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BEVEZETÉS
Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 számú a „XXI. századi közoktatás
(fejlesztés, koordináció)” című kiemelt projekt átfogó célja a közoktatás fejlesztése, ennek szakmai, informatikai támogatása, minőségbiztosítása és nyomon követése.
A projekt első szakasza 2008 és 2012 között zajlott, a második szakasz 2012-ben indult
és 2015-ig tart, a konzorciumvezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mellett az Oktatási Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részvételével.
Az új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény és az új tartalmi szabályozók jelentősen átalakítják a közoktatás egész rendszerét. A kiemelt projekt a fenti szabályozásokból következő változtatásokat támogatja szakmai fejlesztésekkel, fejlesztéskoordinációs tevékenységgel, informatikai megoldások előállításával.
A kiemelt projekt részeként megvalósuló, „A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot
programok” című alprojekt Gyakorlati életre nevelés témája az egész napos iskolák támogatására a gyakorlati életre nevelés területén készít nevelési-oktatási programokat.
A téma a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján történő ismeretszerzést helyezi középpontba. Az élményközpontú tanítás során sokféle kompetencia, készség, képesség fejleszthető játékos formában, és a felfedeztető tanulásban a gyakorlati
életre történő felkészülés számos területét a tanulókkal együtt tervezhetjük, így a motivációjuk belsővé válik.
Kutatásunk azt célozta meg, hogy az egész napos iskola nevelési programjain belül a
Gyakorlati életre nevelés területben rejlő módszertani lehetőségeket a kerettanterv teljes mértékben kibontakoztassa, és megalapozza a fejlesztési munkát, módszertani újítással segítse a változó tanárszerepeket, illetve az iskolák társadalmi szerepekre való
felkészítését.
A fejlesztés megvalósítói a partneriskolák pedagógusaival együtt
innovatív, jól adaptálható modulokat dolgoznak ki, amelyek
révén a tanulók a hétköznapi életben jelen lévő problémák értelmezését és az azokkal kapcsolatos modellalkotást segítik.
Az együttműködés céljára olyan innovatív általános iskolákat vagy kollégiumokat kerestek, ahol a kerettörténetbe
ágyazott módszertan, illetve az egy tanévet átívelő pedagógiai projekt iránt szakmai érdeklődés mutatkozik. A közösen
kidolgozott fejlesztési és kutatási eredményeken túl a partnerintézményeink tapasztalatot szereznek a hálózatban való
együttműködésről és egy országos szintű szakértői tevékenység
részévé válhatnak.
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Fontos célként jelenik meg a Gyakorlati életre nevelés
keretében a pénzügyi ismeretek megalapozása, a környezettudatos és egészséges életvezetéssel kapcsolatos
pozitív attitűdök kialakítása, a hétköznapi gyakorlati
tevékenységekben és ügyintézésben való jártasság erősítése, mindennek elérésére pedig az aktív tanulásra építő
iskolai gyakorlat létrejöttének támogatása.
A Gyakorlati életre nevelés téma fejlesztői a készülő modulokat az adott tanulócsoporttal kipróbálják.
A követés tapasztalatai alapján nevelési-oktatási programokban tesznek ajánlásokat az alkalmazás feltételeire. A
résztvevő pedagógusok és tanulók segítségével a fejlesztő
csapat azt is megvizsgálja, mennyire járulnak hozzá ezek
a modulok a Gyakorlati életre nevelés sikerességéhez.
A kutatók műhelyfoglalkozásokon igyekeztek felderíteni a téma sikerkritériumait,
mindeközben a következő témakörökben sikerült szakmai információt gyűjteni:

