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ÜDVÖZLET A SAFE FOR TRIPLE E  
KÉZIKÖNYV TRÉNEREINEK!

Ennek	a	kézikönyvnek	az	a	célja,	hogy	bemutasson	egy	aktív,	részvételre	épülő	megközelítést:	
hiszünk	abban,	hogy	a	felnőttek	éppúgy,	mint	a	gyermekek	akkor	tanulnak	a	nekik	legjobban	
megfelelő	módon,	amikor	minden	érzékükkel	bevonódva	a	tanulás	folyamatába	–	elköteleződ-
nek.	Ezért	a	kézikönyv	fókusza	nem	az	előadásokon	és	a	szakértők	beszédeinek	meghallga-
tásán	van,	hanem	inkább	azt	támogatja,	hogy	a	résztvevők	saját	jártasságokat	szerezzenek,	
megosszák	a	megszerzett	tapasztalataikat,	és	egymástól	is	tanuljanak.	Ez	előmozdítja	minden	
egyes	résztvevő	egyéni	készségfejlesztését	és	ismereteinek	bővülését,	majd	erre	a	kiinduló-
pontra	épül	a	további	tudás	megszerzése.

Ugyanakkor	mivel	minden	facilitátor	más,	a	kézikönyv	szintén	rugalmas.	Rugalmas	abban,	ho-
gyan használhatod az egyes foglalkozásokat: könnyen felismerheted, hogy melyik foglalkozás 
megtartása	szükséges	az	adott	tréninghez,	és	melyiket	lehet	kihagyni	abban	az	esetben,	ha	a	
kiképzendő	csoport	olyan	pedagógusokból	áll,	akik	sok	év	tapasztalattal	rendelkeznek.	Rugal-
mas,	mert	adaptálhatod	az	egyes	tevékenységeket:	számos	tipp	és	nyomtatható	ellenőrző	lista	
adott	a	facilitáláshoz,	melyekről	a	saját	munkád	során	szerzett	tapasztalataid	és	a	csoportod	
résztvevőinek	ismeretei,	készségei	alapján	eldöntheted,	hogy	használod-e	vagy	sem.	Rugal-
mas,	mert	minden	egyes	tevékenységet	úgy	terveztünk	meg,	hogy	lépésről	lépésre	útmutatást	
nyújtson	a	foglalkozások	megvalósításához,	ugyanakkor	szabadságot	is	adjon	az	improvizáci-
óra,	ha	ezt	komfortosnak	érzed	és	bízol	magadban.

Végül szeretnénk megragadni az esélyt és köszönetet mondani neked!	Köszönjük	az	idődet,	
melyet arra szántál, hogy átfusd ezeket az oldalakat, és hogy segítesz nekünk megvalósíta-
ni	szociális	és	pénzügyi	készségfejlesztő	programunkat.	Ez	a	kézikönyv	nem	ér	semmit	a	te	
hozzá járulásod nélkül.



 BEMELEGÍTÉS: JÉGTÖRŐK ÉS BEVEZETÉSEK   7

1. FEJEZET: BEMELEGÍTÉS 
JÉGTÖRŐK ÉS BEVEZETÉSEK

A	foglalkozások	átfogó	célja:	mielőtt	a	foglalkozás	elkezdődne,	a	résztvevőknek	szükségük	van	
feloldódásra,	hogy	komfortosan	érezzék	magukat	egymás	társaságában,	megismerjék	egy-
mást, és megtanulják egymás nevét. Neked, a trénernek, el kell magyaráznod nekik, hogy ezen 
a	foglalkozáson	inkább	úgy	fognak	tanulni,	hogy	közben	játékokat	játszanak,	mindenféle	tevé-
kenységeket	végeznek,	és	gyakorolják	a	megtanultakat,	és	nem	úgy,	hogy	előadásokat	hallgat-
nak.	Ha	olyan	tanárokkal	dolgozol,	akik	korábbról	már	ismerik	egymást,	akkor	a	bemutatkozó	
és névtanulós játékok részeit kihagyhatod.

A tevékenységek javasolt sorrendje

1. Bemutató	előadás ......................................................................................................... 5 perc

2.	Jégtörő	játékok ........................................................................................................... 10 perc

3. Bemutatkozás	párokban ............................................................................................. 30 perc

4. Névtanulós játékok ...................................................................................................... 15 perc

5.	A	szabályok ................................................................................................................. 15 perc

6. Remények és félelmek ................................................................................................ 15 perc

1. BEMUTATÓ ELŐADÁS

Célok:	a	résztvevők	gyors	üdvözlése,	köszöntése,	és	a	foglalkozások	tevékenység	alapú	ter-
mészetének	bemutatása.

Segédanyagok: semmi

Időtartam: 5 perc

•	A	tanárok	többnyire	idegesek	szoktak	lenni,	és	szoronganak	a	foglalkozások	természete	és	
tartalma	miatt.	Sok	kérdésük	van.	Biztosítanunk	kell	őket	arról,	hogy	minden	kérdésükre	vá-
laszt	kapnak	a	következő	napok	közös	munkái	során.

•	 Köszönjük	meg	a	résztvevőknek,	hogy	eljöttek.	Hangsúlyozzuk,	hogy	ez	nagyon	fontos,	mivel	
az	Aflatoun	módszer	tiszteli	a	pedagógusokat,	és	jól	tudja,	hogy	csak	az	ő	segítségükkel	lehet	
sikeres	a	program.	Úgy	tekintünk	a	tanárokra,	mint	a	program	szívére,	és	tisztában	vagyunk	
azzal,	hogy	tanulni	fogunk	tőlük.	Most	kezdjünk	bele,	és	játsszunk	egy	játékot!
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3. javaslat: Kik vagyunk mi? 

Célok: bemelegítés,	feszültségoldás

Fókusz: alacsony

Energia: alacsony

Létszám: 4+

Időtartam: 10 perc

Segédanyagok: semmi

Lépések: 

•	Magyarázd	el	a	csoportnak,	hogy	a	következő	kérdésre	fognak	válaszolni:	„Ki	vagy	te?”	 
A	körben	állva	minden	résztvevőnek	válaszolnia	kell	a	kérdésre,	egy	mondattal,	például:	„Mi	
gyerekek	vagyunk	ebből	és	ebből	a	faluból”,	„Mi	XY	tanárnő	osztályába	jártunk”,	„Mi	fiata-
lok	vagyunk”.

•	 A	résztvevők	minden	válasz	után	felemelik	a	kezüket,	ha	úgy	érzik,	hogy	rájuk	is	illik	az	adott	
leírás.

4. javaslat: Önarckép

Célok: bemelegítés,	feszültségoldás

Fókusz: magas

Energia: alacsony

Létszám: 4+

Időtartam: 20 perc

Segédanyagok: A4-es papír, színes ceruzák és tollak, ragasztó

Lépések: 

•	 Kérd	meg	a	résztvevőket,	hogy	rajzoljanak	egy	önarcképet,	és	írjanak	alá	három	pillanatot	az	
életükből,	ami	valahogy	elvezette	őket	ide,	hogy	részt	vegyenek	a	képzésen.	Emlékeztesd	a	
csoportot	arra,	hogy	ne	írják	alá	az	önarcképüket,	hanem	hagyják	névtelenül.	Gyűjtsd	össze	
az	önarcképeket,	és	akaszd	ki	őket	a	falra.	Kérd	meg	a	csoportot,	hogy	sétáljanak	körbe,	és	
próbálják	meg	beazonosítani,	hogy	melyik	portré	melyik	résztvevőé.

5. javaslat: Kézfogás

Célok: feszültségoldás

Fókusz: alacsony

Energia: közepes

Létszám: 5+ 

Időtartam: 5 perc

2. JÉGTÖRŐ JÁTÉKOK

1. JAVASLAT: KÖZÖS DOLGOK BENNÜNK

Célok: bemelegítés,	feszültségoldás

Fókusz: alacsony

Energia: alacsony

Létszám: 3+ 

Időtartam: 10 perc

Segédanyagok: semmi

Lépések:  

•	 Kérd	meg	a	résztvevőket,	hogy	alakítsanak	háromfős	csoportokat,	lehetőleg	olyan	emberek-
kel, akiket nem ismernek.

•	Magyarázd el, hogy minden egyes csoportnak 5 perce van arra, hogy a tagok találjanak há-
rom	olyan	dolgot,	ami	közös	mind	a	három	csapattagban.	Mondd	el	azt	is,	hogy	a	három	kö-
zös	dolog	nem	lehet	túl	nyilvánvaló,	pl.	a	nemzetiség,	a	hajszín	stb.

•	 A	gyakorlat	végén	hívj	mindenkit	a	nagykörbe,	és	kérj	meg	minden	csoportot,	hogy	mutassák	
be	a	csoportjukon	belüli	közös	dolgaikat.

2. javaslat: Miben osztozunk?

Célok:	bemelegítés,	feszültségoldás

Fókusz: alacsony

Energia: alacsony, közepes

Létszám: 8+

Időtartam: 10 perc

Segédanyagok: semmi

Lépések: 

•	 Kérd	meg	a	résztvevőket,	hogy	sétáljanak	a	teremben,	kitöltve	a	teret.	Magyarázd	el,	hogy	
egy	kérdést	fogsz	kiabálni,	és	miután	a	résztvevők	meghallották	a	kérdést	(például	„Mi	a	ked-
venc	ételed?”),	mozogjanak	tovább,	és	ismételgessék	a	válaszaikat,	sétálás	közben.	Amikor	
olyan	valakivel	találkoznak,	aki	ugyanazt	válaszolta,	mint	ők,	akkor	vele	alkossanak	egy	cso-
portot,	és	együtt	sétáljanak	a	továbbiakban.	Ismételjük	a	tevékenységet	más	kérdésekkel.	
Kérjük	meg	a	csoportokat,	hogy	ők	is	kérdezzenek	a	többi	csoporttól.

Javasolt kérdések: 

 – Kedvenc ételed? 
 – Kedvenc színed? 
 – Hány tagú a családod?  
 – Kedvenc tévéműsorod? 
 – Kedvenc könyved?
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„Mária!” „Mária!” „Mária!”

•	A	résztvevők	alkotnak	egy	nagy	ívű	kört.
•	 Egy	ember	középre	áll,	megpróbál	középről	kimenekülni	és	becsatlakozni	a	körbe.

•	 Ehhez	azt	kell	tennie,	hogy	sorban	háromszor	el	kell	mondania	a	körből	valakinek	a	nevét,	
mielőtt	az	illető	az	ő	nevét	akár	egyszer	is	kiejtené.

•	 Ha	az	a	valaki,	akinek	a	nevét	háromszor	el	kell	mondania,	korábban	kiejti	a	kör	közepén	álló	
ember	nevét,	újra	kell	kezdeni	a	játékot,	a	középen	álló	marad	a	kör	közepén,	és	választ	egy	
újabb	tagot,	akinek	a	nevét	háromszor	el	kell	mondania.

5. A SZABÁLYOK

Célok:	bátorítani	a	résztvevőket	azáltal,	hogy	bevonjuk	őket	a	workshopvezetés	szabályainak	
megalkotásába.	Bátorítjuk	őket	arra,	hogy	érezzék	a	közös	felelősséget	a	foglalkozás	megtar-
tása iránt.

Segédanyagok: Flipchart	papír	és	filcek

Időtartam: 15 perc

Lépések:

•	 Kezdd	azzal,	hogy	megkéred	a	tanárokat,	hogy	üljenek	körbe.	Tegyél	le	egy	flipchart	papírt	
és	filceket	a	padlóra,	középre.

•	 Kérd	meg	őket,	hogy	javasoljanak	viselkedési	szabályokat	a	foglalkozásra,	és	olyan	szabá-
lyokat,	melyek	segítenek	betartani	az	időkeretet.	Gyakran	azzal	kezdik	a	résztvevők,	hogy	
szabályokat	hoznak	a	saját	viselkedésükre.	Ha	nem	javasolnak	ilyesmit,	ajánlj	te	is	ötlete-
ket	az	idők	betartásával,	az	udvariatlansággal,	agresszív	viselkedéssel,	káromkodással,	do-
hányzással,	mobiltelefon	használattal	kapcsolatban.	Próbáld	meg	elkerülni	azt,	hogy	te	add	
a	szájukba	a	szavakat.	

•	 Bátorítsd	őket,	hogy	javasoljanak	viselkedési	szabályokat,	amelyek	rád	és	a	többi	facilitátor-
ra	vonatkoznak.	A	pedagógusoknak	szüksége	van	arra,	hogy	a	foglalkozás	elejétől	érezzék,	
hogy	egyenrangú	partnerként	kezelik	őket,	és	párbeszéd	alakul	ki	a	foglalkozás	során.

•	Ahogy a tanárok megteszik javaslataikat, kérdezd meg a csoportot, hogy egyetértenek-e az 
ötlettel, és ha igen, egyetértenek-e a megfogalmazással.

•	 Bárki	is	javasolta	az	ötletet,	kérd	meg,	hogy	jöjjön	középre,	és	írja	meg	az	útmutató	monda-
tot	a	szabályhoz.	Vannak,	akik	úgy	gondolják,	hogy	jobb	hangulatot	teremt,	ha	pozitív	nyel-
vezetű	szabályokat	hozunk,	mintha	negatívat.	Például:	„Ne	káromkodj”	helyett	„Udvariasan	
kell	egymáshoz	szólnunk”.	Egy	másik	ötlet	szerint	jobb,	ha	a	tanárokat	rávesszük,	hogy	in-
kább	rajzolják	le	a	szabályokat,	mint	leírják	őket,	például	rajzoljanak	egy	mobiltelefont,	vagy	
cigarettát,	és	húzzák	át	pirossal.

Segédanyagok: semmi

Lépések: 

•	Magyarázd	el	a	játék	célját:	mindenkivel	kezet	rázni	a	szobában.	Kérj	meg	minden	részt	vevőt,	
hogy	rázzon	kezet	valakivel,	és	tartsa	ki	a	mozdulatot,	mintha	megfagyna	közben.	A	szabad	
kezükkel	rázzanak	kezet	valaki	mással.	Ezután	engedjék	el	az	első	kezet,	mozogjanak	tovább	
a	szobában,	de	mindig	legalább	egy	kezet	fogniuk	kell.	A	játék	addig	tart,	amíg	mindenki	min-
denkivel kezet nem fogott.

3. BEMUTATKOZÁS PÁROKBAN

Célok:	Segíteni	a	résztvevőket,	hogy	többet	megtudjanak	egymásról,	kialakítani	a	játékosság	
légkörét,	segíteni,	hogy	hozzászokjanak,	hogy	az	egész	csoport	előtt	állva	beszéljenek.

Időtartam: 30 perc

Segédanyagok: semmi

Lépések: 

•	 Ültesd	le	a	résztvevőket	egy	körbe
•	Alakítsanak párokat, legyenek A és B tagok

•	Adj	nekik	2-3	percet,	hogy	meginterjúvolják	a	partnerüket.	Ki	kell	deríteniük	a	partnerük	ne-
vét,	egy	jó	dolgot,	ami	történt	vele	mostanában.	És	ki	kell	találniuk	egy	jó	nagy	hazugságot	is	
a	partnerükről.	Bemutatják	a	partnerüket	a	csoportnak:	elmondják	nekik	a	partnerük	nevét,	a	
jó	dolgot,	ami	történt	vele	és	a	nagy	hazugságot.	Pl.	Ez	Dorottya.	Miskolcról	jött.	Nemrégiben	
ment	férjhez.	Minden	reggel	elmegy	úszni	egy	tengervízzel	teli	medencébe.

4. NÉVTANULÓS JÁTÉKOK

Célok: segíteni	a	résztvevőknek,	hogy	megtanulják	egymás	nevét,	és	folytatni	a	bizalomépí-
tést és a csapatépítést.

Időtartam: 15 perc

Segédanyagok: egy	labda	vagy	könnyű	tárgy,	amit	lehet	dobálni	és	elkapni.

Lépések:	Íme,	két	játék,	amit	kipróbálhatsz.

„Kapd el a labdát!”

•	 Kérd	meg	a	tanárokat,	hogy	álljanak	körbe.

•	Az	egyik	ember	dobja	a	labdát	a	másiknak.

•	Amikor	elkapod	a	labdát,	mondanod	kell	annak	a	nevét,	aki	neked	dobta.	Ha	nem	emlékszel	
rá, kérdezd meg.

•	 Dobáljátok	a	labdát	körbe-körbe	öt	percen	keresztül.
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2. FEJEZET: BEVEZETÉS

Találkozni fogsz olyan tanárokkal, akik soha nem hallottak semmit az integrált szociális és pénz-
ügyi	készségfejlesztő	programról.	Mielőtt	tovább	mész,	szükséges	átadni	nekik	néhány	alap-
vető	háttér-információt.	A	következő	feladatokat	úgy	terveztük,	hogy	bemutassa	a	program	
tartalmát:

•	A	szemléletet:	kiegyensúlyozott	szociális	és	pénzügyi	nevelés	gyermekeknek

•	A	programot:	minden	tevékenységet,	amibe	bevonjuk	a	gyermekeket,	hogy	részt	vegyenek,	
mint	például	a	tantermi	foglalkozások,	megtakarítások,	vállalkozás	projekt	stb.

•	 A	hálózatot:	a	partnerszervezetek	családját,	akik	részt	vesznek	a	programban

A tevékenységek javasolt ütemezése

1. Derítsd	ki,	hogy	a	milyenek	résztvevők	korábbi	ismeretei	és	mire	kíváncsiak ............ 10 perc

2. SaFe	pályázati	program	bemutatása,	és	az	öt	alaptéma	a	képzésben ...................... 20 perc

3. Öt	téma	labdajáték ...................................................................................................... 25 perc

1. DERÍTSD KI, HOGY MILYENEK A RÉSZTVEVŐK  
KORÁBBI ISMERETEI ÉS MIRE KÍVÁNCSIAK

Célok:	felmérni,	hogy	a	csoport	mennyit	tud	az	Aflatounról,	és	hogy	mire	kíváncsiak.	Bemu-
tatni a KWL módszert

Időtartam: 10 perc

Segédanyagok:	3	flipchart	a	KWL	módszer	bemutatásához

Lépések:

Mit tudunk a SaFE  
programról?

Mit szeretnél tudni 
a	SaFE	programról?

Mit tanultunk  
a	SaFE	programról?

•	 Gyűjtsük	a	csoportot	a	flipchart	papírok	köré	(fent)
•	 Kérd	meg	a	csoportot,	hogy	osszák	meg,	amit	tudnak	az	Aflatounról,	és	írják	le	a	válaszai-

kat	az	első	oszlopba.

6. REMÉNYEK ÉS FÉLELMEK

Célok:	megengedni	a	résztvevőknek,	hogy	megosszák	aggodalmaikat,	szorongásaikat,	vala-
mint	reményeiket	és	elvárásaikat	a	foglalkozással	kapcsolatban.

