamat a körökben, a megyei kiállításon szereplő

alkotások kiválasztására.

Az amatőr művészeti csoportok megismertetése, helyi

beágyazottsága és a helyi társadalom szereplőinek

érzékenyítése érdekében csoporttörténeti kutatások,

majd írások elkészítése.

Műhelykonferencia keretében az eredmények,

tapasztalatok bemutatása a megye közművelődési és

amatőr művészeti közössége számára.

és amatőr művészeti csoportokat, bevonásuk

érdekében.

Vándorkiállítás összeállítása és bemutatása a megye

településein.

A csoportok helyi, térségi és megyei ismertségének

erősítése új eszközökkel, módszerekkel.

Eredmények
Folyamatos együttműködés a szakemberek,

intézmények és az amatőr képzőművészeti csoportok

között.

Mentorálási tervek, esettanulmányok, cselekvési tervek

készítése, megvalósítása.

Képzőművészeti szabadegyetem, műhelykonferencia

megvalósulása két alkalommal Nádudvaron.

Csoporttörténeti filmek, prezentációk készítése a helyi

ismertség növelésére.

Asztali és falinaptár készítése a Püspökladányi

alkotókör alkotásaiból.

Hajdú-Bihar Megyei Amatőr Képzőművészeti Körök

Kiállításának megrendezése, Nádudvar Ady Endre

Művelődési Ház.

Három megyei amatőr művészeti csoport csatlakozása

a programhoz, egy csoport újraalakulása.

A csoportok működése stabillá vált, a művészeti munka

színvonala növekedett, nőtt a fiatalok száma.

Vándorkiállítás bemutatása 8 településen
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