Felmerült kérdéskörök
1. Miért vált napjainkban különösen fontossá, nélkülözhetetlenné a gyakorlati életre
nevelés?
2. Melyek a gyakorlati életre nevelés területei?
3. Milyen alapvető, kiegészítő és luxus szükségletek kielégítését segíti a gyakorlati életre nevelés?
4. Milyen hiányosságok mutatkoznak napjainkban a gyakorlati életre nevelés területén?
5. Mitől lehet/lesz sikeres a gyakorlati életre nevelés?
6. A tevékenységek eredményességének – hasznának – miben kell megmutatkozniuk?
7. Milyen eszközök (információhordozók, feladatgyűjtemények) szükségesek feltétlenül a gyakorlati életre nevelés során?
8. Milyen bevált és új pedagógiai módszerek alkalmazhatók a gyakorlati életre nevelés
területén?
9. Milyen támogatás (tanácsadás, szakmai fórum, programkarbantartás) kívánatos a
gyakorlati életre neveléshez?
10. Mivel és hogyan mérhető, értékelhető a gyakorlati életre nevelés sikeressége?
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Az életnek tanulsz, nem az iskolának
De mit követelne az élet, ha tantárgy volna? Melyek azok a képességek, kompetenciák,
tudásanyagok, amelyekből valóban vizsgáztat minket?
A TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) - II.
szakasz projekt keretében technikatanárok körében végzett kutatás során minden olyan
tanárhoz igyekeztünk eljutni, aki kézművességgel, gyakorlati életre neveléssel foglalkozik, hogy megtudjuk a véleményüket a gyakorlati életre nevelésről.
A vizsgálatot Delphi-módszernek nevezik, mely két körből áll. Először kikerestük a szakirodalomból azokat az állításokat, amelyek megfogalmazzák: mitől lesz a gyakorlati életre nevelés sikeres, majd egy szakértői csoport megvitatta, értékelte ezeket az állításokat,
és kiválasztott belőle huszat, ezeket küldtük ki hólabda módszerrel a tanároknak.
A hólabda módszer azt jelenti, hogy minden érintettet megkértünk, hogy küldjék további
tanár kollégáknak, illetve olyan levelezőlistákra, ahol nagy létszámban találhatók technika- vagy háztartástan-oktatók.
A kérdőív kitöltőinek az volt a feladata, hogy jelöljék meg, mennyire értenek egyet az állításokkal. Az adatok összesítése után kirajzolódott, hogy mit tartanak 2013-ban a pedagógusok a gyakorlati életre nevelés sikerkritériumának, hétköznapi nyelven megfogalmazva: mi lenne a siker kulcsa a gyakorlati életre nevelés esetében?

Fontos-e a pénzügyi edukáció?
A legtöbb esetben a válaszadók teljesen egyetértettek a kérdőívben megfogalmazott állításokkal. Érdekes módon a pénzkezelés és a vállalkozói kompetencia kérdésében kaptuk a legbizonytalanabb megerősítést, ugyanis azzal az állítással, hogy
„A Gyakorlati életre nevelés akkor sikeres, ha ismeretanyaga
megfelelő módon válaszol a pénzkezelés kérdéseire” sokkal kevesebben értettek teljes mértékben egyet, mint a kérdőív többi
tételével – és hasonló eloszlás mutatkozott a vállalkozói ismeretekre vonatkozó állítás esetében is.

A Gyakorlati
életre nevelés
akkor sikeres, ha
ismeretanyaga
megfelelő módon
válaszol
a pénzkezelés
kérdéseire.

Vajon mi lehet ennek az oka? Amikor a második körben célirányosan rákérdeztünk a témára, akkor a pedagógusok megfogalmazták, hogy az ismeretanyag önmagában nem elég, mert
ha a terület csupán ismereteket közvetít konkrét gyakorlati tevékenységek nélkül, akkor épp
olyan sikertelen lesz, mint pl. a médiaoktatás (a példa a válaszadóktól származik!).
Úgy tűnik tehát, hogy aggodalmaik az „ismeretanyag” szóból eredtek, egyébként nagyon fontosnak tartják a pénzkezelés tanítását, ami magában foglalná a pénz beosztását, befektetését, az öngondoskodás elsajátítását, és nem utolsósorban a tudatos fogyasztóvá nevelést.
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A Gyakorlati életre
nevelés akkor
sikeres, ha kellő
hangsúlyt kap
benne a gyerekek
problémamegoldó
képességének
fejlesztése.