Segédanyagok:	post-itek,	kettő	minden	egyes	résztvevőnek

Időtartam: 15 perc

Lépések:

•	 Kérdezd	meg	a	résztvevőket,	hogy	érzik	magukat.	Ha	szükséges,	magyarázd	el,	hogy	ter-
mészetes,	ha	izgatottak	vagy	szoronganak	a	foglalkozás	elején.	Mondd	el	nekik,	hogy	úgy	
szeretnél kezdeni, hogy feltérképezed, milyen elvárásokkal, reményekkel, illetve félelmekkel 
érkeztek.	Mondd	el	azt	is,	hogy	könnyebb	lesz	a	közös	munka,	ha	mindannyian	őszinték	és	
nyitottak	lesznek	az	érzéseikkel	kapcsolatban.

•	Adj	mindenkinek	két	kis	papírdarabot	vagy	post-it-et.

•	 Kérd	meg	őket,	hogy	egyedül	dolgozzanak	egy	pár	percig,	és	reflektáljanak	az	érzéseikre.

•	 Kérd	meg	őket,	hogy	írjanak	fel	három	dolgot,	amiben	reménykednek,	hogy	megvalósul	itt	a	
foglalkozások során, vagy amit szereznek a foglalkozás kapcsán, és három dolgot, ami eset-
leg	kellemetlen	vagy	nehéz	lenne	számukra	vagy	aggodalommal	töltené	el	őket.

•	 Amikor	befejezték,	gyűjtsd	össze	a	papírkákat,	kirakhatod	őket	a	falra,	és	bátoríthatod	a	
résztvevőket,	hogy	sétáljanak	körbe,	olvassák	el	a	felírtakat,	vagy	összekeverheted,	és	újra	
eloszthatod	őket,	és	megkérheted	a	tanárokat,	hogy	olvassák	fel,	amit	kaptak.

•	Minden nap végén olvassák fel a félelmeiket és a reményeiket, és kérdezd meg, hogy még 
mindig félelem-e, és vedd le a falról, ha már nem. Kérdezd meg, hogy a reménységeik valóra 
váltak-e,	amennyiben	igen,	azokat	is	vedd	le	a	falról.
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őket	arra,	hogy	önmagukat	ne	csak	különálló	egyénként	lássák,	hanem	a	család	és	a	közösség	
tagjaiként.	Figyelünk	arra,	hogy	a	pénzt	ne	csupán	a	boldogság	garantált	forrásaként	mutassuk	
be.	A	pénz	önmagában	hozhat	éppúgy	problémákat,	mint	megoldásokat.	Azt	szeretnénk,	ha	
a	gyermekek	megértenék,	hogy	egyénként	lehetnek	a	vállalkozásaikból	eredő	megtakarítások	
haszonélvezői.	De	azonos	mértékben	hangsúlyozzuk	azt	is,	hogy	milyen	pozitív	hatással	lehet	
a	közösségre	a	leendő	vállalkozásuk.

Mi az öt fő oktatási téma, és mit tanulhatnak ebből a gyermekek?

TÁRSADALMI PÉNZÜGYI

I. SZEMÉLYES MEGÉRTÉS ÉS FELFEDEZÉS Bátorítjuk a gyermekeket arra, hogy értsék meg és érté-
keljék	magukat,	így	magabiztosan	nőnek	fel,	és	azzal	az	érzéssel,	hogy	irányítani	tudják	az	éle-
tüket.	A	gyermekek	megtanulják,	hogy	tudatosabbak	legyenek	az	érzéseikben,	és	azok	kife-
jezésében.	Megtanulják,	hogy	mindannyian	egyediek	és	különlegesek	vagyunk,	de	senki	sem	
fontosabb	bárki	másnál.	Szeretnénk	abban	is	támogatni	őket,	hogy	önállóan	gondolkodjanak.

II. JOGOK ÉS FELELŐSSÉGEK	Az	Aflatoun	program	az	ENSZ	Gyermekjogi	Egyezményében	gyöke-
rezik. Azt akarjuk, hogy a gyermekek értsék meg jogaikat, és hogy minden gyermeknek azonos 
mértékben	vannak	jogai,	ez	tesz	minket	egyenlővé.	Mindannyian	másképp	tekintünk	a	világra,	
legyen	az	a	másság	politikai,	vallási	vagy	világnézeti	szempontú,	ám	mindannyian	egyezünk	
abban,	hogy	aláírtuk	az	ENSZ	Gyermekjogi	Egyezményét.

Mindazonáltal	gyermekek	megtanulják,	hogy	az	ő	jogaik	sosem	foszthatnak	meg	másokat	a	
saját	jogaiktól.	Arra	is	figyelünk,	hogy	hogy	megtanítsuk	a	gyermekeknek,	hogy	ha	van	valami-
hez	joguk,	az	mindig	együtt	jár	valamilyen	felelősséggel.	Például,	ha	egy	gyermeknek	joga	van	
az	oktatáshoz,	akkor	felelős	azért,	hogy	keményen	tanuljon.	Ha	joga	van	játszani,	akkor	fele-
lős	azért,	hogy	biztonságosan	játsszon.	Ha	joga	van	az	ételhez,	akkor	felelőssége	van	abban,	
hogy ne pazarolja az ételt.

III. MEGTAKARÍTÁS ÉS KÖLTÉS	A	gyermekeket	bátorítjuk	arra,	hogy	kifejlődjön	bennük	egy	gon-
dolkodásmód	a	spórolással,	takarékoskodással	kapcsolatban,	ami	megtanítja	nekik,	hogy	ne	
pazaroljanak	semmit;	legyen	az	pénz,	élelem,	idő,	víz	vagy	más	természetes	erőforrás.	A	hang-

•	 Ez	után	kérdezd	meg	őket,	hogy	mit	szeretnének	tanulni	az	Aflatounról,	és	írd	le	a	kérdései-
ket	a	második	oszlopba.

•	Mondd	el	a	résztvevőknek,	hogy	a	harmadik	oszlop	kitöltését	a	foglalkozás	végén	fogjuk	
megtenni.

2. SAFE PÁLYÁZATI PROGRAM RÖVID BEMUTATÁSA,  
ÉS AZ ÖT ALAPTÉMA A KÉPZÉSBEN

Célok: Megadni	a	résztvevőknek	az	alapvető	információkat	az	Aflatoun	szemléletéről	az	Afla-
toun	könyveken	túl.

Időtartam: 20 perc

Segédanyagok: semmi

•	 Használd	a	következő	jegyzeteket,	hogy	segítségedre	legyenek	a	szemléletet	megmagyará-
zásában	a	résztvevőknek.	Próbáld	megtalálni	a	saját	technikádat,	hogy	ezeket	az	informá-
ciókat	bemutasd.	Légy	kreatív.

SZEMLÉLET

Mit értünk a SaFE - Social and Financial education,  
vagyis a pénzügyi és szociális nevelés alatt?

Egyensúlyra	törekszünk	a	gyermekek	szociális	és	pénzügyi	készségeinek	oktatása	során	 
–	ennek	a	két	dolognak	egyensúlyban	kell	lennie.	A	szociális	készségek	fejlesztésén	azt	értjük,	
hogy	segítjük	a	gyermekek	esetében	a	személyiségfejlődést,	tanítjuk	őket	a	gyermekjogokkal	
kapcsolatban,	és	arra	bátorítjuk	őket,	hogy	a	társadalmi	igazságosság	jegyében	projekteket	
tervezzenek. A pénzügyi készségek fejlesztésén azt értjük, hogy megtanítjuk a gyermekeknek 
a	takarékoskodást,	a	pénzügyek	kezelését,	követését,	és	a	bevételek	szerzésére	irányuló	pro-
jektek tervezését.

Hogyan erősíti egymást a kettő?

Sajnálatos	módon	vannak	időszakok,	amikor	nem	elegendő	a	jogaink	ismerete.	Például	el-
mondhatjuk	a	lányoknak,	hogy	joguk	van	az	oktatásra.	De	ha	nincs	pénze	buszjegyre	az	isko-
lába,	vagy	a	szülei	nem	engedhetik	meg	maguknak,	hogy	kifizessék	az	iskolai	egyenruhát,	mire	
jó	számára	ez	a	jog?	Ugyanígy	elmondhatjuk	egy	fiúnak,	hogy	joga	van	játszani,	de	ha	nincs	
pár	forintja	sem,	hogy	megvegyen	egy	játékot,	hogyan	segítene	neki,	ha	ismerné	ezt	a	jogát?	
Gyakran	az	embereknek	pénzre	van	szükségük	ahhoz,	hogy	a	jogukat	érvényesítsék.

TIPP! Ezek a jegyzetek ebben a részben segítenek neked, hogy felkészülj a saját beszédedre. 
Találd meg a saját utadat, ahogy te magyaráznád el ezeket a gondolatokat. Ez az egyetlen olyan 
rész, ahol szükséges, hogy a facilitátornak legyenek előadói készségei.

Tehát	hogyan	erősíti	a	szociális	a	pénzügyit?	Az	Aflatoun	programban	nem	kezeljük	lazán	a	
gyermekek	oktatását	a	pénzzel	kapcsolatban.	Tudjuk,	hogy	a	pénzzel	kapcsolatban	nehézség	
és	kísértés	is	felmerül.	Ezért	mielőtt	rátérünk	a	pénzügyek	oktatására,	teszünk	egy	kísérletet	
arra, hogy megtanítsuk a gyermekeket az igazságérzetre és az etika megértésére. Bátorítjuk 
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Gyakran	az	történik,	hogy	az	önkéntesek	mind	próbálják	húzni	egymást	és	nem	tudják	telje-
síteni a feladatot, mert mindenki csak a sajátjára koncentrál. Ha ez történik, kérdezzük meg 
őket,	hogy	miért	nem	működik?	Azt	szokták	válaszolni,	hogy	csapatként	kell	együttműködniük.

•	 Kezdjük	újra	a	játékot,	és	emlékeztessük	az	önkénteseket,	hogy	szükséges	az	együttműkö-
dés.

•	Amint	megoldották,	hogy	mind	az	öt	labdát	felvegyék,	és	a	kör	középpontjába	helyezzék,	kér-
dezzük	meg	a	résztvevőket,	hogy	mit	tanít	nekünk	ez	a	gyakorlat	az	öt	oktatási	témáról:	mind	
egyformán fontosak, és össze kell dolgozniuk.

súly	azon	van,	hogy	apró	dolgokon	kezdjenek	rendszeresen	spórolni,	kialakuljon	egy	takaré-
koskodási	szokás.	A	gyermekek	megtanulják	megkülönböztetni	azt,	amire	szükségük	van	a	
vágyaiktól.	Az	eszmeiség	emögött	az,	hogy	ne	arra	bátorítsuk	a	gyermekeket,	hogy	egyszer	
majd milliomosok legyenek, hanem adjunk nekik önfegyelmet ahhoz, hogy tudjanak magukról 
gondoskodni,	amint	felnőnek.

IV. TERVEZÉS ÉS KÖLTSÉGVETÉS Ha megtanítjuk a gyermekeket takarékoskodni, akkor azt is meg 
kell	tanítanunk,	hogy	hogyan	vezessék	az	alapvető	pénzügyi	adataikat,	mint	például	a	bevé-
teleiket és a kiadásaikat. A Tervezés és a Költségvetés megtanítja a gyermekeket arra, hogy 
legyenek	megtakarítási	céljaik.	Azt	is	megtanulják,	hogy	hogyan	osszák	be	az	egyéb	erőforrá-
saikat, mint például az idejüket.

V. TÁRSADALMI ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS A	gyermekeket	arra	bátorítjuk,	hogy	fejlesszék	ki	a	saját	
kicsi	társadalmi	és	pénzügyi	vállalkozási	projektjüket	az	iskolában.	A	társadalmi	vállalkozás	le-
het	bármi,	ami	a	gyermekek,	az	iskola	vagy	a	közösség	életét	méltányosabbá,	igazságosabbá,	
egészségesebbé	teszi.	Például	néha	a	gyermekek	fákat	ültetnek	az	iskola	körül,	hogy	legyen	
árnyék, és legyen hova elvonulni kicsit, és legyenek gyümölcsök. Vagy kampányt indítanak az 
alkohol, a dohányzás vagy a más drogok esetleg az iskolai zaklatások ellen.

A	pénzügyi	vállalkozás	lehet	bármilyen	bevételt	eredményező	projekt,	amit	iskolaidőben	csinál-
nak. Gyakori például a süti sütés és eladás, vagy csirkéket tartani és a tojásokat eladni, máshol 
veteményeskertet gondoznak és eladják a terményeket a piacon.

3. ÖT TÉMA LABDAJÁTÉK

Célok:	bemutatni	a	résztvevőknek,	hogy	mind	az	öt	oktatási	téma	egyformán	fontos,	és	egy	jól	
kialakított	programban	szükséges	egyenlő	időt	szánni	mind	az	öt	témára

Időtartam: 25 perc

Segédanyagok:	öt	labda,	öt	színes	lap,	mindegyikre	felírva	egy-egy	oktatási	téma,	öt	„attitűd”	
feladatlap (Mellékletben)

Lépések:

•	 Kérjük	meg	a	résztvevőket,	hogy	határozzák	meg,	melyik	a	legfontosabb	az	öt	oktatási	téma	
közül.	Kérjük	meg	őket,	hogy	magyarázzák	el,	miért	ez	a	válaszuk.

•	Tegyük	le	a	színes	labdákat	körbe,	és	kérjük	meg	a	résztvevőket,	hogy	öten	önkéntes	alapon	
vegyenek	részt	a	következő	feladatban.	Ha	nincs	öt	színes	labdánk,	akkor	öt	színes	papírból	
csináljunk	labdát.

•	 Kérjük	meg	az	öt	önkéntest,	hogy	álljanak	körbe,	és	akasszunk	a	hátukra	egy-egy	papírt,	
amikre az öt téma van ráírva.

•	 Kérjük	meg	az	önkénteseket,	hogy	karoljanak	egymásba,	és	alkossanak	egy	kört,	arccal	a	
körből	kifelé.

•	 Magyarázzuk	el,	hogy	minden	résztvevőnek	fel	kell	vennie	azt	a	labdát,	ami	színében	passzol	
a	rajtuk	lévő	felirathoz.	Kérjük	meg,	hogy	kezdjék	el	a	feladat	megoldását.
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3. FEJEZET: AKTÍV TANULÁSI MÓDSZEREK I:  
BRAINSTORMING – ÖTLETELÉS

Ennek	a	résznek	az	átfogó	céljai	közé	tartozik,	hogy	megedzzük	a	résztvevőket	a	különböző	
ötletelési	technikákkal.	A	brainstorming,	más	néven	ötletelés	technikák	gyakran	tűnnek	fel	a	
SaFe	feladatai	között,	általában	az	elején.	Segítenek	nekünk	demonstrálni	azt,	hogy	a	tanítás	
egyaránt szól arról, hogy rávegyük a gyermekeket arra, hogy megmutassák, mit tudnak egy 
adott	témáról,	és	arról,	hogy	átadjuk	nekik	az	új	információkat.	Ha	ötletelés	feladatokat	teszünk	
sok foglalkozás terv elejére, képesek leszünk a már ismert dolgokkal kezdeni, és elmozdulni 
az	ismeretlen	irányába.

A tevékenységek javasolt órarendje

1. Post-it kutatás ............................................................................................................. 15 perc

2. Mellette	–	ellene	érvelési	feladat	csoportokban .......................................................... 20 perc

3. Brainstorming	módszer:	KWL	ábra ............................................................................. 10 perc

1. POST-IT KUTATÁS

Célok:	 feltérképezni	az	emberek	hozzáállását	a	 tanításhoz.	Demonstrálni,	hogy	mind	a	
gyermek-	centrikus,	mind	a	hagyományos	tanításnak	vannak	erősségei	és	gyengeségei.

Időtartam: 15 perc

Segédanyagok: Egy	csomag	post-it,	vagy	papírból	kivágott	kártyák

Lépések:

Gyors	bemelegítés,	hangolódás

Ez	a	gyakorlat	egy	gyors	asszociációs	feladattal	kezdődik.

•	 Adjunk	minden	résztvevőnek	egy	post-it	lapot.

•	 Mondjuk	el	nekik,	hogy	mondani	fogunk	egy	szót,	és	amikor	ezt	hallják,	le	kell	írniuk	az	első	
szót,	ami	erről	az	eszükbe	jut.

•	 Mondjuk	például	azt,	hogy	„zöld”.

•	Tíz	másodperc	múlva	menjünk	körbe,	és	hallgassuk	meg,	kinek	mi	jutott	a	zöldről	először	
eszébe,	pl.	fa,	fű,	ártatlan	stb.

POST-IT KUTATÁS

Most készen állunk a feladatra.

•	Adjunk	minden	résztvevőnek	egy	új	post-it	lapot.

•	 Mondjuk	el	nekik,	hogy	egy	újabb	szót	fogunk	mondani.	Amikor	ezt	meghallják,	ismét	le	kell	
írniuk	az	első	szót,	ami	először	az	eszükbe	jut.
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2. MELLETTE–ELLENE ÉRVELÉSI FELADAT CSOPORTOKBAN

Célok:	demonstrálni,	hogy	mind	a	hagyományos,	mind	a	tanulás-központú	tanításnak	vannak	
erősségei	és	gyengeségei

Időtartam: 20 perc

Segédanyagok:	Flipchart	papírok	vagy	kisebb	lapok

Lépések:

Ez	a	feladat	egy	újabb	esélyt	ad	megértetni	azt,	hogy	az	Aflatoun	nem	akarja	támadni	a	ha-
gyományos	oktatást.	Biztosítsuk	a	résztvevőket	arról,	hogy	mi	arra	bátorítjuk	a	tanárokat,	hogy	
mindkét megközelítés elemeit alkalmazzák a munkájuk során.

•	 Osszuk	a	résztvevőket	kis	csoportokba,	és	adjunk	nekik	egy-egy	nagy	papírt	és	filctollakat.
•	 Kérjük	meg	őket,	hogy	osszák	a	papírt	négyfelé.	Minden	negyed	kapjon	egy	főcímet	a	kö-

vetkezőkből:

Hagyományos tanítás 
(erősség)

Hagyományos tanítás 
(gyengeség) 

Gyermek-központú tanítás 
(erősség)

Gyermek-központú tanítás 
(gyengeség)

•	Adjunk	a	csoportoknak	15-20	percet,	hogy	feltöltsék	a	táblázataikat.
•	 Kérjük	meg	a	csoportokat,	hogy	mutassák	be	a	táblázataikat.

•	Tegyük	ki	a	táblázatokat	a	falra.

•	 Mondjuk:	„tanár”.

•	Tíz	másodperc	után	kérjük	meg	őket,	hogy	kövessenek	minket	egy	üres	helyhez	a	falon.	Te-
gyünk	a	falra	két	főcímet,	az	egyikre	az	legyen	írva,	hogy	„Hagyományos	tanítás”,	a	másikra,	
hogy	„Tanulás-központú	tanítás”.

•	 Kérjünk	meg	valakit,	hogy	olvassa	fel	a	szót	vagy	kifejezést,	amire	a	tanár	szóból	asszociált.

•	 Ez	után	kérdezzük	meg	az	egész	csoportot,	hogy	melyik	főcím	alá,	melyik	oszlopba	tennék	
ki	az	adott	szót.	Melyikre	jellemző	-	a	hagyományos	tanításra,	vagy	a	tanulás-központú	taní-
tásra?	Vagy	esetleg	a	kettő	közé	esik?

