MEGHÍVÓ
KöVi Tréningre – de az mi is??
A Közösségi Videó (KöVi)

A KöVi olyan facilitációs technikák készlete, melyek segítségével egy csoport elkészítheti a saját
filmjét. Egyes fejlett és fejlődő országokban rendszeresen alkalmazzák, főleg városi közösségek
fejlesztésére. (A módszer egyik legnevesebb aktivistája az Insight – honlapjukon rengeteg információ,
film, segédanyag, módszertani útmutató található http://insightshare.org/ erről a technikáról.)
A KöVi nem elsősorban filmkészítési technika. A film inkább mellékterméknek mondható, a lényeg a
közösségfejlesztés, kapacitásépítés, a lehetőségek, erőforrások megismerése és kihasználása. A KöVi
fő innovációja abban rejlik, hogy a legfejlettebb technológiát használja a hátrányos helyzetben lévő
közösségek és területek fejlesztésére. A vizuális technológia (videó, digitális fényképezés, hangrögzítés)
és az Internet alapú közösségi videós portálok hihetetlen ütemű fejlődése jól mutatja a téma
jelentőségét.

A KöVi tréning

Időpontja: 2014. március 18-19-20.
Helyszíne: Hegykő, Tornácos Panzió (www.tornacos.hu)

Résztvevők ideális esetben a térség 39 településén működő:
 művelődési, közművelődési, kultúrával foglalkozó szakembereink, IKSZT koordinátorok
 családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok lelkes munkatársai
 ifjúsággal, gyermekekkel foglalkozó civil szervezetek önkéntesei
 olyan szakemberek, akik ifjúsági pályázatokkal, programokkal foglalkoznak
Az a cél, hogy a tréning után térségünkben a kultúra – művelődés - ifjúság tématerületen kialakuljon
egy csapat, aki akar és tud együtt dolgozni ebben a témában, esetleg tovább is képes adni a tanultakat.

A trénerek:
Hutvágnerné Kasper Judit terület-és vidékfejlesztő

Több, mint 20 éve végzi fejlesztő munkáját a Bakonyban. Jelenleg az
"A BAKONYÉRT" Egyesület munkaszervezet vezetője. Fő feladata a
közösségépítés,
projektfejlesztés
és
tanácsadás,
hálózatok
generálása,
koordinálása, moderálása. A KöVi filmek
készítésével úgy lehet egyszerre tanulni
valami újat, „mást”, hogy közben végig
együtt dolgozunk a társainkkal, tehát
együttműködünk, hálózatosodunk.
Zircen élek a férjemmel és a kamasz
kisfiammal, valamint 5 kiskutyánkkal.
Szeretem az embereket, a természetet és persze az állatokat.

Ladányi János - operatőr

Szabadfilmes-operatőr, szerkesztő, vágó. Az animációs film alapjait a Pannónia
Filmstúdióban sajátította el. 2004-től önálló filmesként több multinacionális cég

A tréning az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület LEADER jogcímében nyertes „Hálózati programok megvalósítása az Alpokalja-Fertő táj gazdaságának fejlesztéséért”
címet viselő projekt, „Közösség Kép Kommunikáció” modul elemként valósul meg.

(Nike Hungary, Danone, Grundfos Hungary) állandó megbízottjaként sok reklámfilmet, és
rendezvény dokumentumfilmjét készíti. 2005-ben létrehoz egy videóiskolát melyben a
videotechnika kezelését, az operatőri alapokat, és vágás esztétikáját oktatja. A következő években
részt vesz a „közösségi videó” módszer alkalmazásának bevezetésében Magyarországon. A
módszert később önállóan is alkalmazza, multinacionális vállalatoknál, civil szervezeteknél és
iskoláknál. 2009-ben megalapítja a Vitorlás TV-t, egy vitorlázással foglalkozó internetes mozgófilmes portált,
ahova több mind 150 videót készített az elmúlt 3 évben. Nagy gyakorlata van a vidékfejlesztési szereplőkkel
való együttműködésben. Balatonalmádiban élek, feleségemmel és 3 leányommal. Nagyon szeretem a Balatont,
és a vízisportokat. Turisztikai filmeket és sport filmeket készítek leginkább. Szeretek együtt dolgozni másokkal,
találkozni, tanulni.
A tréning várt eredménye:
A résztvevőket képessé tesszük a közösségi videó (KöVi) önálló alkalmazására, és ezáltal egy sokoldalúan
használható, innovatív eszközt adunk a kezükbe;
Amit még várunk a projekttől:


közösségfejlesztést;



kapacitásépítést (kommunikációs, prezentációs, facilitációs képességek fejlesztése)



bemutatható kommunikációs anyag (film, WEB-filmek, prezentációs anyagok) előállítását



kommunikációs képességek fejlesztését:
médiát/videót/mozgóképet a munkájukban

a

résztvevők

megtanulják,

hogyan

használják

a

Feltételek, technikai részletek:
A résztvevőknek lehetőség szerint a teljes tréningen (keddtől csütörtökig) részt kell venniük. A képzéshez
kapcsolódóan képzési szerződést kötünk a résztvevőkkel, és az eredményes részvételt tanúsítvánnyal köszönjük
meg. (ennek megfelelően ez az adott szakemberek munkaköri feladatai közé, mint speciális felnőttképzésen
való részvétel is elfogadható)
Akinek van otthon kamerája, fényképezőgépe, vagy esetleg mikrofon, állvány, laptop, hozza magával!
Erőforrások, finanszírozás:
A tréning ingyenes, a képzés során a résztvevőknek teljes ellátást biztosítunk. A pénzügyi forrást az AlpokaljaIkva mente Leader Egyesület saját pályázatának keretében számolja el.
Részletes program
hamarosan..

További információ és jelentkezés legkésőbb 2014. március 10.-ig
Kovács Katalin kolléganőnél

telefonon (+20-7797090), vagy e-mail-ben a kata.kovacs@alpokalja-ikvamente.hu címre
a csatolt jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.

Szeretettel várunk, tanuljunk közösen!
A tréning az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület LEADER jogcímében nyertes „Hálózati programok megvalósítása az Alpokalja-Fertő táj
gazdaságának fejlesztéséért” címet viselő projekt, „Közösség Kép Kommunikáció” modul elemként valósul meg.