Siker kulcsa: a problémamegoldó
képesség fejlesztése?
Amiben a pedagógusok 86%-a teljesen egyetért az a következő:
„A Gyakorlati életre nevelés akkor sikeres, ha kellő hangsúlyt
kap benne a gyerekek problémamegoldó képességének fejlesztése”. Ez azért érdekes, mert ezek szerint ezt a kis óraszámú,
de nagyon komplex tantárgyat nevezhetnénk akár „Problémamegoldás”-nak is! Milyen területek jelennek meg a gyakorlati
életre nevelésben?

Technika (gyakorlati ismeretek)
Háztartási ismeretek, életvitel
Közlekedés
Gazdasági- és pénzügyi ismeretek
Önismeret
Pályaorientáció

Ezekről kellene heti 45 percben az életben is alkalmazható tapasztalatot szereznie a tanulóknak.
Valójában, ha belegondolunk, az összes előbb felsorolt témakör megközelíthető problémaközpontú módon.
Maga a technika szó is – ami a gyakorlati életre nevelés terület tantárgyi alapja – arra
utal, hogy itt technikákat sajátítunk el, amelyekkel megoldhatjuk a ház körül felbukkanó
problémákat. Egy gomb vagy egy polc leszakad – ezek a hétköznapi problémák, amelyeket gyorsan orvosolhatunk egy szakszerűen elsajátított technika segítségével. A gyakorlati életre nevelés tágabb szemlélettel közelít a problémamegoldó képesség fejlesztéséhez, ugyanis az önismerettel például preventív módon kikerüli az esetleges csapdákat.

Problémamegoldás önállóan
A pedagógusok szintén egyetértenek abban a kérdésben (80%), hogy a témát élményközpontú módon érdemes megközelíteni, mert a játékos forma sokféle módon fejleszti a tanulók képességeit. Ideális esetben szimulálni kellene azokat az élethelyzeteket, amelyek
megoldása elvárható egy felnőtt embertől, így fokozatosan belenőnének a gyerekek a rájuk váró feladatokba: a dokumentumok kitöltésétől kezdve, a pénz megfelelő módon való
kezelésén keresztül, a háztartási balesetekre való helyes reakciókig. Talán ha iskolai keretek között élményeket szereznének az ilyen típusú problémákban való viselkedésről,
kialakulna bennük egy stratégia a hasonló helyezetek érett kezelésére.
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A felfedezés – élményalapú tanulás módszernek – arra épít,
A Gyakorlati életre
hogy az embert belső megismerési vágya ösztökéli a tapasztanevelés akkor
latszerzésre, a gyakorlatban való kipróbálásra. Egy problémasikeres, ha a tanulók
feladat megoldásához a szükséges ismeretanyag megszerzése
előtt fognak hozzá, tehát a kutatás, kísérletezés közben ismesaját tapasztalás
rik fel a szabályszerűségeket, összefüggéseket, s nem a megtaútján történő
nultakat próbálják ki a gyakorlatban. Az átélt élmények során
ismeretszerzését
nyert tapasztalatok válnak ismeretté – saját maguk által szerhelyezi a
zett tudássá. A felfedeztető tanítás rokon a manapság már sok
helyen alkalmazott projektmódszerrel, valamint a különféle
középpontba.
alapú (probléma-, kutató-, designalapú) vizsgálódó, kísérletező újabb tanulási módszerekkel, de alkalmazása akkor eredményes, ha az innovatív pedagógus megfelelő tapasztalatok birtokában módszeresen és rendszeresen alkalmazza.
A problémamegoldás megtanulása, a száraz tudásanyag alkalmazásának technikája újra
és újra felbukkan az oktatás történetében, sőt a vezetőknek szóló menedzsment önsegítő
könyvekben is. Ha besétálunk egy könyvesboltba és végignézzük a sikeres életvezetéssel
foglalkozó vezetéspszichológiai szakirodalmat, akkor látható, mekkora igény volna ezen
technikák készségszintű alkalmazására. Miért is ne lehetne már az iskolában elsajátítani? Második körös válaszadóink egyike említi a learning by doing módszert, amelyben
a résztvevőknek saját cégük van és bekapcsolódnak valós vállalkozásokba, projektekbe.
Így nagy a tétje a tanulásnak is.