•	 Emlékezzünk	arra,	hogy	sokféle	vélemény	nyilvánulhat	meg.	Ez	egy	lehetőség	számunkra	ah-
hoz,	hogy	lemodellezzünk	egy	fontos	folyamatot,	pl.	a	szabad	beszélgetést,	ahol	kicsi	a	nyo-
más	arra,	hogy	„helyes”	válaszokat	adjunk.	Bátorítsuk	a	résztvevőket,	hogy	fejtsék	ki	vagy	
védjék	meg	nézeteiket.	Próbáljuk	lemodellezni	ezt	két	kulcskérdés	segítségével:	„Miért	gon-
dolod	ezt?”	és	„Kinek	van	más	ötlete?”

•	 Folytassuk	a	folyamatot,	amíg	mindenkinek	a	post-it-je	felkerül	a	falra	a	megfelelő	helyre,	a	
csoport	teljes	megelégedésére.	Alább	található	egy	példa,	egy	ötlet	arra,	hogyan	fog	kinézni	
a csoportosítás a gyakorlat végére.

Emlékezzünk arra, hogy a jó tanárok ötvözik a hagyományos tanítás elemeit a gyermek-központú 
tanítással. Azt szeretnénk, hogy a tanáraink bízzanak abban, hogy a két megközelítést kiegyen-
súlyozottan alkalmazzák.

Egy illusztráció: így nézhet ki a fal miután a post-it cetlik kikerültek rá a kutatás végére

Hagyományos tanítás Tanulás-központú tanítás

Önfegyelem Facilitátor

Statikus Minden érzék

Szakértő Tisztelet Aktív

Autoritás Interakció a kortársakkal

Könyvből	tanítani Modell Felfedezés

Egy	irányú	forgalom Megosztás

A gyermeknek nincs mit  
felajánlani

Tanítás

Nem	törődik	az	egyéni 
 szükségletekkel

Senki	nem	javítja	ki	őt



22    3. FEJEZET AKTÍV TANULÁSI MÓDSZEREK I: BRAINSTORMING – ÖTLETELÉS   23

lájuk”.	A	fő	cél	itt	az,	hogy	segítsünk	a	tanulóknak	felidézni	a	korábbi	ismereteiket,	előhívni	
mindazt,	amit	korábban	már	megtanultak	a	témáról.	Ez	egy	olyan	személyes	alapot	fog	ké-
pezni	a	számukra,	amelyre	az	új	tudást	vagy	megértést,	melyet	a	kurzus	következő	foglalko-
zásai alatt tapasztalnak, fel lehet építeni.

•	Most	kérdezzük	meg	őket,	mit	akarnak	tudni	a	témáról	(SaFE	program).	Töltsék	ki	a	második	
oszlopot.	Ez	segít	a	gyerekek	figyelmét	az	előttük	álló	foglalkozásra	irányítani.

•	Magyarázzuk el, hogy nem fogják most a tanárral együtt teljesen kitölteni a harmadik oszlo-
pot	a	foglalkozás	végéig.	Valószerűtlen,	hogy	minden	olyan	kérdés,	ami	a	második	oszlopban	
szerepelt,	megválaszolásra	kerül	majd	a	harmadik	oszlopban.	Ez	nem	probléma,	és	a	peda-
gógusnak	sem	kell	problémaként	érzékelnie.	Amikor	vége	lesz	a	foglalkozásnak,	és	néhány	
kérdés	megválaszolatlanul	marad	a	második	oszlopból,	ezt	többféleképpen	használhatjuk;	
kiadhatjuk	házi	feladatnak,	hogy	utána	nézzenek,	vagy	tervezhetünk	vele	a	következő	fog-
lalkozásnál.

4. EGYÉB BRAINSTORMING – ÖTLETELŐS ESZKÖZÖK:  
CSOPORTOSÍTÓ TÉRKÉP

Célok:	Megmutatni	egy	olyan	eszközt	a	közös	ötletelésre,	amit	a	tanár	a	táblánál	végezhet

Időtartam: 10 perc

Segédanyagok: semmi

•	 Kezdjük	azzal,	hogy	a	választott	témát	felírjuk	a	tábla	közepére,	pl.	„SaFE”

•	 Kérdezzük	meg	a	tanulókat,	hogy	mit	tudnak	erről	a	témáról.	Próbáljuk	az	ötleteiket	csopor-
tosítani.	Például,	ha	minden	válasz	a	szociális	részre	vonatkozik,	akkor	azok	mind	a	tábla	
egyik oldalára kerüljenek. Azok az ötletek, amelyek kapcsolódnak egymáshoz, összeköthe-
tők	színes	vonalakkal.

•	A válaszokat le is rajzolhatjuk leírás helyett.

Csoportosítás

Ez	egy	egyszerű	technika,	mellyel	a	tanulók	figyelme	felkelthető,	ahogy	bevonjuk	őket	az	ötle-
telésbe;	és	az	ötleteiket	szervezett	formába	öntve	vizuális	módszerrel	jeleníthetjük	meg	a	táblán.	
A gyermekek is megtanulhatják ezt a technikát és alkalmazhatják arra, hogy az órán elhang-
zottakból	jegyzeteket	készítsenek.	Tapasztalataink	szerint	valójában	a	technika	azok	számára	
kiváló,	akiknek	gondjai	szoktak	lenni	az	előadás	jellegű	órákkal.	Ahelyett,	hogy	random	módon,	
esetlegesen,	összevissza	írjuk	le	a	diákok	válaszait	és	ötleteit	a	táblára,	a	csoportosító	térkép	
mintázatot	ad	hozzá,	szerkezetet	épít,	kapcsolatokat	ábrázol,	és	összefüggéseket,	asszociá-
ciókat	épít	a	diákok	saját	tapasztalatai	és	a	megtanult	új	dolgok	között,	az	elméleti	tudás	egyes	
elemei és a teljes eszmerendszer között.

A közepén kezdjük egy középponttal (mint egy sejtmag), ahová a fogalmat, vagy a foglalkozás 
témáját	írjuk.	Kérdezzük	meg	a	diákokat,	hogy	mit	tudnak	róla.	A	fő	ötleteket	a	középponthoz	
csatlakoztatva	írjuk	fel	úgy,	hogy	vonalakat	húzunk	a	középpontból.	A	tanárnak	ott	helyben	kell	
rendszereznie	a	diákok	által	bekiabált	gondolatokat.	A	támogató	típusú	ötletek	becsatlakoz-
hatnak	a	fővonalak	leágazásaiba.

Íme, egy példa a kitöltött táblázatra, amit egy tanári tréningen a résztvevők így töltöttek ki.

Hagyományos tanítás 
(erősség)

Hagyományos tanítás 
(gyengeség)

•	 Nem	időigényes

•	A	tanulók	a	tanárok	tudásából	merítenek

•	 Sok	információt	lehet	átadni	rövid	idő	alatt,	
különösen	nagy	létszámú	osztályokban

•	 Széles téma lefedettség

•	 Nincs	szükség	nagy	előkészületekre
•	 Könnyebb	kontrollálni	és	fegyelmezni	 

az osztályt

•	 Nem	törődik	az	egyéni	különbségekkel

•	A tanulók passzívvá válnak

•	Nem tanít gondolkozási készségeket.

•	 Sekély vagy felszínes a lefedettsége a 
tárgynak, a tanár nem tér el a tárgytól,  
a	könyv	ben	leírtaktól,	nem	megy	bele	a	
tárgy	mélységeibe

•	Unalmas!

•	Nincs tér a kreativitásra

•	A gyermekek gondolatokat memorizálnak, 
de nem értik meg mélyen

Gyermek-központú tanítás 
(erősség)

Gyermek-központú tanítás 
(gyengeség)

•	A	gyermek	korábbi	ismeretei	is	előkerülnek

•	A gyermekeket arra képezzük, hogy  
gondolkozzanak

•	Magas	szintű	gondolkozás	szükséges

•	A	tanulók	teljes	bevonása
•	A gyermekek cselekvés által tanulnak

•	 Előtérbe	kerül	a	kritikus	gondolkodás	és	 
a	probléma	megoldás

•	 Időigényes	a	felkészülés
•	Kihívást jelent a tanárnak az osztály kont-

rollálása

•	Aktív tanulási módszer, gyakran igényel 
drága írószereket

•	A	tanárok	gyakran	a	saját	zsebükből	fize-
tik a segédeszközöket

3. BRAINSTORMING MÓDSZER: KWL ÁBRA

Célok: Annak demonstrálása, hogy ez egy hasznos eszköz

Időtartam: 10 perc

Segédanyag:	Egy	KWL	ábra	–	lásd	feljebb!

Mit tudunk róla? Mit akarunk megtudni róla? Mit tanultunk róla?

Lépések:

•	Vegyünk	egy	olyan	témát,	amit	az	emberek	meg	tudnak	vitatni,	mint	például	ez	a	program	
(SaFE)	általános	iskolásoknak.	Kérjük	meg	őket,	hogy	írják	le,	mit	tudnak	a	témáról,	és	írja-
nak	válaszokat	az	első	oszlopba.
Ez egy kollektív ötletelés, ami segít a tanároknak felmérni, hogy az osztály mennyit tud már a 
témáról,	amiről	tanítani	szeretnének.	Arra	is	felhívja	a	figyelmet,	hogy	van-e	valami	téves	is-
meretük,	elképzelésük	a	témával	kapcsolatban,	pl.	„A	gyermekeknek	nem	lehet	bankszám-
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A	szoborszínház	egy	olyan	eszköz,	amely	a	gyermekeknek	szabadságot	ad	véleményük	kife-
jezésében	és	a	dolgok	megértésében,	és	mindezt	egy	mulatságos	és	gyors	módszerrel	teszi.	
Egy	további	előnye	a	módszernek,	hogy	könnyen	tanítható	és	tanulható,	és	nincs	szükség	író-
szerekhez	hozzá.	A	szoborszínház	segíthet	a	pedagógusoknak	az	Aflatoun	óravázlatok	készí-
tésében,	és	alkalmazható	gyakorlatilag	minden	ország	nemzeti	tantervében.

Javasolt órarend a tevékenységekhez

1. Szoborjáték.................................................................................................................. 10 perc

2. A	gyermekek	szabadságának	megvitatása,	vélemények	kifejezése .......................... 10 perc

3. Egy kép lemodellezése ............................................................................................... 10 perc

4. Csoportképek	/	Szoborcsoport ................................................................................... 45 perc

5. A	facilitátor	szerepének	megvitatása	a	szoborszínházban ......................................... 10 perc

6. A	módszer	alkalmazása	komolyabb	témákban .......................................................... 45 perc

7. Három	emeltszintű	feladat	kísérletezésre ................................................................... 15 perc

1. SZOBORJÁTÉK

Célok: megtanítani	a	résztvevőknek	a	szoborszínház	alapelveit;	ragaszkodni	ahhoz,	hogy	sem	
a mozdulatok, sem a szavak nem megengedett eszközök

Időtartam: 10 perc

Segédanyagok: semmi

Lépések:

•	 Kérjük	meg	a	csoportot,	hogy	járjanak	körbe	a	szobában.	Ez	után	kérjük	meg	őket,	hogy	al-
kossanak	2-3-4-5	fős	csapatokat	annyi	fővel,	amilyen	számot	kiáltunk.

•	Amikor ezt gyakorolták néhányszor, mondjuk el, hogy most már nem csak egy számot fo-
gunk	kiáltani,	hanem	egy	képet	is.	Létre	kell	hozniuk	a	megfelelő	létszámú	csoportokat,	és	
alkotni	magukból	egy-egy	képet,	egy-egy	szoborcsoportot,	ami	kifejezi	azt	a	tartalmat,	amit	
a szám mellé kiáltottunk.

•	Magyarázzuk	el	nekik,	hogy	nem	szabad	mozogniuk	vagy	bármilyen	zajt	csapniuk.

Javasolt lista a játékhoz:

•	 2 – anya és gyermeke

•	 2 – apa és gyermeke

•	 3	–	egy	férfi	két	kutyával
•	4 - popzenekar

Dolgozzunk	belülről,	a	középpontból	kifelé	minden	irányban,	és	hozzunk	létre	egy	hálózatot	a	
kulcsszavakból,	kifejezésekből	vagy	akár	képekből.

A	technika	nagyon	hasonló	a	mind-map	/	elmetérkép	módszerhez.	A	csoportosítás	azonban	
egyszerűbben	kifejezhető,	kevésbé	bonyolult	ábra,	a	tanárok	valószínűleg	magabiztosabban	és	
komfortosabban	fogják	használni.	A	mind	map/elmetérkép	módszer	gyakran	bonyolultabb,	és	 
időnként	a	tanárok	nem	érzik	eléggé	„művészinek”	magukat	az	elkészítéséhez.
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3. EGY KÉP LEMODELLEZÉSE

Célok: segíteni	a	résztvevőket	annak	megértésében,	hogy	mi	az	a	csoportkép,	és	hogy	a	faci-
litátor	milyen	kapcsolatban,	kölcsönhatásban	van	a	közönséggel

Időtartam: 10 perc

Segédanyagok: semmi

Lépések:

•	Kezdjük azzal, hogy megmutatjuk, hogy néz ki a megfagyasztott kép vagy csoportkép. Kér-
jünk	négy	önkéntest,	hogy	jöjjenek	ki,	és	állítsuk	őket	sorba.	Mondjuk	nekik,	hogy	szobrokat	
fogunk	belőlük	formálni,	pl.	berakjuk	őket	egy	pozícióba,	és	azt	kérjük,	hogy	azt	tartsák	ki.	
Nem	szabad	sem	mozogniuk,	se	beszélniük.	Jó	ötlet	lehet	őket	egy	közös	képbe	formálni,	
például	négy	zenész	egy	bandában.	Így	akik	nézik,	könnyebben	megértik,	hogy	mit	csiná-
lunk velünk.

•	Most kérdezzük meg a közönséget, akik nézik, hogy mit gondolnak, mi a csoportkép / szo-
borcsoport	neve.

•	Tegyünk	fel	a	nézőknek	néhány	egyszerűbb	kérdést,	mint	pl.	„Mit	láttok?”	„Kik	ezek	az	em-
berek?”	„Hol	vannak?”	„Miért?”

4. CSOPORTKÉPEK / SZOBORCSOPORT

Célok: lehetőséget	adni	a	résztvevőknek,	hogy	gyakorolják	a	technikát

Időtartam: 30 perc

Segédanyagok: semmi

Lépések:

•	Most,	hogy	mindenki	megértette	az	elméletét,	tegyük	a	résztvevőket	négy-ötfős	kiscsopor-
tokba.	Mondjuk	el	nekik,	hogy	most	néhány	percük	van	felkészülni	három	megfagyasztott	
kép	bemutatására,	amelyek	a	következő	ötleteket	jelenítik	meg:

 – Valami, ami elszomorít.
 – Valami, ami megijeszt.
 – Valami,	ami	boldoggá	tesz.

•	 Hangsúlyozzuk,	hogy	amikor	megcsinálják	majd	a	szobrokat	magukból,	a	nézőknek	értenie	
kell	majd,	hogy	a	képen	az	emberek	miért	érzik	magukat	szomorúnak,	rémültnek	vagy	bol-
dognak.	Más	szóval	a	képnek	egy	történetet	kell	bemutatnia.

•	 Amikor	elkészültek,	hívjunk	minden	csoportot	sorban	egy	olyan	helyre,	amit	mindenki	jól	lát,	
és	kérjük	meg	őket,	hogy	mutassák	be	a	három	képüket	tetszőleges	sorrendben	anélkül,	
hogy elmondanák a közönségnek, hogy melyik - melyik.

•	Miután	az	egyes	előadók	bemutatták	a	csoportképeiket,	tegyük	fel	a	feljebb	javasolt	kérdé-
seket.

•	 5	-	esküvő
•	 6	–	focista	gólt	lő!
•	 8 - a pók

•	Mindenki!	Tanár	és	gyermekek	a	hagyományos	osztályteremben.

•	Mindenki!	Tanár	és	gyermekek	a	gyermek-központú	teremben.

•	Mindenki!	Egy	iskolabusz	tele	gyerekekkel	és	a	sofőrrel.

2. A GYERMEKEK SZABADSÁGÁNAK MEGVITATÁSA,  
VÉLEMÉNYEK KIFEJEZÉSE

Célok: tudatosítani	a	résztvevőkben	azokat	az	okokat,	amikért	elmulasztjuk,	hogy	meghallgas-
suk a gyermekeket

Időtartam: 10 perc

Segédanyagok: semmi

•	Kérdezzük meg a csoportot az okokról, hogy miért annyira nehéz a tanároknak, hogy hagy-
ják	a	gyermekeknek,	hogy	szabadon	kifejezzék	a	véleményüket.	Bátorítsuk	őket	arra,	hogy	
legyenek	nyitottak	és	őszinték	a	válaszadásban.

•	 Kérdezzük	meg	őket,	hogy	mik	az	előnyei	annak,	ha	hagyjuk	a	gyermekeket,	hogy	szabadon	
kifejezzék magukat.

•	Magyarázzuk meg, hogy ez a foglalkozás arról szól, hogy hogyan hagyjuk a színházmódsze-
rek használatával a gyermekeknek, hogy kifejezzék az ötleteiket.

MEGJEGYZÉS! A gyermekek szeretik azokat a játékokat, ahol azt várják el tőlük, hogy csinálja-
nak megfagyasztott képeket. Ez egy vicces és aktív módszer a véleményük és az ötleteik kifeje-
zésére. Nem minden gyermek érzi egyformán magabiztosnak magát, amikor írni vagy beszélni 
kell egyes témákról, de nagyon kevesüknek van gondjuk azzal, hogy használják a testüket az ér-
zéseik és ötleteik kifejezésére, amint megértik, hogy ez meg van nekik engedve.

Szintén nagyon gyakori, hogy a gyermekek sokkal többet fednek fel ezeken a képeken keresztül, 
mint ha csak megkérjük őket, hogy beszéljenek.

Már a nagyon kicsi gyermekek is megtanulják magukat cenzúrázni, és „figyelni arra, hogy mit 
mondanak” a felnőttek előtt. A Szobor Színház segíthet abban, hogy a gyermekek felfedjék, amit 
valójában gondolnak és éreznek. Ez különösen fontos, ezért tartózkodnunk kell attól, hogy „ki-
javítsuk” vagy megszidjuk őket egy szoborért, képért, amit mutatnak. Még ha úgy is gondoljuk, 
hogy a kép, szobor, nem pontos vagy félrevezető, a szerepünk akkor is az, hogy megkérdezzük 
a közönséget, hogy ők mit látnak, és miért. 
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6. A MÓDSZER ALKALMAZÁSA KOMOLYABB TÉMÁKBAN

Célok:	bátorítani	a	résztvevőket,	hogy	reflektáljanak	arra,	hogyan	tudják	használni	komolyabb	
témák	feldolgozására	a	technikát	a	mindennapi	tanításban

Időtartam: 30 perc

Segédanyagok: 5 papírlap, mindegyiken rajta egy-egy oktatási téma

Lépések:

•	 Emlékeztessük	a	résztvevőket	arra,	hogy	mostanáig	a	szoborszínház	technikát	gyakoroltuk.	
Most szeretnénk elkezdeni alkalmazni ezt a technikát.

