
Ode to Joy
Developing Attunement through

the Experience of Joy

Növelni az emberek azon
képességét, hogy kellemes
érzelmeket, például örömöt,
boldogságot, elégedettséget,
büszkeséget éljenek.
Hogy ezeket az érzéseket
tudatosan észleljék, értékeljék és 
Növelni a motivációt a tanuláshoz
és kompetenciák felismeréséhez,
mind a szakmai, mind a
magánéletükben.

A JOY projekt céljai::

Üdvözöljük a Joy projektben!
A JOY projekt 2021-ben indult, 30 hónapos projekt az Európai Unió finanszírozásával és
a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány koordinálja.
A projekt eredményeit: Magyarország, Ausztria, Olaszország és Németország. 
A project célcsoportja a NEET fiatalok (foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben
részt nem vevő fiatalok) és felnőttképzők. A projekt olyan élményalapú módszereket
használ, mint például a dráma, testmozgás, tánc, zene, szimbólummunka,
történetmesélés és természeti munka, valamint a formálisabb VPL (validation of prior
learnings: megszerzett tudás értékelése) és CH-Q tréningmódszer. Ezekkel a
módszerekkel tesszük valóságossá és értékeljük a nem formális és informális tanulási
eredményeket, tapasztalatokat. 
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MIÉRT A JOY?
A fiatal felnőttek számos olyan kihívással
találkoznak, amelyre szüleiktől, tanáraiktól
nem kaptak megküzdési mintákat. Az
internet okozta gyakori impulzusok, állandó
elérhetőésg, a járvány együttesen
jelentkeznek a korábban is ebben a korban
jelentkező nehézségekkel, mint a
párválasztás, szakmaválasztás, megélhetés. 

Az Ode to Joy projekt az egyik pozitív
érzésről kapta a nevét (öröm, büszkeség,
elégedettség, megbecsültség), amelyek
fontos szerepet játszanak az emberek
elégedettségében akár a szakmai, akár a
magánéletben.

A JOY projekt célja, hogy pozitív érzéseket
keltsen. Ehhez olyan sajátélmény alapú
módszereket használ, mint a dráma,
testmozgás, tánc, zene, szimbólummunka,
történetmesélés, munka a természettel,
melyek segítenek a NEET fiataloknak
újrakapcsolódni a saját testükkel és
gondolataikkal. Ez pedig növeli a boldogság
megélésére való készséget és tartósabb
jóllétet alakít ki.

Ezentúl a felismerése és elismerése a
korábban szerzett tapasztalatoknak és
tudásnak fontos szerepet játszik a
foglalkoztathatóságban. A kidolgozott
eszközök segítenek kapcsolódni olyan belső
tartalmakkal, mint a rejtett tudás és
készségek, szociális szerepek, énkép,
személyiségjegyek, motivációk és elfelejtett
pozitív érzelmek. 

A korábban megszerzett tudás felismerése
és értékelése és a saját érzésekkel valò
kapcsolat helyreállítása segít a helyes
önértékelés kialakításában.
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Hogy néz ki a
projekt a
gyakorlatban? 

egy eszköztár, amely olyan
gyakorlatok tartalmaz a dráma,
történetmesélés, természeti munka
és bodywork területéről, amelyek
elősegítik a pozitív érzések
megtapasztalását és tudatosítását;

egy kézikönyv, amely többek között
a fent is említett módszerek elméleti
hátterét mutatja be;

egy trénereknek, felnőtt oktatóknak
szóló tréning;

szándék- és értéknyilatkozat, amely
alapvető ajánlásokat fogalmaz meg
a döntéshozók felé.

Az európai unió négy civil
szervezetének munkatársai dolgoznak a
JOY módszertanán, eszköztárán és
irányelvein.

2022 júniusában Németországban
munkatársaink és trénerek bevonásával
szerveztünk egy belső tréninget, hogy
kidolgozzuk a módszer részleteit és
kipróbáljuk az alapelveit.
 
A következő néhány hónapban az
alábbi, trénereknek és felnőtt
oktatóknák szánt anyagok lesznek
elérhetőek a projekt keretén belül:
   

 



ERASMUS+ programme – Együttműködési partnerség a felnőttoktatásban
 

Az Európai Bizottság által e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatás nem jelenti a tartalom jóváhagyását,
amely kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk

bármilyen felhasználásáért.
 

A Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" által kifejlesztett hírlevél.
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SZERETNE RÉSZT VENNI?
A kutatás részeként trénereket, ifjúsági munkásokat, szociális segítőket,
pszichológusokat kerestünk meg, hogy segítsenek kidolgozni a JOY módszer alapjait.

A következő hónapokban további szakembereket várunk, hogy véleményezzék az
elkészült anyagainkat. A honlapunkat pedig kibővítettük egy bloggal, ahol
kapcsolódó cikkeket osztunk meg és várjuk a nyitott párbeszédet a témával
kapcsolatban.

Szeretne részt venni? Kipróbálni egy gyakorlatot vagy részt venni egy workshopon?

Kövessen minket Facebookon
Látogassa meg a weboldalunkat
Írjon e-mailt

Partnerek
A projekt az Európai Unió támogatásával Németországban, Ausztriában,

Olaszországban és Magyarországon valósul meg.
.

https://www.facebook.com/JOY.experience.eu
https://joy-experience.eu/hu/
mailto:nandor.takacs@rogersalapitvany.hu