A problémahelyzetek felismerése
A pedagógusok csak részben értenek egyet azzal, hogy a mindennapi helyzetek problémáit nehéz felismerni. A problémamegoldással foglalkozó pszichológiai szakirodalom
szerint „probléma akkor áll fenn, ha van egy célunk, amit el akarunk érni, de nem áll rendelkezésünkre a hozzá vezető út, eszköz vagy módszer. Ez a válasz azonban nem kielégítő, hiszen néha előfordul ennek éppen az ellenkezője is, az, amikor nincs megadva a cél,
a gond éppen annak kijelölése; de ha ez megtörténik, akkor annak eléréséhez szükséges
út már egyből adott.”
A pedagógusok szerint tehát a mindennapi helyzetek nem feltétlenül rosszul definiáltak, a tapasztalt szakember számára felismerhető mintázatokba szerveződik egy-egy
feladat.
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Milyen lesz a gyakorlati életre nevelés 2023-ban?
Vizsgálatunk egyik legizgalmasabb kérdése arra irányult, hogyan képzelik el a pedagógusok a gyakorlati életre nevelést egy évtized múlva. Az optimistább válaszadók gyakorlatorientált oktatást vizionálnak, ahol hangsúlyosabb szerepet kapnak az infokommunikációs eszközök is. A pesszimistábbak szerint nem minden iskola lesz képes beépíteni
ezt a szemléletet az életébe. Természetesen vannak olyan válaszok, amelyek egyszerűen
higgadt realizmussal közelítik meg a kérdést. „Ha sikeres a program, és következetes a
képzés-fejlesztés a pedagógus társadalom tudatában, valamint gyakorló gazdasági szakembereket lehet megnyerni, akkor 10 év elég lehet, hogy az iskola teljes rendszerén keresztülmenjen a fejlesztés.”

Kutatóink előzetesen összegyűjtötték a gyakorlati
életre nevelés terület fejlesztésének céljait,
feladatait


A gyakorlati tudás (ismeretek) alkalmazása a hétköznapi élet problémáinak megoldására, alapvető jártasság megszerzésére, az alkotó képesség fejlesztésére.



Mindennek során lehetőség van a nehezen tanuló gyerekek segítésére, a sajátos nevelési igényű tanulók sikerélményhez juttatására, valamint az anyagi, szociális okok miatt hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek javítására.



A család életében előforduló, az egészséges életvitelt célzó tevékenységek gyors, szakszerű, biztonságos elvégzésének segítése.
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A műszaki és természettudományos kompetencia fejlesztése. Az Életvitel és gyakorlat
műveltségterület a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, manuális, tervezési és modellezési feladatokon keresztül mutatja be. Az oktatásában a
manualitás központi helyet foglal el. A kéz intelligenciájának fejlesztésére a gyermek
és ifjúkor a legalkalmasabb, később már nem pótolhatók az itt elkövetett mulasztások.



A fogyasztói, felhasználói kultúra fejlesztése.



Különböző helyzetekhez való alkalmazkodás, válaszok korunk kihívásaira.



A pályaválasztásra való felkészítés támogatása.