•	Magyarázzuk	meg,	hogy	eddig	a	képeket	úgy	csináltuk,	hogy	mókás	dolgok	jöjjenek	ki	belő-
lük.	Most	szeretnénk	valami	komolyabbra	használni.

•	Tegyük	a	résztvevőket	vissza	kiscsoportokba.	Mondjuk	el	nekik,	hogy	10	percük	van	arra,	
hogy összerakjanak két képet. A képekre javasoljunk témákat, melyek segítenek megérteni 
a	saját	életünkben	és	a	helyi	gyermekek	életében	történő	igazságtalanságokat.	Bátran	vá-
lasszanak címet a saját képeikhez!

 – Valami,	amit	igazságtalannak	tartok	a	munkámban
 – Egy	kép	egy	gyermekről,	akinek	figyelmen	kívül	hagyták	a	jogait

•	 Újra	hangsúlyozzuk:	bátorítani	kell	a	gazdag	párbeszédet,	vitát,	használva	a	facilitátori	kér-
déseket

•	Amikor megnéztük az összes képet, adjunk nekik egy utolsó feladatot. Alkossunk öt csopor-
tot	belőlük.	Mondjuk	el	nekik,	hogy	titokban	meg	fogjuk	kérni	a	csoportokat,	hogy	csináljanak	
egy	szobrot,	ami	az	Aflatounhoz	kapcsolódik.	Adjunk	minden	csoportnak	egy	darab	papírt,	
és	kérjük	meg	őket,	hogy	tartsák	titokban,	ami	rajta	van.	A	papírdarabokon	legyenek	leírva	
az	oktatási	témák.	Így	nem	csak	egyfajta	teszt	lesz	ez	a	feladat,	hanem	a	workshop	ismét-
lése, összefoglalása is.

•	Adjunk	nekik	öt	perc	felkészülési	időt.
•	 Nézzük	végig	szobrokat,	és	kérdezzük	meg	a	nézőket	a	szokásos	módon.

•	Végül	kérjük	meg	a	résztvevőket,	illesszék	bele	a	szoborszínház	módszert	a	normál	osztály-
termi	tanítási	gyakorlatukba,	minden	kulcstantárgyhoz.	Íme,	néhány	javaslat,	hogyan	fogjunk	
hozzá:	szoborszínház	a	kulcstantárgyak	esetében

Legyen	képzelőerőnk!	A	szoborszínház	bármilyen	tantárgynál	használható	arra,	hogy	a	gyer-
mekek	kifejezhessék	az	ötleteiket.	A	technika	abban	is	segít,	hogy	felbecsüljük	az	ő	megértési	
szintjüket. Íme, néhány tantárgy, mások, mint a Szociális és Pénzügyi készségek fejlesztése, 
ahol a technika alkalmazható. 

Ki	tudunk	találni	másokat	is?

IRODALOM

Kérjük	meg	a	gyermekeket,	hogy	mutassanak	egy	szobrot…

 – egy	érdekes	jelenetről	ebben	a	darabban…
 – arról,	hogy	mit	látnak	a	legnagyobb	problémának,	amivel	ennek	a	szereplőnek	szem-
be	kell	néznie

TIPP! Amint a résztvevők megértették az alapvető szabályokat, lehet, hogy hasznos lesz nekik 
néhány további tanács. Emlékeztessük őket arra, hogy a képeiknek jól láthatóaknak kell len niük 
a nézők számára, ezért nyitottnak kell lenniük, mint egy „nyitott könyvnek”. Ha háttal állunk a kö-
zönségnek, akkor a befogadást akadályozzuk, mert nem fognak eleget látni. Bátorítsuk a részt-
vevőket dinamikus, érdekesen megkomponált képek megalkotására.

5. A FACILITÁTOR SZEREPÉNEK MEGVITATÁSA A SZOBORSZÍNHÁZBAN

Célok:	támogassuk	a	megbeszélést	annak	érdekében,	hogy	segítsük	a	hallgatóságot	a	facili-
tátor	szerepének	megértésében

Időtartam: 10 perc

Segédanyagok: semmi

Lépések:

•	Kérdezzük meg a csoportot, hogy észrevették-e a facilitátor kérdéseit, amiket feltett, miköz-
ben	a	csoportképeket	bemutatták	a	résztvevők.

•	 Mutassuk	meg	nekik	a	flipchart	papírt	a	kérdésekkel	(alább)

•	 Magyarázzuk	el	a	facilitátor	szerepét:	bátorítani	kell	a	beszélgetés	kialakulását.	Ennek	a	gya-
korlatnak	az	értéke	az,	hogy	hagyjuk	a	gyermekeknek	kimondani,	amit	látnak	a	képekben.	
Amikor a gyermekek elmesélik, hogy hogy szerintük mi történik a képeken, tegyünk fel ilyen 
kérdéseket:	„Miből	gondolod	ezt?”	„Miért	gondolod	ezt?”	és	„Kinek	van	más	ötlete?”	A	gya-
korlat nem arról szól, hogy megtaláljuk a helyes vagy helytelen választ. Nincs jó vagy rossz 
válasz.	Ez	a	szabadságról	szól,	amit	adunk	nekik,	hogy	kifejezhessék	az	ötleteiket,	és	adunk	
nekik	gyakorlási	lehetőséget,	hogy	elmagyarázhassák	és	megvédjék	érveiket.

Kérdések, amiket a színházi facilitátor feltehet: 

1. Mit látsz?
2. Kik ezek az emberek?
3. Mit történik? Miért mondod ezt?
4. Hol vannak most? Miért gondolod, hogy így van?
5. Ez egy valósághű helyzet? Ez egy olyan kép, amit ismerhetsz a saját életedből vagy a kö-

zösségedből?
6. Tiszta, egyértelmű a kép?

Folyamatosan	kérdezgessük	a	válaszok	során	„Miért	gondolod	ezt?”	és	„Kinek	van	más	ötlete?”
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egyszerűbb	mozdulatokat.	Így	a	nézők	további	információkhoz	juthatnak	a	kimerevített	kép	ka-
raktereiről,	és	a	feldolgozó	beszélgetés	is	gördülékenyebb	lehet.

Íme,	néhány	egyszerűbb	technika,	melyet	alkalmazhatunk,	ha	szeretnénk	ebbe	az	irányba	moz-
dulni.	Lehet,	hogy	a	technikák	egy	része	12	éves	kor	fölötti	gyermekeknél	működik	jobban.

Érintsd meg és mondd

•	 Kérjük	meg	a	résztvevőket,	hogy	térjenek	vissza	a	kisebb	alcsoportokba	és	alkossák	meg	
újra	a	korábbi	szobraikat.	A	téma:	„Gyermekek,	akiknek	a	jogait	megtagadták”.	Mivel	az	idő	
szűkös,	lehetséges,	hogy	a	következő	technikáknak	csak	az	egyikét	tudjuk	majd	egy	alka-
lommal	végrehajtani	az	egyes	szobrokhoz.

•	 Mondjuk	el,	hogy	most	olyan	egyszerű	technikákat	fogunk	használni,	amikkel	a	képeket	életre	
keltjük,	ily	módon	segítjük	a	résztvevőket	abban,	hogy	jobban	kifejezzék	az	érzéseiket	vagy	
gondolataikat.

•	Most	azokkal	dolgozunk,	akik	a	mozdulatlanul	állnak	a	szobrokban.	Megérintjük	egyesével	a	
vállukat,	és	megkérjük	őket,	hogy	mondjanak	egy	szót,	vagy	mondatot,	ami	bemutatja,	hogy	
az	ő	karakterük	hogyan	érez,	vagy	mit	mond.	Nem	szabad	leírniuk	a	karakterük	jellemzőit,	
inkább	használjanak	egy	kifejezést,	amit	a	karakterük	mondana,	vagy	gondolna.	Gyakorol-
hatunk	úgy,	ahogy	a	hangszereken	szokás,	ismételve	más	szereplőkkel,	eltérő	sorrendben.

•	 Ha	szeretnénk,	tovább	mehetünk	még	egy	lépéssel,	és	hozzáadathatunk	egy	mozdulatot,	
vagyis minden karakter tehet egy-egy mozdulatot, amit egyszerre kell megtenniük, amikor 
mondunk	nekik	egy	vezényszót	(„Most!”	vagy	„Akció!”),	vagy	adunk	egy	nekik	jelet,	például	
tapsolunk.

•	 Ezután	feltehetünk	újra	egy	újabb	kérdéssort,	például:
 – Volt új információ abban, amit megismertetek a szereplőkről?
 – Most hogyan éreztek a szereplőkkel kapcsolatban?
 – Mi okozza a problémát? Miért?
 – Ki szenved a képen?
 – Hogyan tudnánk segíteni neki?
 – Miért viselkednek ezek az emberek így?

Kövesd a szíved

•	Mondjuk	el	a	szereplőknek,	hogy	amikor	tapsolunk	egyet,	csak	simán	azt	szeretnénk,	hogy	
mozduljanak	meg,	lassú	mozgással,	ahová	a	karakterük	szerepe	szerint	úgy	érzik,	hogy	sze-
retnének	egy	mozdulatot	tenni.	Például	a	karakter	valaki	mással	szeretne	lenni,	vagy	távolabb	
szeretne	kerülni	valamelyik	tevékenységtől,	meg	akar	védeni	valakit,	vagy	el	akar	rejtőzni	va-
laki	elől,	konfrontálódni	akar	valakivel,	vagy	bármi.
Természetesen	a	többi	szereplő	is	mozogni	fog,	és	talán	eltérnek	majd	az	ötleteik.	Egy-két	
másodperc	után	fagyasszuk	ki	a	képet,	és	jelezzünk	vissza	a	történésekről.	Kísérletezzünk	a	
nézőknél	olyan	kérdésekkel,	mint	például:

 – Hova mozdult el ez a szereplő? Mit gondolsz, miért történt ez?
 – Mit mond a szereplők mozgása nekünk arról, hogy mit akarnak? 

 – arról,	hogyan	végződik	ez	a	szöveg
 – egy	alternatív	befejezésről	ehhez	a	történethez,	ami	nekik	is	tetszik
 – arról,	ami	összefoglalja	a	konfliktust	a	két	karakter	között

TÖRTÉNELEM

Kérjük	meg	a	gyermekeket,	hogy	mutassanak…

 – egy	szoborképet	három	fontos	dátumról,	amiről	tanultunk…
 – alternatív	képeket	arról,	hogy	az	események	hogyan	végződhettek	volna	másképpen

HITTAN

Kérjük	meg	a	gyermekeket,	hogy	mutassanak…

 – egy jelenetet, ami megtanítja nekünk azt a hasznos leckét, hogy segíteni kell a szegé-
nyeket

 – egy	szoborképet	egy	jelenetről,	ami	emlékezetes	a	számunkra
 – egyénileg	egy-egy	szoborképet,	ami	személyesen	nekik	sokat	jelentett

MÉG EGY UTOLSÓ TIPP! A szoborszínházzal a pedagógus feladata az, hogy felajánljon a gyer-
mekeknek egy fogalmat vagy problémát, és adjon nekik szabadságot abban, hogy alakítsanak 
magukból szobrokat, egy-egy olyan képet, ami kifejezi, hogy ők hogyan érzékelik azokat. Ez 
után a pedagógus feladata már egyszerűen csak annyi, hogy a kép kapcsán beszélgetést kez-
deményezzen és facilitáljon. Nem rendezi meg a képeket, nem mondja meg a diákoknak, hogy 
hova álljanak stb.

7. HÁROM EMELT SZINTŰ FELADAT KÍSÉRLETEZÉSRE

•	 Érintsd	meg	és	mondd	el

•	Kövesd a szíved

•	Mozdulj el az ideális felé

Célok: továbbfejleszteni	a	képeket	és	mélyebb	beszélgetéseket	indítani	a	hallgatósággal

Időtartam: 30 perc

Segédanyagok: semmi

Lépések:

Láthattuk,	hogy	a	szoborszínházban	a	gyermekek	fogalmakkal	és	problémákkal	kapcsolatban	
képeket	jelenítenek	meg,	és	a	facilitátor	kérdezgeti	a	többieket,	a	nézőket	annak	érdekében,	
hogy	egy	beszélgetés	keretében	feltérképezzék	azokat.	Néha	előfordulhat,	hogy	szeretnénk,	ha	
a	gyermekek	továbbfejlesztenék	a	szobrokat,	amiket	alkottak.	Ezt	úgy	segíthetjük,	hogy	meg-
engedjük	a	szereplőknek	a	szoborképben,	hogy	mondjanak	néhány	szót,	vagy	megtegyenek	
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5. FEJEZET: AKTÍV TANULÁSI MÓDSZEREK III:  
PROBLEM TREES – PROBLÉMAFA

Eddig eljuttattuk a pedagógusokat kétféle aktív tanulási módszer elsajátításához.

Ötleteléssel,	brainstorming	módszerrel	elsajátítottak	egy	hozzáállást,	melynek	az	az	alapja,	
hogy	a	gyermekek	már	rendelkeznek	a	megfelelő	ismeretekkel,	és	néha	a	pedagógus	fela	data	
inkább	az,	hogy	támogassa	a	gyermekeket	abban,	hogy	„kicsomagolják”	ezt	a	meglévő	tudást,	
minthogy	újabb	„inputot”	adjanak.	A	szoborszínházzal	megnéztük,	hogyan	lehet	kreatív	módon	
kifejezni	a	véleményünket,	és	ez	hogyan	segíthet	mind	a	diákoknak,	mind	a	tanároknak	bátor-
ságot	meríteni	a	gondolatokból	és	emlékekből.

Most	a	problémafa	segítségével	az	analitikus	gondolkodásra	fogunk	összpontosítani,	a	mögöt-
tes okok és hatások felfedezésére.

PROBLÉMAFA

Célok: segíteni	a	pedagógusokat	és	a	gyermekeket	az	analitikus	gondolkodásban	egy	adott	
probléma	okairól,	hatásairól

Időtartam: 30 perc

Segédanyagok:	Problémafa	rajz	és	10-50	db	kártya.	Minta:	lásd	Mellékletben

Lépések:

•	Töltsünk	el	egy	pár	gyors	percet	azzal,	hogy	megbeszéljük	a	résztvevőkkel,	hogy	a	hagyo-
mányos	oktatásban	gyakran	részesítik	előnyben	azt	a	módszert,	hogy	elmondják	a	megol-
dást	az	adott	problémára.
Ezzel	ellentétben	ez	a	gyakorlat	arra	fogja	bátorítani	a	gyermekeket,	hogy	végiggondolják	egy	
adott	probléma	okait	és	hatásait.	Ezt	a	gyakorlatot	nem	úgy	tervezték	meg,	hogy	megadja	a	
megoldást,	hanem	úgy,	hogy	lehetőséget	adjon	a	gyermekeknek	a	probléma	mélyebb	meg-
értésére és az analitikus gondolkozásra.

•	Most	bemutatjuk,	hogy	használjuk	a	problémafát	arra,	hogy	elemezzünk	egy	problémát	an-
nak	okaival	és	hatásaival	együtt.	Először	el	kell	döntenünk,	hogy	mi	a	probléma	vagy	téma,	
amin	dolgozunk.	Próbáljuk	meg	kideríteni,	hogy	a	csoport	mit	gondol	a	témáról,	mivel	kap-
csolatban	vannak	erős	érzéseik.	Használjuk	a	következő	elemzést.

 – Rajzoljuk	le	egy	fa	körvonalait	filccel	egy	nagy	papírra.	(lásd:	F melléklet)
 – Bizonyosodjunk	meg	arról,	hogy	a	résztvevők	észreveszik,	hogy	az	illusztráció	egy	fa!	
Kérdezzük	meg	őket,	hogy	mi	a	gyökér	szerepe	a	fa	életében.	(„táplálja	a	fát,	segít	a	
növekedésben”).	Hívjuk	fel	a	figyelmet	az	ágakra.

 – Írjuk	rá	a	problémát	a	fa	törzsére.
 – A	következő	lépés	az,	hogy	megnevezzük	a	probléma	okait.	Kérjük	meg	a	résztvevőket,	
hogy	azonosítsák	be	az	okokat.	(„Miért	létezik	ez	a	probléma?”	„Mik	lehetnek	a	prob-
léma	okai?”).	Hallgassuk	meg	a	válaszaikat,	és	kérjük	meg	őket,	hogy	indokolják	meg	
azokat.	(„Miért	gondolod	ezt?”	„Kinek	van	más	véleménye?”)

Elmozdulás az ideális felé

•	 Ha	az	eredeti	egy	igazságtalan	helyzetet	ábrázol,	vagy	olyat,	ahol	valakit	elnyomnak,	például	
hajléktalanságot,	erőszakot,	vagy	egy	problémát,	kérjük	meg	a	csoporttagokat,	hogy	lassan	
mozduljanak	el	az	eredeti	képből	egy	új	kép	felé,	megmutatva,	hogy	milyen	lenne	az	ideális	
megoldás.	Más	szóval	megmutatják	a	problémát,	és	utána,	hogy	mi	a	megoldás.

•	 Kérdezzük	meg	a	közönséget,	hogy	mit	látnak	a	képben,	mik	voltak	a	lépések,	amiknek	meg	
kellett	történniük	annak	érdekében,	hogy	az	ideális	állapot	létrejöjjön.	Külön	hangsúlyozzuk,	
hogy	mi	volt	a	legelső	lépés,	amit	megtettek.
Kísérletezzünk olyan kérdésekkel, mint például:

 – Mit tettek az egyes szereplők, karakterek? Minek kellett lennie az első lépésnek a részük-
ről, hogy a probléma felől a megoldás irányba mozduljanak?

 – Mi volt a legfontosabb változás, amit meg kellett tenniük az egyes szereplőknek? Mit kel-
lene tennünk a való életben azért, hogy a képben szereplő embereknek segítsünk meg-
lépni ezeket a változtatásokat?
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Társadalomtudományok

A	következő	témák	adják	magukat,	hogy	a	problémafa	módszerrel	dolgozzuk	fel	őket:

Erőforrások és gazdaság

 – Problémák,	amikkel	a	hazai	erdőkkel	kapcsolatban	szembe	kell	néznünk
 – A	bányászat	hatása	a	környezetre
 – A	társadalomban	lévő	konfliktusok	okai
 – Urbanizáció:	magyarázzuk	meg	a	városközpontok	növekedésével	kapcsolatos	prob-

lémákat

Emberek és populációk

 – Azonosítsuk	be	a	népesség	növekedésére	ható	tényezőket
 – Írjuk le a népesség növekedésének következményeit

Fizikai környezet

 – A	klímaváltozás	hatása	a	migrációra	és	az	emberek	gazdasági	aktivitására	ebben	az	
országban

 – Magyarázzuk	el	azokat	a	tényezőket,	amik	hatással	vannak	a	klímaváltozásra,	és	ma-
gyarázzuk	el	a	klímaváltozás	hatásait	az	emberi	tevékenységekre

Mezőgazdaság

 – Jellemezzük	a	különböző	szennyezéseket	és	okaikat
 – Vizsgáljuk meg a szennyezés hatásait a környezetre

Egészség-nevelés

•	HIV/AIDS
 – fertőzés	módjai
 – A	HIV/AIDS	betegség	hatása	az	egyénre,	a	családra	és	a	nemzetre

 – Amikor	az	emberek	egyetértenek	egy	okban,	írjuk	le	egy	kártyára,	vagy	papírra.	Men-
jünk	tovább,	amíg	legalább	5-6	okot	összeszednek	a	problémára	a	résztvevők.	A	má-
sik	lehetőség	az,	hogy	amint	felsorolnak	okokat,	egyenesen	felírjuk	őket	a	nagy	papír-
ra, a fa gyökerére.

 – Ha	van	időnk,	akkor	kérjük	meg	a	résztvevőket,	hogy	tegyék	fel	a	kártyákat	a	fa	gyö-
kerére	úgy,	hogy	a	legkomolyabb	okok	a	baloldalon	vannak,	a	legkevésbé	komolyak	a	
jobb	oldalon.

 – Most	ismételjük	meg	a	folyamatot,	és	kérjük	meg,	hogy	azonosítsák	be	a	hatásokat.	
Újra	kérjük	meg	őket,	hogy	indokolják	meg.	(„Miért	gondolod	ezt?”	„Kinek	van	más	vé-
leménye?”)

 – Írjuk	vagy	rajzoljuk	le	a	válaszokat	külön-külön	kártyákra.	Kérjük	meg	őket,	hogy	tegyék	
fel	az	ágakra	úgy,	hogy	a	legkomolyabb	okok	a	baloldalon	legyenek,	a	legkevésbé	ko-
molyak	a	jobb	oldalon.

 – Amint	az	ábránk	készen	van,	kérjük	meg	őket,	hogy	magyarázzanak	el	egy-egy	dolgot.	
Azt	is	kérjük	meg,	hogy	reflektáljanak	az	ábrára,	és	a	jelentésére.

 – Ha	van	idő,	kezdeményezzünk	beszélgetést	a	résztvevőkkel,	és	térképezzünk	fel	kö-
zösen	lehetséges	megoldásokat	annak	érdekében,	hogy	kezelni	tudjuk	a	problémák	
gyökereit	és	hatásait.	Tisztázzuk,	hogy	sok	ember	maga	is	felelős	lehet	ezen	megoldá-
sok	közül	sokért.	A	megoldásokról	mozduljunk	el	abba	az	irányba,	hogy	az	emberek	
milyen lépéseket tehetnek meg. Esetleg a megoldások is felkerülhetnek a fára, a gyü-
mölcsök helyére.

A problémafa alkalmazása a kulcsfontosságú tantárgyakban és a nemzeti tantervben

A problémafa rugalmas, sok eltérő kontextusban alkalmazható módszer arra, hogy okokat és ha-
tásokat elemezzünk. Mindazonáltal jobban fognak működni bizonyos tárgyaknál, mint másoknál. 
Bátorítsuk a pedagógusokat arra, hogy kísérletezzenek ezzel az eszközzel. Íme, néhány példa, 
ahol lehet a problémafa módszert használni: példák leckékről és tantárgyakról, olyan témákban, 
melyek tipikusan megtalálhatóak a nemzeti tantervben.

Ének-Zene

Téma: Nemzeti vagy regionális zene, és ami hatással van rá. Derítsük ki a tanulókkal azokat a 
tényezőket,	amelyek	hatással	vannak	a	zenére,	és	tegyük	ezeket	a	fa	gyökerére.

 – Életstílus	megváltozása
 – Különböző	etnikai	csoportok	közelsége
 – Társadalmi interakciók hatása
 – Turizmus hatása
 – Elektronikus és nyomtatott média
 – Modern technológia
 – Idegen	kultúrák	hatása

Ez után kérdezzük meg a tanulókat, hogy ezek a kiváltó okok milyen hatással vannak a zenére, 
és helyezzük el ezeket a hatásokat az ágakra.
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6. FEJEZET: TANÍTÁSI GYAKORLAT:  
USING IMAGE THEATRE AND PROBLEM TREE  
– A SZOBORSZÍNHÁZ ÉS A PROBLÉMAFA  
HASZNÁLATA

Ennek	a	résznek	az	a	célja,	hogy	gyakorlási	lehetőséget	adjon	a	pedagógusoknak	a	foglalko-
zás	tervek	tanításához.	Ez	egy	esély	számunkra,	hogy	bátorítsuk	a	pedagógusokat	egy	sokkal	
gyermek-központúbb	módon	való	tanításra.	Éppen	csak	bevezettük	őket	a	szoborszínház	és	
a	problémafa	módszertanába	az	előző	fejezetekben.	Ez	a	fejezet	foglalkozásterveket	tartalmaz	
ezeknek	az	aktív	módszereknek	az	alkalmazásához,	hogy	erősítse	a	technikák	elsajátítását.

Javasolt óraterv a tevékenységekhez

1. Magyarázzuk	el,	hogyan	működik	ez	a	foglalkozás ...................................................... 5 perc

2. Alkossunk csoportokat, adjunk nekik foglalkozás terveket,  
és	hagyjuk	őket	felkészülni ............................................................................................. 15 perc

3. Nézzük, ahogy tanítanak ............................................................................. minimum 50 perc

4. Tartsunk	egy	visszajelző	kör ........................................................................................ 10 perc

1. MAGYARÁZZUK EL, HOGYAN MŰKÖDIK EZ A FOGLALKOZÁS

•	Magyarázzuk	el	a	résztvevőknek,	hogy	4-5	fős	kiscsoportokba	fogjuk	őket	tenni,	és	adunk	
minden	kiscsoportnak	egy	foglalkozás	tervet.	Adunk	nekik	legalább	15	percet,	hogy	barát-
kozzanak	a	tartalmával.	Ezután	vissza	fognak	jönni	a	nagy	körbe,	és	letanítják	a	foglalkozást.	
Hangsúlyoznunk	kell,	hogy	tanítaniuk	kell,	NEM	prezentálniuk.

•	 Lehet,	hogy	szükség	lesz	arra	is,	hogy	hangsúlyozzuk,	nem	kell	óravázlatot	írniuk.	Az	óra-
vázlatot már elkészítettük nekik, ez az, amit olvasnak épp. Annyit kell csak tenniük, hogy kö-
vetik az instrukciókat.

•	Mutassunk rá arra is, hogy a Tanítási gyakorlat visszajelző kérdéssort fogjuk használni, és ta-
nácsoljuk	nekik,	hogy	az	egész	csoport	adjon	visszajelzést	a	kérdéssor	teljesítményértékelő	
szempontjainak	segítségével	a	bemutató	foglalkozás	után.

Tanítási gyakorlat visszajelző kérdéssor

1. A pedagógus előadást tartott? Ha igen: szükséges volt és segítő jellegű vagy szükségtelen?
2. Milyen volt az aránya időben annak, amikor a pedagógus beszélt, és amikor a diákok beszél-

tek?
3. Hány gyermek vett részt aktívan?
4. Jól használta a pedagógus a nyitott és eldöntendő kérdéseket?
5. Ha a terem zajos volt, ez egy produktív zaj volt, vagy nem produktív?

Munkanélküliség

Az	oktatás	nem	bíztatja	 
a gyermekeket kockázatvállalásra

Nem reális  
karrier elvárások

Nincs vállalkozás- oktatás	az	iskolában

KISVÁLLALKOZÁSOK	 
HIÁNYA

Kulturális elfogultság  
a kisvállalkozások  

átadásáról	a	következő	
generációnak

A	fiataloknak	nincs	 
önbizalma	vállalkozás	 

indításához

A	közösségen	belül	 
a szolgáltatások  

és termékek gyenge  
minősége

A	fiatalok	nem	képesek	
beazonosítani	 
a	lehetőségeket	 
a vállalkozásokra 

Kevés jó példakép

Az iskola nem  

táplálja  

a kreativitást
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TIPPEK! 

IDŐZÍTÉS A tanári gyakorlat és a konstruktív kortárs kritikai hozzáállás követi a tréningjeink 
bármelyikét.	Megtalálni	az	elegendő	időt,	mindig	egy	nagy	kihívás.	Töltsünk	ezzel	annyi	időt,	
amennyit	tudunk.	Az	Aflatoun	módszertan	40-50	percet	tervez	erre,	négy-ötfős	kiscsoportok-
kal.	Lehet,	hogy	nem	lesz	idő	arra,	hogy	minden	csoport	teljes	foglalkozását	megtekintsük.	
Meghozhatjuk a saját döntésünket, hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Az is segíthet, ha minden 
csoport	csak	egy	részét	mutatja	be	ugyanannak	a	foglalkozás	tervnek.	Például	az	egyik	cso-
port	csinál	egy	felvezető	részt,	egy	másik	csoport	viszi	a	„Tanulás”	részét,	és	egy	harmadik	a	
Reflexiós	részt.	Legyünk	óvatosak.	Ha	előre	elmondjuk,	hogy	csak	egy	részt	fognak	bemutatni,	
lehet,	hogy	csak	azt	a	részt	fogják	tanulmányozni	és	a	többit	nem.

ELŐKÉSZÜLÉS	Lehet,	hogy	hangsúlyoznunk	kell,	hogy	a	résztvevőknek	nincs	szükségük	arra,	
hogy	megtervezzék	a	foglalkozást.	A	foglalkozásterveket	odaadjuk	nekik,	teljes	egészében.	
Csak	el	kell	olvasniuk,	és	megegyezniük	abban,	hogy	ki	mit	csinál,	követve	az	instrukciókat.

VISSZAJELZÉS Fontos számunkra az, hogy ne érezzük nyomasztónak, ne érezzük, hogy muszáj a 
teljes kérdéssoron végigmenni. Használjuk azokat a kérdéseket, amelyek elvezetnek egy hasz-
nos	beszélgetés	szívéig	hatolni.	Például,	ha	a	résztvevők	a	Bevezető	részt	tanítják	szoborszín-
ház	módszerrel,	nem	fontos	megkérdezni,	hogy	mennyire	volt	előadás	jellegű	a	foglalkozás.

6. Ha a terem csendes volt, ez egy produktív csend volt, vagy nem produktív?
7. Mit figyeltünk meg ezek közül? A gyermekek hogyan dolgoztak?

 – egyedül
 – párban
 – csoportokban

8. Néhány dolog, ami tetszett a foglalkozásban:…
9. Néhány dolog, amit másként csinálnék:…

2. ALKOSSUNK CSOPORTOKAT, ÉS ADJUK NEKIK  
A FOGLALKOZÁSTERVEKET, ÉS HAGYJUK ŐKET FELKÉSZÜLNI

•	Alkossunk	4-5	fős	csoportokat
•	Adjunk a csoportoknak egy másolatot a 4. fejezet foglalkozásai közül (4. Melléklet)

•	 Újra	hangsúlyozzuk,	hogy	a	teljes	nagy	csoportnak	fognak	foglalkozást	vezetni.	Választhat-
nak	egy	főt	a	csoportból,	aki	tanítani	fog,	vagy	feloszthatják	a	feladatokat	egymás	közt,	és	
mindenki egy külön részt tanít majd

•	 Segítsünk	nekik	az	értékelő	kérdésekkel

3. NÉZZÜK, AHOGY TANÍTANAK

•	 Kérjük	meg	a	csoport	többi	részét,	hogy	tegyék	meg,	bármit	kér	is	„a	pedagógus”.	Nagyobb	
csoporttal	nem	biztos,	hogy	jó	ötlet	a	gyerek	szerepben	való	szerepjáték.

•	 Amíg	a	résztvevők	tanítanak,	próbáljunk	meg	jegyzeteket	készíteni	annak	érdekében,	hogy	
visszajelzést tudjunk adni nekik.

•	Az	idő	végessége	miatt	lehetséges,	hogy	nem	lesz	idő	minden	csoportnak	végigtanítania	a	
teljes	foglalkozást.	Erről	nekünk	kell	döntést	hoznunk.	Esetleg	megnézhetünk	minden	cso-
portnál	egy-egy	különböző	foglalkozásrészt.

4. TARTSUNK EGY VISSZAJELZŐ KÖRT

•	Kezdjük azzal, hogy gyorsan kérdéseket teszünk fel: hogy érzik a pedagógusok, hogy ment 
a	foglalkozás?

•	Menjünk	végig	a	kérdéseken,	teljes	egészében	vagy	részben	a	nagy	csoportban

•	Tegyük	hozzá	a	saját	hozzászólásinkat.	Próbáljunk	meg	pozitívak	lenni,	és	bátran	tegyünk	ja-
vaslatokat	arra,	hogy	hogyan	lehetne	jobban	csinálni	valamit
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7. FEJEZET: AKTÍV TANULÁSI MÓDSZEREK IV:  
A KIRAKÓS MÓDSZER ÉS A CSOPORTMUNKA

Ennek a fejezetnek a célja az, hogy megismertesse a pedagógusokkal azokat a fogalmakat, 
melyek	a	jó	kooperatív	tanulást	vagy	a	csoportmunkát	meghatározzák,	és	bevezeti	számunkra	
kirakós stratégiát. A foglalkozás segít nekik alkalmazni ezt a stratégiát a Gyermekek Szociális 
és	Pénzügyi	Nevelésében	(különösen	a	tervezés	és	költségvetés	készítés)	és	az	egyéb	nemzeti	
tantervben	szereplő	iskolai	tantárgyak	során.	

Egy	másik	célja	a	foglalkozásnak,	hogy	segítsen	demisztifikálni	a	témát	a	pedagógusok	számá-
ra,	és	növelje	az	önbizalmukat,	amire	szükségük	van	annak	érdekében,	hogy	a	pénzügyekről	
tanítsanak gyermekeknek. A foglalkozás végére a pedagógusok megértik, hogy a jó csoport-
munka	stratégiához	milyen	előkészületek	szükségesek.	Sokkal	közelibbnek	és	kényelmesebb-
nek fogják érezni a tervezés és költségvetés témáját.

Javasolt időzítés a tevékenységekhez

1. Megvizsgálni, mit tudunk már eddig is a csoportmunkáról ........................................ 10 perc

2. Megtört körök: a tanulók felkészítése a csoportmunkára ............................................ 25perc

3. A kirakós módszer használata a Tervezés és Költségvetés tanításához .................... 60 perc

4. A kirakós módszer használata a csoportmunka fogalmának tanításához .................. 60 perc

5.	Utánkövetési	feladat:	a	résztvevők	megtervezik	a	saját	kirakós	foglalkozásaikat

6. Alternatív kirakós gyakorlat

1. MEGVIZSGÁLNI, MIT TUDUNK MÁR EDDIG IS A CSOPORTMUNKÁRÓL

Célok: mérni	a	meglévő	tudásszintet	a	csoportban,	és	tisztázni	a	félreértéseket

Időtartam: 20 perc

Segédanyag: Flipchart papírok és papír

•	Alkossunk	négy-ötfős	kiscsoportokat	és	adjunk	nekik	flipchart	papírt
•	 Kérjük	meg,	hogy	töltsenek	tíz	percet	azzal,	hogy	megvitatják	a	következő	kérdéseket:	

 – Tapasztalataitok szerint, mire bátorítják az iskolák a gyermekeket az osztályban: versen-
gésre vagy együttműködésre?

 – Mit értünk csoportmunkán?
 – Hol tapasztaltátok meg gyermekkorotokban a csoportmunkát?
 – Felnőtt trénerként, pedagógusként használtatok csoportmunkát?
 – Mik az előnyei és hátrányai a csoportmunkának?

•	 Kérdezzünk	meg	minden	csoportot	erről	és	kérjük	meg,	hogy	mutassák	be	a	nézeteiket.

Alternatív megközelítés: használjuk	a	KWL	módszert	arra,	amit	a	résztvevők	már	tudnak	és	
még meg akarnak a csoport munkáról.



42    7. FEJEZET AKTÍV TANULÁSI MÓDSZEREK IV: A KIRAKÓS MÓDSZER ÉS A CSOPORTMUNKA   43

Megbeszélés

Amikor	minden	csoport	befejezte	a	feladatot,	vagy	letelt	feladatra	szánt	idő,	a	pedagógusnak	
segítenie	kell	a	résztvevőket,	hogy	beazonosítsanak	néhány	fontos	dolgot,	ami	történt,	elemez-
zék,	ami	lezajlott,	és	fogalmazzák	meg	a	tanulási	pontokat	a	többi	csoport	számára.

A	következő	kérdések	a	beszélgetés	vezetését	szolgálják:

 – Mit gondoltok, miről szól ez a játék?
 – Hogy érzitek magatokat azzal kapcsolatban, ami ma történt a csoportban?
 – Mit tettél a csoportban, ami segítette, hogy a probléma megoldása sikeres legyen?
 – Mit tettél, ami ezt megnehezítette?
 – Mit tehetne a csoport jobban a jövőben?

TIPP! A haladó megtört körök játékban egy játékos blokkolhatja a feladatot a csoport többi ré-
sze számára azzal, hogy ő megcsinálja a saját körét, de visszautasítja azt, hogy megossza a sa-
ját darabjait másokkal. Ez analóg helyzet arra, amikor egy csoporttag egyedül akar dolgozni egy 
együttműködő csapatban, és nem segíti a többieket. A beszélgetésben győződjünk meg arról, 
hogy visszatérünk a két kulcsviselkedés típushoz, amelyek sikeressé tesznek egy csoportot; fi-
gyeljünk arra, hogy a többi csapattagnak mire van szüksége és senki nincs kész addig, amíg 
mindenki nincs kész.

A kártyák előkészítése

Minták	különböző	korú	gyerekeknek.

A legegyszerűbb megtört körök:
Rendszerint	5-7	éves	gyermekekkel	játsszuk,	háromfős	csoportokban.	Vegyük	szét	a	darabokat	
és	tegyük	három	borítékba	(I,	II	és	III)	és	adjunk	mindenkinek	egy-egy	borítékot	a	csapatban.

Egyszerű megtört körök: 
Ez	a	minta	megfelelő	8-10	éves	gyermekeknek,	négyfős	csoportokban.	Válogassuk	szét	a	da-
rabokat	négy	borítékba,	és	jelöljük	meg	V,	X,	Y,	Z	betűkkel.

Haladó megtört körök:
Megfelelő	8-14	éves	gyermekeknek,	akik	rendelkeznek	tapasztalattal	az	egyszerű	megtört	kö-
rök	játékban.	Idősebb	gyermekek	esetében	ez	lehet	első	feladat	is.	Használhatjuk	akár	közép-
iskolásoknál	vagy	felnőtteknél	is.

Egy	készlet	15	darabból	áll,	amiből	6	db	kört	lehet	kitenni,	ahogy	az	ábra	mutatja.	Minden	kis-
csoport	kapjon	6	körből	álló	készletet.	Az	A.3-as	kép	megmutatja	a	négyfős	csoport	verzióját.	
Például,	ha	hat	fővel	játszunk,	a	6.	kör	darabjait	szétosztjuk	a	hat	boríték	között:	a	6F	megy	az	
F	borítékba,	a	6E	megy	az	E-be,	stb.	

Ismételjük	meg	ezt	a	folyamatot	minden	hatfős	csoport	esetében.	Amikor	szétválogattuk	a	cso-
portok	készleteit	a	betűkkel	jelölt	borítékokba,	tegyük	a	6	db	borítékot	egy	nagyobb	borítékba.	
Most már készen vagyunk, a segédanyagok elkészültek.