Számos kipróbált nemzetközi és hazai módszer áll rendelkezésre ahhoz, hogy válogassunk közülük, kiválasszuk az éppen legkedvezőbbet az adott problémáink megoldásához, s a gyakorlatunkban beváltakat továbbadjuk.
Nem szaktudományok szerint tagoljuk az ismereteket, hanem azokat az átfogó elveket
és módszereket tekintjük az építkezésünk mindenkori alapjának, amelyek a gyermek
számára alkalmasak a tudás megszerzésére, és egyben az újabb és újabb tudásszerzés és
tudásalkalmazás a problémamegoldás megtanulására, általánosítására.


Az esetjátékok, a mindennapi életszituációk, vitaindítók.



A gyakorlati helyzetekből való kiindulás, ezáltal a kíváncsiság, az érdeklődés, az érdekeltség felkeltése.



Tanulói kísérletek, kutatómunka.



Önálló alkotói, önkifejezési lehetőségek (alkotó részvétel a tanulás-tanítás folyamatában a tervezéstől az értékelésig).



A tapasztalatok – a tudásanyag – mások számára történő hasznosíthatósága.
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A GYAKORLATI ÉLETRE NEVELÉS SIKERKRITÉRIUMAI
A Delphi-módszer
Kutatásunk célja:


a Gyakorlati életre nevelés terület tanításával kapcsolatos sikerkritériumok feltárása,



a korszerű nevelési-oktatási szemléletmód és módszerek bevezetésével kapcsolatos
szakértői attitűdök feltárása,



a változó tanári szereppel kapcsolatos szakértői attitűdök vizsgálata volt.

A módszer


Delphi-módszer kétciklusos kérdőívvel,



kétciklusos szakértői műhellyel,



public Delphi szemlélettel végeztük.

Technikai részletek


A kérdőíveket két ütemben továbbítottuk.



Szakmai és egyéb, a kérdésben érintett változatos összetételű csoport számára juttattuk el, hólabda módszerrel.



Azt kértük, hogy egy négyfokú skálán értékeljék az általunk kiküldött 20 állítást, a
következők szerint:

 Egyáltalán nem értek egyet
 Inkább nem értek egyet vele
 Részben egyetértek vele
 Teljesen egyetértek vele
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Delphi első ütemének eredményei
Állítás: A Gyakorlati életre nevelés akkor sikeres, ha kellő hangsúlyt kap benne a gyerekek problémamegoldó képességének fejlesztése.(3)
Jelentős egyetértés

Kérdés: A Gyakorlati életre nevelés akkor sikeres, ha ismeretanyaga megfelelő módon
válaszol a pénzkezelés kérdéseire.(8)
Markánsabb egyet nem értés
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Állítás: A Gyakorlati életre nevelés kiváló terep a legújabb pedagógiai módszerek alkalmazására.(14)
Meglepően magas egyet nem értés

Delphi 2. ütemének eredményei
(Szűkebb szakértői kör – rövid interjúforma)
A válaszadók véleménye alapján leszűrhető problémakörök:


szakemberhiány



eszköz- és óraszámhiány



a valódi gyakorlati tevékenység és a saját tapasztalás hiánya

Gyakorlati életre nevelés – problémamegoldó gondolkodás
A válaszokból leszűrhető eredmények:


a problémamegoldó gondolkodás áthatja a nevelés-oktatás egész folyamatát,



életszerű közegben,



változatos, új módszertannal fejleszthető.
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A tanulásszervezéssel kapcsolatos pedagógiai módszerek


Tevékenységközpontú pedagógiák: projekt módszer, kooperatív tanulásszervezési eljárások, differenciált feladatszervezés, oktatási programok alkalmazása, IKTeszközök használata, learning by doing



Személyközi kommunikáció: motiváció, önismeret, énkép-fejlesztés

Pénzkezelési ismeretek
A válaszadók:


Hiányolják a konkrét gyakorlati tevékenységeket e téren, valamint a célirányos módon megfelelően képzett pedagógusok jelenlétét.



Igen fontosnak tartják a pénz beosztását, befektetését, az öngondoskodás, a tudatos
fogyasztóvá nevelést a családban.



Említik az ügyintézés, a nyomtatványkitöltés praktikus ismereteinek fontosságát.