Minden	szint	esetében	jó	ötlet	eltérő	színnel	jelölni	a	készleteket.

2. MEGTÖRT KÖRÖK:  
A TANULÓK FELKÉSZÍTÉSE A CSOPORTMUNKÁRA

Célok: Bemutatni	azokat	a	tevékenységeket,	amiket	használunk	ahhoz,	hogy	előkészítsük	a	
gyermekeknek a csoportmunkát.

Időtartam: 30 perc

Segédanyagok: Egy	készlet	„megtört	körök” (12. Melléklet)

TIPP! Lehet, hogy a gyermekeknek szükségük lesz némi időre, hogy megszokják az aktív tanu-
lási eszközök használatát. Még egy olyan egyszerű gyakorlat is, hogy párban beszélgessenek 
egy témáról, komoly kihívásnak bizonyulhat számukra. Miért van ez így? Nos, sok osztályterem-
ben a gyermekeknek sosem volt meg az a szabadságuk, hogy kifejezzék önmagukat, vagy nyi-
tottan beszéljenek egymáshoz. Lehet, hogy teljesen normális számukra csendben ülni a terem-
ben. Valójában néhány gyermek esetleg fél a megszólalástól, mert a korábbi tapasztalatuk azt 
tanította meg nekik, hogy ez egy büntetendő támadó megnyilvánulás. Idő kell a gyermekeknek, 
hogy megértsék, hogy új szabályok irányítják a viselkedésüket, és ezek a szabályok eltérőek a 
korábbiaktól. A pedagógusoknak több türelemre lehet szükségük, amíg ezen az átmeneti perió-
duson keresztülmennek.

•	 Kérdezzük	meg	a	résztvevőket,	hogy	a	diákjaik	éppúgy	hozzáfognak-e	szokni	az	együttmű-
ködéshez,	mint	korábban	a	versengéshez.	Mutassunk	rá	nekik,	hogy	a	jó	csoportmunkához	
szükséges,	hogy	a	gyermekek	csapatként	együttműködjenek,	és	elképzelhető,	hogy	időt	kell	
azzal	töltenünk,	hogy	felfedezzük	ezt	az	új	munkamódszert.

•	 Az	osztályt	osszuk	be	3-6	fős	csoportokba.	Mindenki	kapjon	egy	borítékot	egy	kör	külön-
böző	darabjaival.

•	 Magyarázzuk	el,	hogy	a	cél	az,	hogy	mindenki	rakjon	ki	egy	teljes	kört.	Ennek	érdekében	lesz-
nek részek, amiket egymással el kell cserélniük.

•	A	csoporttagoknak	nem	szabad	beszélniük	egymással,	vagy	bármilyen	módon	jelzést	ad-
niuk egymásnak.

•	A	csoporttagoknak	nem	szabad	egymás	borítékjából	kivenni	darabokat.	Az	egyetlen,	ami	te-
hetnek,	hogy	egyszerre	egy	darabot	odaadhatnak	valakinek	a	sajátjukból.

•	 Emlékeztessük	őket	arra,	hogy	ez	egy	csoportfeladat	és	10	percük	van	arra,	hogy	mindenki	
elkészítse	a	saját	körét.	A	feladat	nincs	kész	addig,	amíg	a	csoport	minden	tagja	be	nem	fe-
jezi a saját körének elkészítését.

•	Amikor	befejezték	a	feladatot,	emeljék	fel	a	kezüket.	Ha	egy	csoport	előbb	lesz	kész	a	töb-
bieknél,	javasoljuk	nekik,	hogy	fedezzék	fel,	vajon	van-e	más	megoldás	is	a	körök	megfor-
málásához,	más	darabok	kombinációjából.
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betűjeleket;	A,	B	és	C	(vagy	értelem	szerint	négy	vagy	öt	felé,	kiscsoport-létszámtól	függően),	
és	készítsünk	belőlük	másolatokat.	A	gyakorlat	a	következő	lépéseken	keresztül	valósul	meg:

1. Készítsük elő gyakorlatot

•	 Osszuk	a	résztvevőket	háromfős	csoportokba,	és	minden	személy	kapjon	egy	betűjelet:	 
A,	B	vagy	C.	Minden	csoportnak	adjunk	nevet,	például	Oroszlánok	és	Tigrisek	vagy	Zöld,	Pi-
ros és Kék csapat.

•	Adjuk	oda	a	csapattagoknak	a	felvágott	segédleteket:	az	A	jelűt	az	A	személyeknek,	a	B	 
jelűt	a	B-knek	stb.

•	Mondjuk el, hogy a gyakorlat legvégén el fogjuk venni a segédleteket, és tesztet fogunk írni. 
A	gyakorlat	célja	és	minden	csapatban	a	diákok	feladata,	hogy	egymásnak	megtanítsák,	il-
letve egymástól megtanulják az anyagot.

2. Tanulás

Ez	az	a	rész,	amelyben	a	tanulók	megtanulják	a	saját	anyagukat,	és	szakértőkké	lesznek	benne.

•	Kérjük meg a diákokat, hogy hagyják ott az eredeti csapatukat, és keressenek valakit, akinek 
ugyanaz	a	betűjele,	mint	az	övék:	az	A	jelűek	keressenek	egy	A	párt,	a	B	jelűek	egy	B	párt.

•	 Ez	után	adjunk	nekik	10	percet,	hogy	segítsenek	egymásnak	a	szöveg	megtanulásában.	Mu-
tassuk	be	a	páros	tanulás	módszertét	(lásd	a	dobozban	alább).

•	Tíz	perccel	később	ismételjük	meg	a	folyamatot	úgy,	hogy	az	azonos	jelűek	párt	cserélnek.	
Ezután	az	új	párokkal	használják	az	olvasás	és	szövegtanulás	technikáit.

Páros olvasási technika
Olvassák az anyagot közösen, vitassák meg, és gyakorolják.

•	Mindkét	személy	csendben	elolvas	egy	bekezdést	vagy	egy	rövidebb	részt.	Ezután	az	
első	ember	leteszi	a	szövegét,	és	megpróbálja	összefoglalni	a	tartalmát	a	második	em-
bernek.

•	A	második	ember	meghallgatja,	egyik	szemével	a	szöveget	figyelve,	hogy	megbizonyo-
sodjon arról, hogy a másik nem hagy ki semmit, vagy nem mond rosszul valamit. Esetleg 
segítheti kérdésekkel a hiányzó információk kiderítését, mondhat ilyeneket például, hogy 
„Vigyázz,	valami	kis	dolog	hiányzik	innen”

•	A	párok	szerepet	cserélnek,	és	megismétlik	a	procedúrát.

•	 Aztán	tovább	lépnek	a	következő	bekezdésre.
•	 Ezután	pedig	megismétlik	a	folyamatot	a	hátralévő	bekezdésekkel.

•	Minden játékosnak magának kell kiraknia a saját körét. Senki nem mutathatja meg a má-
siknak, hogy hogyan csinálja.

•	 Ez a gyakorlat az adásról szól, nem arról, hogy elvegyünk a másik játékostól. Adhatunk 
egy	másik	játékosnak	-	egyszerre	csak	egy	darabot	-	a	miénkből,	vagy	a	másik	játékos	
adhat	nekünk	egy	másik	darabot	az	övéből.

•	 Nem	rakhatunk	egy	másik	játékosnak	egy	darabot	sem	az	ő	kirakósába,	mindenki	csak	a	
sajátján	dolgozhat.	Inkább	adjuk	a	kezébe	a	másik	játékosnak	a	neki	szánt	darabot,	vagy	
tegyük le elé az asztalra.

Beszélgetni a tanárok félelmeiről a csoportmunkával kapcsolatban

Sok	tanár	nagyon	szkeptikus	a	csoportmunka	értékeivel	kapcsolatban,	gyakran	jó	okkal.	El	
fogják	mondani,	hogy	a	csoportmunkában	az	okosabb	gyermekek	csinálnak	egyedül	mindent,	
amíg	a	többiek	csak	lemásolják	őket.	És	ha	nem	jól	osztjuk	be	a	csoportszerepeket,	ez	meg	is	
történhet.	Annak	érdekében,	hogy	a	csoportmunka	hatékonyan	működjön,	minden	diáknak	jól	
körülhatárolt szerepre van szüksége a játékhoz. Szintén minden csoporttagnak meg kell értenie, 
hogy	a	csoportnak	akkor	van	lehetősége	a	feladat	teljesítésére,	amikor	mindenki	teljes	súllyal	
veti	bele	magát	a	csapatmunkába.	A	megfelelő	csoportmunkához	szükség	van	a	struktúrára,	
így	a	diákoktól	elvárjuk,	hogy	együttműködjenek	a	siker	érdekében.	A	csoportmunka	többet	
jelent,	mint	megkérni	a	gyermekeket	arra,	hogy	üljenek	körbe.

3. A KIRAKÓS MÓDSZER HASZNÁLATA  
A TERVEZÉS ÉS KÖLTSÉGVETÉS TANÍTÁSÁHOZ (I)

Célok:	Bemutatni	a	résztvevőknek	a	kirakós	stratégiát.	A	gyakorlat	célja	érdekében	használni	
fogunk	egy	szöveget	a	Tervezésről	és	Költségvetésről.

Időtartam: 60 perc

Segédanyag: Egy	teljes	készlet	a	szövegekből,	minden	háromfős	csoportnak	(4.	Függelék)

Miért használjunk kirakós stratégiát?

Van	egy	régi	vicc,	ami	szerint	egy	előadás	jegyzetei	a	tanár	füzetéből	a	gyerekek	füzetébe	úgy	
mennek át, hogy egyikük elméjén sem mentek keresztül. Ez azt jelenti, hogy a tanár felolvassa 
a	jegyzeteit	„robotpilóta	üzemmódban”,	és	a	diákok	leírják	anélkül,	hogy	valójában	átgondolnák.	
Egyik	egyén	sem	dolgozza	fel	az	információt,	nem	emészti	meg,	nem	reflektál	rá,	elemzi	vagy	
értékeli.	Ennek	következményeképpen	valószínűtlen,	hogy	a	diák	valójában	felfogja	vagy	inter-
nalizálni	fogja	a	tartalmat.	A	kirakós	gyakorlat	kísérletet	tesz	arra,	hogy	megoldja	ezt	a	problé-
mát.	Ahelyett,	hogy	egy	előadás	passzív	befogadóivá	válnának,	a	diákok	a	tanár	jegyzeteinek	
megtanulásáért	felelősek,	és	azért	is,	hogy	a	kortársaikat	tanítsák.

A	kirakós	módszer	nem	jelenti	azt,	hogy	teljes	mértékben	helyettesítenie	kellene	a	hagyomá-
nyos	előadás	jellegű	oktatást.	Viszont	lehet	használni	kiegészítő	gyakorlatként,	vagy	alkalmi	
alternatívaként.

Hogyan csináljuk?

Először	is	szükségünk	van	egy	szövegre.	Ahelyett,	hogy	egy	előadás	során	adnánk	át	ezt	az	is-
meretet, vagy olvasási feladattá alakítanánk, vágjuk a szöveget háromfelé, adjunk a részeknek 
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Ez	a	gyakorlat	bátorítja	a	résztvevőket	arra,	hogy	elkezdjék	használni,	a	kirakós	módszert	a	
mindennapi	rutinjukban.	Kérjünk	meg	minden	résztvevőt,	hogy	készítsék	el	a	kirakós	stratégiá-
jukat, amit tudnak majd használni a saját tantárgyaik oktatása során.

Mielőtt	belefogunk,	vezényeljünk	le	egy	gyors	beszélgetős	gyakorlatot	arról,	hogy	mennyire	in-
ternalizálták	a	résztvevők	az	alapelveket.	Amit	szükséges	megérteniük,	az	az,	hogy	ez	a	kirakós	
módszer	egy	aktív	tanulási	eszköz,	amit	a	pedagógusok	a	hosszabb	tananyagok	átadásánál	
vagy részletes olvasási gyakorlatoknál alkalmazhatnak.

•	A	résztvevőket	4-5	fős	csoportokba	osztjuk.	Tegyük	fel	a	következő	kérdéseket:
 – Milyen gyakran tartunk 30 percnél hosszabb előadás jellegű órákat?
 – Hány órát adunk egy tipikus héten?
 – Milyen gyakran adunk olvasási feladatokat a diákoknak?
 – Mik az erősségei és gyengeségei ezeknek a megközelítéseknek?
 – Próbáljuk meg elképzelni inkább a kirakós stratégia használatát. Mi a három legfonto-

sabb dolog, ami izgat vagy érdekel ebben a megközelítésben?
 – Mi az a három dolog, ami aggaszt, vagy ellenállást vált ki az ötlettel kapcsolatban?

•	Miután	minden	csoport	röviden	prezentált,	emlékeztessük	őket	arra,	hogy	korábban	azt	kér-
tük	tőlük,	hogy	hozzanak	egy	hosszabb	előadás-jellegű	anyagot,	amit	többször	adnak	elő	a	
diákoknak, vagy olyan szöveget, amit gyakran kérnek a tanulóktól, hogy olvassák el.

•	 Kérjük	meg,	hogy	mutassák	meg	a	jegyzeteiket	másoknak	a	csoportban.

•	 Minden	csoporttagnak	rendbe	kell	raknia,	meg	kell	szerkesztenie	vagy	újra	kell	írnia	a	jegy-
zeteit	úgy,	hogy	azok	érthetőek	legyenek	egy	idegen	számára	is.	Egyezzünk	meg	egy	időtar-
tamban,	amennyi	idő	alatt	ezt	meg	kell	tenni,	vagy	adjuk	fel	otthoni	feladatnak.

•	 Ezután minden csoporttagnak szükséges felosztania a jegyzeteit / szövegeit 3-4-5 vagy  
6	részre,	hogy	egy	kihívást	jelentő,	de	megvalósítható	kirakóst	készítsen.

•	 Amint	ezzel	megvagyunk,	minden	csoporttag	mutassa	meg	a	többieknek,	hogy	hol	osztot-
ták	fel	a	szövegeket,	magyarázzák	el	a	többieknek	a	döntéseiket,	és	kérjék	a	csoport	visz-
szajelzését.

•	 Ez után kérjünk meg minden tagot, hogy írjanak egy rövid tesztet a kirakósaik alapján.

•	Végül	egyezzünk	meg	a	csoporttagokkal	abban,	hogy	mikor	fogják	használni	a	kirakós	mód-
szert	alternatívaként	a	normál	előadás	jellegű	óra	vagy	olvasási	feladat	helyett.

•	Beszéljük meg velük azokat módokat, amelyek segítenek egy ilyen foglalkozást levezetni és 
mérni, értékelni, hogy mennyire találták hasznosnak a diákok ezt a megközelítést.

3. Felkészülés a tanításra

Ez	az	a	rész,	amikor	a	résztvevők	megtervezik,	hogy	hogyan	fogják	megtanítani	az	anyagaikat	
a	többi	csoporttagnak.

•	 Újra	megkérjük	őket	arra,	alkossanak	párokat	valakivel,	aki	ugyanazt	a	szöveget	kapta.	(Te-
hát	az	A	jelűek	keressenek	egy	A	párt,	a	B	jelűek	egy	B	párt.)

•	 Megosztják	az	ötleteiket	arról,	hogyan	tudnák	a	leghatékonyabban	megtanítani	ezt	az	anyag-
részt.	Előadást	fognak	tartani?	Aktív	tanulási	módszereket	fognak	alkalmazni?	Hogyan	lehet	
arról	megbizonyosodni,	hogy	a	csoport	más	tagjai	intellektuálisan	inkább	aktívak,	mint	pasz-
szívak?

MEGJEGYZÉS! Amikor a kirakós módszert használjuk gyermekekkel, ezt a módszertani részt 
majd kihagyjuk, és egyenesen a szöveggel kezdjük majd.

4. Tanítás

Ez	az	a	rész,	amikor	a	résztvevők	visszatérnek	az	eredeti	csapatukhoz,	megtanítják	és	megta-
nulják egymás anyagait.

•	 Kérjük	meg	őket,	hogy	térjenek	vissza	az	eredeti	csoportjaikba	(A,	B,	és	C),	és	vigyék	ma-
gukkal a szövegrészeiket.

•	Magyarázzuk el, hogy A meg fogja B-nek és C-nek tanítani, amire emlékszik az A segédlet-
ből.	B	és	C	figyelni	fognak	és	jegyzeteket	készíthetnek,	ha	szeretnének.	Ezután	B	tanítja	A-t	
és C-t, majd végül C tanítja A-t és B-t.

5. Teszt

Mérjük	fel,	hogy	a	diákok	milyen	szinten	gyakorolták	be	az	összes	anyagot.	Tesztelhetünk	úgy	
is,	hogy	véletlenszerűen	kiválasztunk	a	csapatokból	tagokat,	akik	a	csoportjukat	képviselve	
fognak prezentálni. 

4. A KIRAKÓS MÓDSZER HASZNÁLATA  
A CSOPORTMUNKA FOGALMÁNAK TANÍTÁSÁHOZ

Célok: segíteni	a	tanárok	trénerjeit,	hogy	elkezdjék	alkalmazni	az	új	stratégiát	a	mindennapi	
munkájuk során

Időtartam: 1-2 óra

Segédanyagok: Egy	teljes	szövegkészlet,	leírva,	a	résztvevők	által	megtervezve.	Korábban	
meg	kell	kérni	a	résztvevőket,	hogy	hozzanak	magukkal	jegyzeteket,	vagy	szövegeket,	amiket	
gyakran használnak.
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8. FEJEZET: TANÁRI GYAKORLAT 
KIRAKÓS MÓDSZER ALKALMAZÁSA  
A CSOPORTMUNKÁBAN A MEGTAKARÍTÁS  
ÉS KÖLTÉS TÉMÁJÁBAN

Ennek	a	foglalkozásnak	az	a	célja,	hogy	tanítási	gyakorlatot	nyújtson	a	tanároknak	az	Afla-
toun	foglalkozás	terveihez.	Ez	egy	esély	arra,	hogy	bátorítsuk	a	pedagógusokat	egy	gyermek-	
központúbb	megközelítésre.	Az	előző	foglalkozáson	bemutattuk	a	kirakós	stratégia	használatát.	
Ez az óraterv tartalmazza azt a stratégiát, ami támogatja a tanulást.

Javasolt időzítés a tevékenységekhez

1. Magyarázzuk	el,	hogyan	működik	ez	a	foglalkozás ...................................................... 5 perc

2. Soroljuk	a	résztvevőket	csoportokba,	adjuk	oda	nekik	 
az óraterveket a felkészüléshez ....................................................................................... 15perc

3. Nézzük, ahogy tanítanak ............................................................................. minimum 50 perc

4. Tartsunk	egy	visszajelző	kört ....................................................................................... 10 perc

1. MAGYARÁZZUK EL, HOGYAN MŰKÖDIK EZ A FOGLALKOZÁS

•	 Elmagyarázzuk	a	résztvevőknek,	hogy	négy-ötfős	csoportokra	fogjuk	őket	osztani,	és	minden	
csoport	kap	egy-egy	foglalkozás	tervet.	Adunk	nekik	minimum	15	percet,	hogy	barátkozza-
nak	a	tartalommal.	Ezután	vissza	fognak	jönni	a	nagycsoportba	és	tanítani	fognak.