Eredmények összegzése
A Delphi-kutatás során tehát feltártuk, hogy a téma iránt érdeklődő pedagógusok és oktatási-nevelési szakemberek a következő kritériumokat tartják a sikeres fejlesztés tényezőjének:


A problémamegoldó képesség fejlődik.



Élményközpontú, játékos formában történik a fejlesztés.



Könnyen alkalmazható problémamegoldó eszköztár elsajátítása történik a tevékenység során.

Az eredmények alapján szakértőink meghatározták a bemeneti és kimeneti mérés változóit, melyek a következők:


Problémamegoldó képesség



Kreativitás könnyedsége (fluencia) és rugalmassága (flexibilitás)



Tanulói attitűd



Tanári attitűd
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Hipotézisünk, hogy a kutatási-fejlesztési programunkban részt vevő szereplők problémamegoldó képessége, kreativitásának könnyedsége és rugalmassága tendenciaszerűen
nagyobb fejlődést mutat, mint a kontrollcsoportokban részt vevő diákok és pedagógusok
ugyanezen értékei. Feltételezzük továbbá, hogy a tanulói és tanári attitűdök változása
tendenciaszerűen pozitívabb képet rajzol fel a kutatási-fejlesztési programunkban részt
vevő diákok és pedagógusok esetében, mint a kontrollszereplők körében.
Adatgyűjtési módszereink: terepkutatás, résztvevő megfigyelés, félig strukturált interjú és mélyinterjú, fényképtanulmány, videofelvétel, kérdőívek és tesztek
Elemzési módszereink: tartalomelemzés, kérdőívek és tesztek statisztikai kiértékelése

Ajánlás a gyakorlati életre nevelés terület
fejlesztéséhez
Egy módszer, ami segíthet
Amit a kerettörténet módszerről (Storyline) tudni kell
A módszer Skóciából származik (az 1965-ös tanterv vezette be), ahol elsősorban a környezeti nevelés és a művészeti tárgyak integrált oktatásában alkalmazták, hiszen ezek
számos területen kapcsolódnak egymáshoz. A módszer kifejlesztésének másik oka, hogy
a tanulási motivációjukat elvesztett gyerekek újra ráleljenek a tanulás örömére a tanulási folyamatban való aktív szerepvállalásukkal, illetve azzal, hogy a tanulás élményszerűvé válik és egyformán fontos mindenki részvétele (ötletei, gondolatai, elkészített
alkotásai, előadásai).

Kép: http://creativescienceschool.org/home/classrooms/storyline-approach/
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A módszer úttörői Steve Bell, Sally Harkness és Fred Rendell voltak, és az elmúlt évtizedekben Skócián kívül számos más országban is elterjedt Európában és azon kívül is
(pl.: USA).
A lényege, hogy partnerséget teremt a tanár és a diákok között. A tanár tervezi az események vonalát, láncolatát („line”), de a diákok alkotják meg, fejlesztik a történet részleteit („story”). A terv magában foglalja a tantervi tudásanyag elsajátítását, és a készségek
gyakorlását, ugyanakkor a történet alakítása biztosítja a diákok számára a belső motiváció kialakulását, és az érzelmi elköteleződést. Ösztönzi a diákokat a tanulásra, a céltudatos információkeresésre; megtanulnak döntéseket hozni, és rájönnek mi mindenre
képesek – ezáltal az önismeretet is fejleszti.

Példák
„My road” (Göteborgi Közlekedési Hatóság)
Egy göteborgi példa arra, hogy hogyan tanítják a 6-9 éves gyerekeknek a közlekedési
ismereteket kerettörténet módszerrel, „My road” (Az én utam) címmel. (A Göteborgi
Közlekedési Hatóság további kerettörténeteket fejlesztett ki 10-12, és 13-15 éves gyerekek
számára.)
Először a gyerekek leírják, lerajzolják a környezetükben lévő épületeket, majd egyeztetik egymással, hogy közös koncepciót tudjanak létrehozni, mielőtt elkezdik a modell létrehozását. (Megtervezhetik az utcanévtáblákat, fákat, buszokat az épületek méretéhez
képest, stb.) Ehhez változatos anyagokat lehet használni, itt is érvényesül a nagy döntési
szabadság. Majd életre keltik a közvetlen környezetet, megalkotják karaktereiket, melyeknek leírják, összegyűjtik a tulajdonságait, és választanak egy közlekedési eszközt.
A továbbiakban végigjátszanak több szituációt, és kidolgozzák a javaslataikat a biztonságosabb környezetre vonatkozóan. A végeredményt ténylegesen eljuttatják a megfelelő
hatóságoknak, szülőknek, egyéb partnereknek. A feladat végrehajtásához komplett tervezési mátrix, a karakteralkotáshoz melléklet, illetve gazdag képanyag áll a rendelkezésükre.
Forrás: www.trafikforlivet.se/dbfiles/148.pdf

Sárkányok és elefántok (Erica Poon, McGovern)
A sárkányfigurákat és a sárkányerdőt úgy alakították ki, hogy a diákok körbejárhassák
az alakokat és könnyen megközelíthessék a terepet.
Miután létrehozták magát az erdőt képviselő frízt és a karaktereket, papírmasé sárkánytojásokat (kissárkányokat) is készítettek a tanulók.
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A konfliktus
Egy reggel a második osztályos lányok sárkányerdejében egy elefánt tűnt fel. A lányok
– mindegyikőjük egy-egy sárkány – többsége örült, hogy új állat érkezett. A következő
napon még két elefánt érkezett az erdőbe, és lelegelték néhány fa lombozatát. Ezt még
mindenki elnézően fogadta, hiszen az elefántoknak is enniük kell. A következő napon
azonban a családjuk is csatlakozott az elefántokhoz, és ők még többet ettek.
A tanulók aggódni kezdtek, úgy tűnt, az elefántok már nem is annyira aranyosak. Napnap után egyre több elefánt érkezett, egyre többet és többet ettek, egyre mélyebbre hatoltak a sárkánybirodalomba.
Akkor arra gondoltak, hogy érdekes lenne megvizsgálni, hogy mi is történik, ha két egymástól jelentősen különböző csoport találkozik, s az étel és terület feletti hatalomért megkezdődik közöttük a küzdelem.
Célok
A cél az volt, hogy a tanulók felkészüljenek a társadalomismeret tantárgy egyik közelgő
egységére, mely az őslakosokról szólt. A sárkányok és elefántok között személyesen megtapasztalt konfliktus vélhetően kellő alapot ad annak megértéséhez, milyen bonyolult
kapcsolat alakult ki az őslakosok és bevándorlók között.
Lehetőség nyílt arra, hogy a gyerekek egy adott konfliktust más-más nézőpontokból is
megvizsgálhassanak.
A kissárkányok miatt a lányok érzelmileg is erősen elköteleződtek. A lányok többnyire
nagy hangsúlyt fektetnek a kompromisszumokra, a közösségépítésre. Tenni kellett tehát
azért, hogy a helyzet feszültsége megnőjön, így az elefántok ellopták a sárkánytojásokat.

Kép: http://storyline.org/Storyline_Design/Articles_7.html
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Mivel tovább fogyott az élelmiszer, felmerült a kérdés:
„Szükség van-e a sárkányerdőben szabályokra?”
A sárkányok egyhangúlag igennel szavaztak, a szavazás eredményeként úgy határoztak,
hogy az elefántok ügyében három szabályt kell érvényesíteni:
– Egyszerre csak öt elefánt tartózkodhat az erdőben.
– Az elefántok nem ehetik meg a zöldet, inkább kapjanak havonta élelmiszercsomagot.
– El kell osztani a területet, az elefántok nem foglalhatják el az erdő legjobb részét.
Ám az elefántok nem tartották be a szabályokat, hanem bekerítették a legjobb területet
maguknak. Az elefántok napról-napra változó beszédbuborékokkal közölték a gondolataikat egymással.