•	 Magyarázzuk	el	a	résztvevőknek,	hogy	4-5	fős	kiscsoportokba	fogjuk	őket	osztani,	és	adunk	
minden	kiscsoportnak	egy	foglalkozás	tervet.	Adunk	nekik	legalább	15	percet,	hogy	barát-
kozzanak	a	tartalmával.	Ezután	vissza	fognak	jönni	a	nagykörbe,	és	letanítják	a	foglalkozást.	
Hangsúlyoznunk	kell,	hogy	tanítaniuk	kell,	nem prezentálniuk.

•	 Lehet,	hogy	szükség	lesz	arra	is,	hogy	hangsúlyozzuk,	nem	kell	óravázlatot	írniuk.	Az	óra-
vázlatot már elkészítettük nekik, ez az, amit olvasnak épp. Annyit kell csak tenniük, hogy kö-
vetik az instrukciókat.

•	Mutassunk rá arra is, hogy a Tanítási gyakorlat visszajelző kérdéssort fogjuk használni, és ta-
nácsoljuk nekik, hogy az egész csoport adjon visszajelzést a kérdéssor teljesítmény értéke-
lés	szempontjainak	segítségével	a	bemutató	foglalkozás	után.

Tanítási gyakorlat visszajelző kérdéssor

1. A pedagógus előadást tartott? Ha igen: szükséges volt és segítő jellegű vagy szükségtelen?
2. Milyen volt az aránya időben annak, amikor a pedagógus beszélt, és amikor a diákok beszél-

tek?
3. Hány gyermek vett részt aktívan?
4. Jól használta a pedagógus a nyitott és eldöntendő kérdéseket?
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9. FEJEZET: TÁRSADALMI ÉS PÉNZÜGYI  
VÁLLALKOZÁS

A	pedagógusok	néha	félnek	attól,	hogy	foglalkozást	vezessenek	vállalkozás	témában,	mi	után	
visszamentek	az	iskolába.	Sokan	fogják	úgy	érezni,	hogy	ez	az	ő	területükön	kívül	esik,	és	le-
het,	hogy	ez	tényleg	így	is	van.	Ez	a	foglalkozás	abban	segíti	a	pedagógusokat,	hogy	előre	
megtervezzék az összes lépést, amiket meg kell tenniük, amikor a gyermekekkel megtervez-
nek és megvalósítanak egy vállalkozási ötletet, legyen az társadalmi vagy pénzügyi vállalkozás. 
A	facilitátor	munkája,	hogy	az	ő	prezentációjukat	megkérdőjelezze,	megvizsgálva,	hogy	vajon	
hol	vannak	a	gyenge	pontjai,	reálisak-e,	alaposan	átgondoltak-e.	Ez	úgy	fog	történni,	hogy	a	
résztvevők	vállalkozási	ötleteit	egy	sor	kérdés	segítségével	megvizsgálják	közösen,	és	átgon-
doltatják	a	résztvevőkkel	a	válaszokat.

A	foglalkozás	célja	a	vita	elindítása	a	vállalkozással	kapcsolatos	kulturális	attitűdökről,	vala-
mint	annak	a	feltérképezése,	hogy	az	iskolarendszer	mennyire	támogatja	a	vállalkozóságot…

A tevékenységek javasolt időrendje

1. Szóasszociációs	bemelegítő	játék .............................................................................. 15 perc

2. Egy	fiatal	női	vállalkozó	portréja ................................................................................. 30 perc

3. Vállalkozás tervezése .................................................................................................. 50 perc

4. Csoportos prezentáció ................................................................................................ 40 perc

1. SZÓASSZOCIÁCIÓS BEMELEGÍTŐ JÁTÉK

Célok:	felfedezni	a	pozitív	és	negatív	attitűdöket,	hozzáállásokat	a	csoportban	a	vállalkozás	
fogalmával	kapcsolatban

Segédanyag: Egy csomag post-it jegyzet

Időtartam: 15 perc

Ez egy gyors szóasszociációs játék

•	 Először	is	csináljunk	egy-két	„gyakorló	kört”,	amiben	a	résztvevők	begyakorolják	a	szabá-
lyokat.

•	 Kérjük	meg	őket,	hogy	fogjanak	egy	tollat	és	papírt.	Mondjuk	el,	hogy	miután	ki	fogunk	mon-
dani	egy	szót,	nekik	le	kell	írniuk	a	post-ti-re	azt,	ami	erről	először	az	eszükbe	jut.	Gondolko-
dás nélkül kell cselekedniük, azonnal amint meghallják a szót.

•	Mondjuk	ezt:	„nap”.

•	Tíz	másodperc	után	sétáljunk	körbe,	és	hallgassuk	meg,	ki	mit	asszociált	a	szóhoz,	pl.	élet,	
meleg,	nyár,	hétfő	stb.

•	 Csináljunk	egy	újabb	kört	egy	másik	szóval,	mondjuk:	„hold”.	Újra	ragaszkodjunk	hozzá,	hogy	
azonnal	írjanak	le	egy	szót,	ami	eszükbe	jut.

5. Ha a terem zajos volt, ez egy produktív zaj volt, vagy nem produktív?
6. Ha a terem csendes volt, ez egy produktív csend volt, vagy nem produktív?
7. Mit figyeltünk meg ezek közül? A gyermekek hogyan dolgoztak?

 – egyedül
 – párban
 – csoportokban

8. Néhány dolog, ami tetszett a foglalkozásban…
9. Néhány dolog, amit másként csinálnék…

2. SOROLJUK A RÉSZTVEVŐKET CSOPORTOKBA,  
ADJUK ODA NEKIK AZ ÓRATERVEKET A FELKÉSZÜLÉSHEZ

•	Alkossunk	4-5	fős	csoportokat
•	Adjunk a csoportoknak egy másolatot a 4. fejezet foglalkozásai közül (Melléklet)

•	 Újra	hangsúlyozzuk,	hogy	a	teljes	nagycsoportnak	fognak	foglalkozást	vezetni.	Választhat-
nak	egy	főt	a	csoportból,	aki	tanítani	fog,	vagy	feloszthatják	a	feladatokat	egymás	közt,	és	
mindenki egy külön részt tanít majd.

•	 Segítsünk	nekik	az	értékelő	kérdésekkel

3. NÉZZÜK, AHOGY TANÍTANAK

•	 Kérjük	meg	a	csoport	többi	tagját,	hogy	most	tegyék	meg,	bármit	kér	is	„a	pedagógus”.	 
Nagyobb	csoporttal	nem	biztos,	hogy	jó	ötlet	a	gyerekszerepben	való	szerepjáték.

•	 Amíg	a	résztvevők	tanítanak,	próbáljunk	meg	jegyzeteket	készíteni	annak	érdekében,	hogy	
visszajelzést tudjunk adni nekik.

•	Az	idő	végessége	miatt	lehetséges,	hogy	nem	lesz	idő	minden	csoportnak	végigtanítania	a	
teljes	foglalkozást.	Erről	nekünk	kell	döntést	hoznunk.	Esetleg	megnézhetünk	minden	cso-
portnál	egy-egy	különböző	foglalkozásrészt.

4. TARTSUNK EGY VISSZAJELZŐ KÖRT

•	Kezdjük azzal, hogy gyorsan kérdéseket teszünk fel: hogy érzik a pedagógusok, hogy ment 
a	foglalkozás?

•	Menjünk	végig	a	kérdéseken,	teljes	egészében	vagy	részben	a	nagy	csoportban.

•	Tegyük	hozzá	a	saját	hozzászólásinkat.	Próbáljunk	meg	pozitívak	lenni,	és	bátran	tegyünk	ja-
vaslatokat	arra,	hogy	hogyan	lehetne	jobban	csinálni	valamit.
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•	Miután	minden	csoport	bemutatta	a	karakterét,	kérdezzük	meg	a	résztvevőket,	hogy	olya-
nok-e ezek a készségek vagy tulajdonságok, melyeket az iskola táplál. Kérdezzük meg, hogy 
vajon a pedagógusok esetleg mit csinálhatnak másképpen, hogy fejlesszék ezeket a kész-
ségeket	a	gyermekekben.

3. VÁLLALKOZÁS TERVEZÉSE

Célok:	bátorítsuk	a	résztvevőket,	hogy	tervezzenek	egy	vállalkozást,	így	előre	tudják	tervezni	a	
lépéseket,	lehetőségeket,	kihívásokat,	melyekkel	a	pedagógusok	vagy	a	gyermekek	találkozni	
fognak,	amikor	ugyanazt	fogják	tenni	a	való	életben

Segédanyag: Flipchart papírra felírva a kritériumok, melyeket alkalmazunk a projektek értéke-
lésére.	Flipchart	papírok	és	filctollak	a	résztvevőknek.	Másolat	a	Társadalmi	és	Pénzügyi	Vál-
lalkozás	Bemutatása	sablonból	(Függelék)

Időtartam: 50 perc

Lépések:

•	 Ennek	a	gyakorlatnak	az	a	célja,	hogy	segítse	a	résztvevőket	elköteleződni	néhány	szigorú,	
reális	gondolkodásmódot	igénylő	lépésig,	amire	szükségünk	van	ahhoz,	hogy	a	gyermekeket	
tudjuk	támogatni	a	vállalkozás	megtervezésében.

•	Kezdjük egy rövid összegzéssel, majd adjunk példákat társadalmi vállalkozásokról, hálóza-
tokról,	pénzügyi	vállalkozásokról	és	hibridekről	(hivatkozzunk	a	Program	Tevékenységek	Já-
tékra	az	5.	Függelékben,	valódi	példákért.

•	 Osszuk	a	résztvevőket	4-5	fős	kiscsoportokra,	és	adjuk	nekik	a	következő	instrukciókat:
„Egy	társadalmi	és	pénzügyi	vállalkozást	akartok	létrehozni	a	csapattársakkal	közösen.”
Próbáljuk	biztosítani,	hogy	ne	minden	csoport	csak	pénzügyi	vállalkozást,	vagy	csak	társa-
dalmi	vállalkozást	csináljon.	Nagyon	sokat	segítene,	ha	látnának	példákat	mindkettőre	a	pre-
zentációk	során.	Az	is	nagyszerű	lenne,	ha	lenne	egy	hibrid	vállalkozás	közöttük,	például	egy	
olyan, ami ötvözi a társadalmi és pénzügyi vállalkozás elemeit.

•	Mondjuk el nekik, hogy a vállalkozásuknak életképesnek és valóságosnak kellene lennie. Tük-
rözze	a	helyi	valóságot,	és	az	alapján	tervezzék,	amit	a	műhelymunka	során	tanultak	(jogok	és	
felelősségek,	személyes	megértés	és	feltárás,	megtakarítás	és	költés,	tervezés	és	költségve-
tés).	Van	ötven	percük,	hogy	felvázolják	a	tervüket.	Tudassuk	velük,	hogy	be	fogják	mutatni	
a vállalkozásukat a nagycsoportnak.

•	Magyarázzuk	el,	hogy	a	prezentációjuk	részeként	elvárás,	hogy	mutassanak	be	egy	reá-
lis	költségvetést	is.	Tartalmaznia	kell	továbbá	válaszokat	az	alábbi	kérdéssorra:	Igények	és	
Megvalósíthatóság, Finanszírozás és Pénzügyek, Etika. Válaszaikat a Gyermek Társadalmi 
és	Pénzügyi	Vállalkozás	Sablonba	kell	írniuk	(Melléklet)	és	használniuk	kell	ezeket	a	válaszo-
kat	a	részletes	költségvetéssel	egyetemben	a	prezentációjukban.

TIPP! Hangsúlyozzuk a komoly tervezés fontosságát a lejjebb felmerülő kérdések kapcsán.  
A résztvevőknek meg kell érteniük, hogy egy részletes tervvel kell előállniuk, beleértve a költség-
vetést is. Finoman beszéljük le őket arról, hogy énekeljenek vagy paródiát csináljanak. Ez nem 
a színház helye, bármennyire jó szándékú. Ezt a foglalkozást meg kell hagyniuk a társa dalmi és 
pénzügyi vállalkozás megértésére a gyermekekkel, a szigorú tervezésre és kutatásra éppúgy, 
mint a képzeletnek.

•	Most	vegyen	mindenki	a	kezébe	egy	újabb	post-itet,	és	írja	rá,	ami	először	eszébe	jut,	ami-
kor	azt	mondjuk:	„vállalkozás”.

•	 Hívjunk	ki	mindenkit	egy	nagy	üres	papírhoz,	amit	korábban	kifüggesztettünk	a	falra.	A	pa-
pírra	három	fejlécet	rakjunk:	„Pozitív”,	„Negatív”,	„Semleges”

•	 Egyesével	minden	résztvevő	olvassa	fel,	amit	a	papírjára	írt,	azután	egy	gyors	megbeszélés	
keretében	döntsük	el,	hogy	melyik	oszlopba	kerüljön	fel	a	cetli,	hova	tartozik	a	kérdező	vá-
lasza.

•	Alkossunk	belőlük	zsongó	csoportokat,	és	beszéljük	meg	a	következő	kérdéseket:
 – A mi kultúránkban a vállalkozókat, beleértve a kisvállalkozásokat is, pozitívnak vagy ne-

gatívnak tartja a környezet?
 – Amikor gyermekek voltunk, ismertünk vállalkozókat (beleértve a helyi kisvállalkozásokat 

is)? Milyen hatással voltak ránk (ha volt ilyen)?

TIPP! A következő tevékenység előtt a facilitátornak beszélgessen a csoporttal arról, hogy mit 
jelent a „vállalkozás” szó. Fontos, hogy elmagyarázzuk, hogy az Aflatoun vállalkozás a gyerme-
kek kreativitására, kezdeményező készségére építkezik és arra, hogy olyan dolgokat csináljanak, 
amik újak vagy nehezek nekik. Az is fontos, hogy az erőforrásaikat bölcsen használják. Adjunk 
példákat nekik társadalmi vállalkozásokról: szervezzenek kirándulást, csináljanak tudatosságra 
ébresztő kampányt a közösségükben a számukra fontos ügyekben, ültessenek fát az iskolában 
stb. Bármi lehet, ami a gyermekek életét vagy a közösséget valamilyen módon méltányosabbá, 
biztonságosabbá, egészségesebbé teszi. Mondjunk példákat egyszerű pénzügyi vállalkozások-
ra: készítsenek sütit és adják el, készítsenek kézműves holmikat.

2. EGY FIATAL NŐI VÁLLALKOZÓ PORTRÉJA

Célok:	a	résztvevők	figyelmét	arra	irányítani,	hogy	a	vállalkozóknak	milyen	jellemzőkre	van	
szükségük, így a pedagógusok tudják a gyermekek között ezeket fejleszteni. Felvetni annak 
lehetőségét	a	résztvevőkben,	hogy	talán	az	iskolarendszert	nem	kifejezetten	azzal	a	céllal	
hozták	létre,	hogy	azokat	a	készségeket	fejlessze	a	gyermekekben,	amelyek	a	vállalkozáshoz	
szükségesek.

Segédanyag: flipchart	papírok	és	filctollak

Időtartam: 30 perc

Lépések:

•	 Soroljuk	a	résztvevőket	5-6	fős	csoportokba.	Adjunk	minden	csoportnak	flipchart	papírt	és	
filctollakat.

•	 Mondjuk	el	a	csoportnak,	hogy	alkotni	fogunk	egy	karaktert	és	le	fogjuk	őt	rajzolni	a	papír	
közepére.
A	karakter	lehet	fiú	vagy	lány,	vidéki	vagy	városi.	A	facilitátor	előre	meghatározhatja	a	karak-
ter természetét, ha szeretné.

•	Miután	előrukkoltak	a	karaktereikkel	és	rajzaikkal,	a	résztvevők	számos	jellemzőt	írnak	a	pa-
pírra,	amelyekkel	a	karakter	rendelkezik,	vagy	szükséges,	hogy	kifejlessze	magában	annak	
érdekében,	hogy	sikeres	vállalkozó	legyen.

•	 Ezeket	a	jellemzőket	a	karakter	köré	írják.	Például:	„Kati	egy	kilencéves	lány,	aki	vidéken	él	
Miskolc	közelében.	Ő	nagyon	proaktív,	tudja,	mit	akar,	vannak	álmai,	kreatív,	stb.	stb.
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fantáziálást,	mondhatjuk	nekik,	hogy	csak	egy	kis	összeg	áll	a	rendelkezésükre	ebből	a	keret-
ből.	Javasolhatunk	egy	keretösszeget	is	akár.	Reálisan	szemlélve	a	dolgot,	mennyi	pénz	állhat	
rendelkezésre	a	gyermekek	részéről?	Lehet,	hogy	csak	nagyon	kevés.

4. CSOPORTOS PREZENTÁCIÓ

Célok: felmérni minden egyes vállalkozásötlet pénzügyi életképességét és etikusságát

Segédanyag: semmi

Időtartam: 1 óra

•	Kérjünk meg minden csapatot, hogy álljanak ki és prezentálják eredményeiket

•	Miután prezentáltak, végigmehetünk a kérdéseken, és megkérhetjük a hallgatóságot, hogy 
pontozza	a	bemutatókat	1	és	5	között.	

•	 A	legmagasabb	pontot	kapó	csapat	lesz	a	győztes

Igények és Megvalósíthatóság: milyen piackutatást kell végezni ahhoz,  
hogy válaszoljunk ezekre a kérdésekre?

•	 Be	tudunk	azonosítani	egy	szükségletet	vagy	lehetőséget	a	vállalkozáshoz	a	közösségen	/	
iskolán	belül?	Hogy	lehetünk	biztosak	benne,	hogy	valóban	van	rá	igény	/	szükség?	Hol	fog-
juk	eladni	a	terméket?	(ha	ez	egy	pénzügyi	vállalkozás)

•	 Van	verseny?	Van	másvalaki	is,	aki	ugyanazt	a	tevékenységet	csinálja?	Legyünk	őszinték	és	
realisták!

•	Mi a haszna a közösség / iskola számára, vagy a gyermekeknek maguknak mi hasznuk van 
ebből	a	vállalkozásból?	Hogy	fogjuk	a	sikert	mérni?

•	 Hogyan	fogja	látni	ezt	a	projektet	az	iskola	vagy	a	közösség?	Hogyan	lehetünk	ebben	biz-
tosak?

•	 Kik	azok,	akik	esetleg	képesek	lesznek	segíteni,	vagy	támogatni	a	gyermekeket?

•	Milyen	lehetséges	ellenző	forrásokra	lehet	számítani?	Van	bármilyen	kockázata	annak,	hogy	
a	vállalkozás	esetleg	bárkit	az	iskolában	vagy	a	közösségben	elszomorít?

Finanszírozás és Pénzügyek

•	Milyen	indulási	költségekre	lesz	szükség,	és	honnan	szerezzük	be?

•	Milyen	anyagokra	vagy	szolgáltatásokra	lesz	szükség,	és	hogyan	fogjuk	megszerezni	ezeket?

•	Minden csoportnak készítenie kell egy költségvetést ezen a ponton.