Kép: http://storyline.org/Storyline_Design/Articles_7.html

Ekkor ismét fölmerült a kérdés:”Mit kellene tenni az elefántokkal?”
Hosszas vita után három lehetőség adódott: „egyezzenek meg velük”, „ ügyes húzással
üldözzék el őket”; vagy „semmisítsék meg őket”.
A tanulók listát írtak az egyes választási lehetőségek előnyéről és hátrányáról, s végül
megszavazták, hogy „trükk-módszer” lesz a legmegfelelőbb az elefántok ellen.
A kompromisszum ellen azért szavaztak, mert úgy érezték, hogy az elefántok már eljátszották a bizalmat. Az elpusztítás ellen az szólt, hogy féltek a megtorlástól, nem akarták
megkockáztatni, hogy elvesszenek a csatában a sárkánytojások, és nem akartak erőszakosnak tűnni mások előtt.
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A trükk pedig az lett, hogy mérges szömörcével permetezik le a lombozatot, és a keserű íz
és a viszketés miatt az elefántok majd odébbállnak. A terv sikerrel járt, és nem pusztult
el senki. Az elefántok nem tudták meg azt sem, hogy mindezt a sárkányok tervelték ki.
A tojásokat megtalálták és visszaszállítottak a plüssfészkekbe. Néhány nappal később
négy egészséges babasárkány kelt ki, és a lányok le voltak nyűgözve.
A módszer kihívásai
A pedagógusok koordinátori szerepben minden döntést igyekeztek aközött a korlátok
között tartani, hogy sárkányok megölik az elefántokat vagy hogy a legjobb barátokká
válnak.
A pedagógusok egy háttértörténetet alkottak, hogy honnan származnak az elefántok,
miért hagyják el otthonaikat, mit akarnak a sárkányerdőben. Ugyanazt a nyelvet beszélik, mint a sárkányok? Vajon tudják egyáltalán értelmezni a sárkányok szabályait, terveit? Úgy vélik az elefántok, hogy ők lehetnek a terület és lombozat birtokosai? Mi mindent
hajlandóak ezért föláldozni? Mennyire vesznek részt az elefántok a háborúban?
A folyamat végén a pedagógusok mindenkit megkértek, hogy írjon egy történetet az
ő kissárkánya számára, melyben arra az időre emlékeznek, amikor elefántok jöttek a
sárkányerdőbe. A pedagógusok összegzése szerint a tanítványok valóban megértették,
hogy mi történik, ha két egymástól különböző csoport találkozik. Megtanulták, milyen
bonyolult kommunikáció és csoportdinamika adódik, ha a felek nem bíznak egymásban
és a világot is eltérő módon szemlélik.
Forrás: http://storyline.org/Storyline_Design/Articles_7.html

Készült a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 számú a „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)”
II. szakasz című kiemelt projekt 3. alprojekt, 6351 számú és „A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási
programjának fejlesztése” című téma/témaegység keretében.
Témavezető: Lippai Edit
Szerzők: Lippai Edit, témavezető – Nagy Viktória, pedagógiai fejlesztő –
Sztridáné Kurucz Krisztina, pedagógiai fejlesztő –
Voglné Nagy Zsuzsanna, pedagógiai fejlesztő
Tördelés: Pattantyus Gergely
Terjedelem: 20 oldal
A fotók a szerzők saját tulajdonában állnak!
Budapest, 2014
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A projekt neve:
Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1
XXI. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció
Célja:
A kiemelt projekt átfogó célja a közoktatás fejlesztése, ennek szakmai,
informatikai támogatása, minőségbiztosítása és nyomon követése.
Ideje:
1. szakasz: 2008-2012 (lezárult)
2. szakasz: 2012-2015 (folyamatban)
Konzorciumvezető:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Szakmai partnerek:
Oktatási Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