•	 Felfedeztük	már	az	összes	résztvevővel	a	vállalkozás	elbukásának	lehetőségét?	Azt,	hogy	
esetleg	minden	megtakarításunk	elvész	ennek	eredményeképpen?	Hogyan	fogunk	erről	be-
szélni?

•	 Ha	a	vállalkozás	profitot	termel,	mit	fogunk	vele	kezdeni?	Hogyan	bizonyosodhatunk	meg	
arról,	hogy	a	klubtagok	mindegyike	vagy	a	többsége	ezt	így	akarja?

Etika

•	Milyen	lépéseket	tettünk	annak	érdekében,	hogy	biztosítsuk,	nem	lesz	negatív	a	vállalkozás	
kimenetele?

•	Átgondoltuk	a	vállalkozás	környezetre	gyakorolt	hatását?
•	 Értékeltük	a	vállalkozást	abból	a	szempontból,	hogy	hogyan	hat	mások	jogainak	tiszteletére?

Adjunk erre példákat:

 – A vállalkozásunk elősegíti a nemek közötti egyenlőséget? Mondjuk rá példát. 
 – Hány gyermek tudott részt venni? Milyen szerepeket játszottak?
 – Mennyi jött a kezdeményezésből a gyermekektől és mennyi a pedagógustól? Hogyan 

lehet ezt bemutatni? Milyen lépéseket fogunk tenni, hogy biztosítsuk, hogy a pedagó-
gus ne irányítsa, uralja a gyermekeket, hanem meghallgassa őket, és a javaslataik alap-
ján cselekedjen?

TIPP! Amikor	odaérünk,	hogy	hogyan	fogják	a	vállalkozásukat	finanszírozni,	néhány	résztve-
vő	lehet,	hogy	bele	fog	menekülni	egyfajta	„mágikus	gondolkodásba”	és	például	azzal	számol,	
hogy az osztályközösségnek milyen óriási megtakarításai vannak. Azért, hogy elkerüljük ezt a 
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APPENDIX/FÜGGELÉK

1. FÜGGELÉK:  
MIND AZ 5 ALAP ELEM LABDAJÁTÉK ALAPANYAGOK

Nyomtassuk	ki	a	következőket	külön-külön	lapra.	Segít,	ha	minden	papír	más	színű.

Csináljunk	öt	labdát	minden	színből.	Ha	ez	nem	lehetséges,	nyomtassuk	fehér	papírra,	és	raj-
zoljunk	rá	számokat	egytől	ötig.

ELSŐ TÉMA 

SZEMÉLYES	MEGÉRTÉS	ÉS	FELFEDEZÉS

MÁSODIK TÉMA 

JOGOK	ÉS	FELELŐSSÉGEK

HARMADIK TÉMA 

MEGTAKARÍTÁS	ÉS	KÖLTÉS

NEGYEDIK TÉMA 

TERVEZÉS	ÉS	KÖLTSÉGVETÉS

ÖTÖDIK TÉMA 

TÁRSADALMI	ÉS	PÉNZÜGYI	VÁLLALKOZÁS
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2. FÜGGELÉK: FOGLALKOZÁS TERV

Foglalkozás terv 2: Tisztelet

Alapelem: Jogok	és	Felelősségek

Teljes idő: 50 perc

Bemutatás: Ötletelés, Mind Map/Elmetérkép (10 perc)

•	A	tábla	közepére	rajzoljunk	fel	egy	kört,	benne	a	Tisztelet szóval.

TISZTELET

•	 Kérdezzük	meg	a	tanulókat:	„Mit	jelent	a	tisztelet?”	Ahogy	a	diákok	mondják	válaszaikat,	húz-
zunk	egy-egy	vonalat	a	körből,	és	írjuk	le	a	választ.

•	 Miután	a	tanulók	befejezték	az	ötletelést	a	tisztelet	definíciójáról,	kérjük	meg	őket,	hogy	ol-
vassák	el	az	összes	szót	a	tábláról.	Tegyük	őket	kiscsoportokba,	és	kérjünk	meg	minden	
csoportot,	hogy	a	táblán	lévő	szavak	felhasználásával	alkossanak	definíciót	a	tisztelet	szóra.

•	 Kérjünk	meg	minden	csapatot,	hogy	olvassák	fel	a	definíciójukat.	

Tanulás: Így néz ki, Ilyennek hallatszik Ilyen érzés (20 perc)

•	 Hogy	fejezik	ki	a	közösségünkben	a	tiszteletet?
•	 Ötfős	csoportokban,	vagy	az	egész	osztállyal	közösen,	töltsük	ki	az	Így	néz	ki	-	Ilyennek	hal-

latszik	-	Ilyen	érzés	táblát	a	Tiszteletre.

•	 Magyarázzuk	el	a	tanulóknak:	az	„Így	néz	ki”	oszlop	alatt	listát	kell	készíteniük	arról,	hogy	mi-
lyennek	látszik	a	tisztelet.	Például:	Amikor	ránézünk	egy	emberre,	aki	beszél,	mosolyog,	nem	
üt	meg	egy	másik	embert.

•	 Az	„Ilyennek	hallatszik”	oszlop	alatt	a	diákok	listát	készítenek	arról,	hogy	milyennek	hallatszik,	
amikor	az	emberek	tiszteletteljesek.	Például:	nem	kiabálnak,	ordítanak,	nem	vitatkoznak,	ki-
fejezik	a	megbecsülésüket.

•	 Az	„Ilyen	érzés”	oszlop	alatt	arról	kell	írniuk	listát	a	diákoknak,	hogy	milyen	érzés,	mikor	meg-
becsülik	őket.	Például:	éppolyan	fontos	a	többi	ember,	mint	én,	törődnek	velem	az	emberek,	
figyelnek	arra,	amit	mondok.

Íme,	itt	vannak	a	kapcsolódó	attitűdök	a	labdajáték	második	feléhez.	Ezeket	nem	kell	színes	
papírra nyomtatni.

ATTITŰD, HOZZÁÁLLÁS 

HISZEK	MAGAMBAN!	 
SOK	DOLGOT	VÉGHEZ	TUDOK	VINNI!

ATTITŰD, HOZZÁÁLLÁS 

AZT	AKAROM,	HOGY	MINDEN	GYEREK	SZÁMÁRA	 
MEGVALÓSULJANAK A JOGOK

ATTITŰD, HOZZÁÁLLÁS 

ÉRTÉKELEM	A	TERMÉSZETES	ÉS	PÉNZÜGYI	 
FORRÁSOK	MEGFELELŐ	FEHASZNÁLÁSÁT

ATTITŰD, HOZZÁÁLLÁS 

TERVEZNI	AKAROK	MIELŐTT	KÖLTÖK,	 
VAGY	BÁRMIT	CSINÁLOK

ATTITŰD, HOZZÁÁLLÁS 

ÚGY	ÉRTÉKELEM	A	VÁLLALKOZÁST,	 
MINT	EGY	MÓDOT	ARRA,	HOGY	A	KÖZÖSSÉGET	 

JOBBÁ	TEGYEM
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3. FÜGGELÉK: PROBLÉMAFA RAJZReflektálás: Megosztani, reflektálni (15 perc)

•	 Kérjük	meg	a	diákokat,	hogy	osszák	meg	a	táblázatban	szereplő	válaszaikat.

•	 Csináljunk	egy	nagy	táblázatot	a	táblára	–	ugyanolyan,	mint	a	segédletben	–	és	készítsenek	
listát	a	diákok	a	válaszaikból	minden	oszlopra.

R-	E-	S-	P-	E	-K-T	!!!!!!!	T	I	SZ	T	E	L	E	T!!!
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•	 Kérjük	meg	őket,	hogy	keressék	meg	a	termékeken	az	árcédulákat	a	piacon	vagy	a	sarki	
boltban.

•	Adjunk	nekik	egy	költségvetést,	és	kérjük	meg	őket,	hogy	állítsanak	össze	egy	bevásárló	lis-
tát.

•	 Ültessük	le	őket	az	asztal	köré	a	konyhában,	és	kérjük	meg	őket,	hogy	gondolják	át,	mi	kell	
a	hétvégi	családi	bevásárláshoz?

•	Nézzük át a családi költségvetést a gyermekekkel közösen, különösen, ha meg akarjuk ta-
nítani nekik, hogyan lehet csökkenteni a költségeket a víz és elektromos áramfogyasztással.

„B” szöveg: Hogyan készítesz el egy költségvetést?

A	költségvetés	lehet	leegyszerűsített	vagy	részletes	-	amilyennek	szeretnénk.	Íme,	néhány	alap-
lépés, amit meg kell tennünk.

1. Számoljuk	ki,	mennyi	pénzt	keresünk	egy	hónapban,	az	adók	levonása	után.	Használjuk	a	
„nettó”	fizetés	kifejezést,	vagy	azt,	hogy	„kézhez	kapott”	pénz.

2. Számoljuk	ki	a	kiadásokat.	Tegyük	el	az	összes	havi	számlánkat	és	blokkunkat.	Ha	tudjuk,	
hogy	mennyit	költünk	egy	hónapban	a	vásárlásokkal	a	boltban,	és	a	rezsi	költségünket,	ez	
megkönnyíti	a	következő	lépéseket.

3. Állítsunk fel célokat. A célok meghatározása megkönnyíti a költségvetéshez való ragasz-
kodást,	és	mérhetővé	teszi	a	sikert	vagy	a	bukást.	Miben	reménykedünk,	hogy	mit	fogunk	
a	költségvetéssel	véghezvinni?	Talán	van	valami,	amire	szükségünk	van,	hogy	megvegyük	 
a	családnak,	vagy	ki	akarunk	jönni	egy	adósságból.

4. Osszuk	fel	a	költségvetést	alapkategóriákra.	Például:	háztartási	számlák,	közlekedés,	mobil-
telefon,	ruházkodás,	megtakarítások,	orvosi	költségek,	szórakozás,	mindenféle	egyéb.

5. Készítsünk	listát	minden	kategóriában	a	költésekből.	Ha	nem	tudjuk	a	pontos	összegeket,	
amennyit	költünk,	próbáljuk	megbecsülni,	pontosan	megtippelni.	Minél	pontosabbak	va-
gyunk,	annál	valószínűbb,	hogy	be	tudjuk	tartani	a	költségvetési	tervet.

6. Adjuk össze a költéseket kategóriák szerint. Ez fogja megmutatni a teljes havi költéseket. Ha-
sonlítsuk	össze	azzal,	hogy	mennyit	keresünk	havonta	az	adók	kifizetése	után.

7. Döntsük el, hogy milyen módszerrel követjük nyomon a költségvetésünket. Használhatunk 
erre	egy	füzetet,	mint	egy	főkönyvet.	Ha	szívesebben	használunk	számítógépet,	használha-
tunk erre applikációt, mint például a Microsoft Money.

8. Készítsük	elő	a	„főkönyvet”.	Osszuk	be	annyi	részre,	ahány	nagy	kategóriánk	van.	Minden	
főkategóriát	írjunk	fel	egy-egy	rész	tetejére	az	oldal	elején.	Így	sok	helyünk	lesz,	hogy	felvi-
gyük	az	adatokat	minden	kategóriába.	Azok	a	kategóriák,	ahol	várhatóan	sok	tétel	lesz,	mint	
például	az	élelmiszer	vásárlása,	sok	üres	helyet	igényelnek,	ott	akár	több	oldalra	is	szükség	
lesz.

4. FÜGGELÉK: SZÖVEGEK A KIRAKÓS GYAKORLATHOZ  
A TERVEZÉS ÉS KÖLTSÉGVETÉS RÉSZBEN

„A” szöveg: miért fontos a költségvetés?

Mi az?
Leegyszerűsítve	a	költségvetés	egy	részletes	lebontása	a	valószínűsíthető	kiadásoknak	és	
bevételeknek	egy	adott	időszakon	belül.	Segít	döntéseket	hozni	arról,	hogy	mikor	mit	enged-
hetünk	meg	magunknak,	és	mikor	kell	a	nadrágszíjat	összehúznunk.	Készíthetjük	egyszerűen	
kockás	papíron,	bár	manapság	sokan	szeretik	Excel	táblában	elkészíteni.	Egy	konkrét,	jól	struk-
turált,	könnyen	érthető	lebontása	annak,	hogy	mennyi	pénz	jön	be,	és	mennyit	költünk.	Ez	egy	
felbecsülhetetlen	eszköz,	ami	segít	a	költésekben	a	fontossági	sorrendet	felállítani,	és	mene-
dzselni a pénzünket – mindegy mennyire sok vagy kevés van nekünk.

Mik az előnyei?
A	tervezés	és	költségvetés	segít	nekünk	abban,	hogy…

1. beazonosítsuk	a	haszontalan	vagy	szükségtelen	kiadásokat	–	láthatjuk,	hogy	mi	az,	ami	nél-
kül azért tudunk élni.

2. gyorsan	alkalmazkodjunk,	ha	a	pénzügyi	helyzetünk	változik	–	tudjunk,	hogy	mik	a	fő	köl	tési	
kategóriák,	így	könnyebb	a	fontossági	sorrendet	meghatározni,	ha	a	bevételek	változnak.

3. megvalósítsuk a pénzügyi céljainkat – azáltal, hogy miután a megtakarítási célokat felállítot-
tuk, elkészítünk egy költségvetést, hogy elérjük azokat.

Az elme békéje
Sokunknak	rémisztő	a	gondolat,	hogy	saját	magunk	költségvetést	készítsünk.	Attól	a	gondo-
lattól	pedig	talán	még	jobban	megrémülünk,	hogy	a	költségvetést	tanítanunk	kell	a	gyermekek-
nek. Talán attól is tartunk, hogy kevés hozzá a matematikai tudásunk. Talán azt mondjuk ma-
gunknak, hogy semmit sem tudunk a közgazdaságtanról. Pedig költségvetést csinálni nagyon 
egyszerű.	Ahogy	ezt	felfedezzük,	sima	ügy	lesz.	Valójában	költségvetést	készíteni	csökkenti	
a	stressz	szintet,	mert	amint	van	költségvetésed,	nincsenek	meglepetések.	Váratlan	számla?	
Váratlan	esküvő	egy	barátnál,	rokonnál?	Költségvetéssel	nem	kell	pánikolni,	vagy	bizonytalan-
kodni	abban,	hogy	van-e	elég	pénz	ezekre	–	mert	már	tudjuk.	A	költségvetés	leveszi	rólunk	az	
élet	bizonytalanságából	fakadó	félelmetes	elemeket.	Az	érzék	a	tiszta,	egyértelmű	pénzügyek-
hez	az	elme	nagy	békéjét	hozza.

Önbizalmat szerezni a költségvetés tanításához

A	saját	költségvetésünk	megalkotása	és	figyelemmel	kísérése	segíteni	fog	nekünk	észreven-
ni,	hogy	mennyire	egyszerű,	sima	ügy	ez	a	gyakorlatban.	És	cserébe	ez	segíteni	fog	nekünk	
abban,	hogy	legyen	önbizalmunk	másoknak	is	megtanítani.	Ha	még	mindig	aggódnánk	azon,	
hogy	hogyan	fogunk	pénzügyi	készségeket	tanítani	gyermekeknek,	segíthet	az	is,	ha	kipróbál-
juk,	és	beszélgetünk	más	gyerekekkel	erről	–	ha	van,	akár	a	saját	gyermekeinkkel,	unokaöcs-
csel,	unokahúggal.	Ez	is	megtámogathatja,	hogy	fejlődjön	bennünk	az	önbizalom	beszélgetni	
a	tervezésről	és	a	költségvetésről	gyermekekkel.	Íme,	egy	lista	azokról	a	dolgokról,	amelyeket	
tehetünk a gyermekekkel közösen, és ami még segíthet:



„C” szöveg: Tervezés

A	pontos	megtakarítási	célok	segíteni	fognak	abban,	hogy	elkezdjünk	pénzt	megtakarítani.	Ha	
csak	simán	rendszeresen	berakjuk	a	bankba	a	pénzt	tiszta	és	egyértelmű	cél	nélkül	a	fejünk-
ben,	könnyű	kivenni	belőle	újra,	vagy	simán	túlkölteni.	A	célok	és	célkitűzések	segítenek	ellen-
állni a kísértésnek. Íme, néhány lépés, amit hasznosnak találhatunk.

Első lépés: Először	is	szükséges	eldönteni,	hogy	mire	fogunk	gyűjteni.	Például	arra	teszünk	
félre,	hogy	vehessünk	egy	mobiltelefont.	Vagy	arra	gyűjtünk,	hogy	később	ki	tudjuk	fizetni	a	
továbbtanulás	költségeit.	Lehet,	hogy	egy	esküvőre	gyűjtünk,	vagy	a	nyugdíjas	évekre.	Lehet,	
hogy	ezekre	a	célokra	mind	szeretnénk	gyűjteni.	Amint	tudjuk,	hogy	mire	gyűjtünk,	kiszámol-
hatjuk, hogy mennyire van szükség ahhoz, hogy elérjük a céljainkat.

Második lépés: Amint eldöntöttük a megtakarítási céljainkat, és az összeget, amennyit meg 
kell	takarítanunk,	ez	segít,	hogy	felállítsunk	egy	időtervet.	Ez	egy	újabb	motivációt	ad,	hogy	el-
érjük	a	célunkat.	Néha	az	időterv	rövid,	és	egyszerű,	vissza	akarunk	gyorsan	fizetni	egy	adós-
ságot,	vagy	ajándékot	akarunk	venni	valakinek	pár	hónapon	belül.	Más	célok,	mint	például	a	
nyugdíj-előtakarékosság,	hosszabb	távúak.

Harmadik lépés: Ahhoz,	hogy	az	időterv	szerint	haladjunk	a	megtakarítási	célunk	felé,	előre	
meg	kell	határozni,	hogy	havonta	mennyit	fogunk	félretenni.	Ha	egy	mobiltelefon	40.000	forint-
ba	kerül,	akkor	tíz	hónapig	havi	négyezer	forintot	kell	félretennünk.

Negyedik lépés: Most	meg	kell	találnunk	ezt	a	pénzt	a	költségvetésünkben.	Úgy	kell	szervez-
nünk a költségvetést, hogy ennek eredményeképpen meglegyen a szükséges megtakarítás, az 
előre	meghatározott	összeg	minden	hónapban.	Kell	változtatni	a	meglévő	költségvetésen?	Kell	
csökkentenünk	a	kiadásunkon	valamelyik	kategóriában,	havi	négyezer	forint	erejéig?

Ötödik lépés:	Meg	kell	találnunk	a	megfelelő	típusú	számlát	a	megtakarítási	célunk	érdeké-
ben.	Találnunk	kell	olyan	bankszámlát,	aminek	magas	a	megtakarítási	kamata.	Ez	talán	egy	
olyan	terület,	ami	további	kutakodást	igényel.	Vannak	fix	letétű	számlák	is.	Ezek	olyan	szám-
lák,	amik	magas	kamathozamúak,	ha	beleegyezünk,	hogy	hosszabb	ideig	érintetlenül	hagyjuk	
a	pénzünket.	De	legyünk	óvatosak	–	ezek	a	számlák	büntetik,	ha	korábban	kivesszük	a	pénzt,	
mint	a	megállapított	futamidő.
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