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IO2 
KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV

BEVEZETÉS 

A	közös	jövő	kialakításának	különböző	módjai	és	szintjei	vannak,	de	az	oktatás	mindig	az	alapja	lesz	annak,	amit	építeni	
kell,	mivel	a	jövőt	a	mai	fiatal	generációk	építik	majd	fel.	Nagyon	fontos,	hogy	a	magukról,	másokról	és	a	környező	világról	
megismerésük	folyamatának	kezdetén	kialakítsák	a	pluralitás	fogalmát	a	kultúrán	keresztül.		Kézzelfogható	vagy	olykor	
megfoghatatlan	módon,	a	kultúra	a	társadalom	ismerető	jegye,	nem	csak	ma,	hanem	a	múltban	is.	Ezért	ez	az	EducLab 
képzési	 kézikönyv	 (EDucation	 and	 DIgital	 Cultural	 LABoratory)	 új	 megközelítéseket	 kínál	 az	 ECEC	 óvodapedagógusok	
számára,	különös	tekintettel	a	kulturális	örökség	fogalmának	a	gyermekek	számára	történő	továbbadására	korai	oktatási	
szakaszukban.	

Az	„Egység	a	sokféleségben”	kifejezés,	amely	az	Európai	Unió	mottója,	felfedi	az	összes	réteget,	amely	a	múlt,	a	jelen	
és	a	 jövő	 társadalmát	képezi.	Ez	a	megközelítés	azt	 is	 felveti,	hogy	a	kulturális	sokszínűség	mind	a	közös,	mind	pedig	
a	 különálló	 örökségen	 alapszik,	 amelyet	 a	 fiatalabb	 generációknak	 elképzelniük	 kell.	 Nemcsak	 a	 koncepció,	 hanem	az	
oktatás	 folyamatában	 alkalmazott	 eszközök	 is	 drasztikus	 változáson	mentek	 keresztül	 az	 digitális	 eszközök	 fejlődése	
miatt.	Ezért	az	óvodapedagógusokat	arra	ösztönzik,	hogy	ismerkedjenek	meg	az	új	technológiákkal,	és	használják	azokat	
osztályaikban,	hogy	lépést	tudjanak	tartani	az	oktatás	újdonságaival.	

A	képzési	kézikönyvnek	az	a	célja,	hogy	kompetenciákat	biztosítson	az	ECEC	óvodapedagógusok	számára	kulturális	
műhelyek	megvalósításához,	valamint	készségek	biztosításához	a	digitális	térségben	és	a	befogadó	megközelítésekben,	
miközben	a	STEAM-megközelítés	tudatosítása	a	gyermekek	számára	prioritássá	válik	az	iskola	előtti	oktatási	időszakban.	

Ez	a	könyv,	amely	az	oktatási	 tevékenységet	kíséri,	5	modult	 tartalmaz	a	természet,	a	 régészet,	a	hagyományok	és	
mesterségek,	mondákra	és	a	szájhagyományok,	a	művészet	és	a	tudomány	témákban.	Minden	modul	2	vagy	4	fejezetből	
áll,	 amelyek	 betekintést	 nyújtanak	 a	 részvevőknek	 a	modul	 témájához,	miközben	meghívják	 őket	 a	 tevékenységekben	
való	 részvételre,	 amelyeken	 keresztül	 előreláthatólag	 további	 tulajdonságokat	 fejlesztenek	 ki	 szakmai	 karrierjükhöz.	Az	
elképzelés	 az,	 hogy	 ne	 csak	 példákat	 soroljanak	 fel,	 amelyeket	 felhasználhatnak	 az	 óvodákban,	 hanem	 egy	 szélesebb	
perspektívába való betekintést is, amely által személyre szabott és innovatív megközelítést alkalmazhat, amely az 
óvodapedagógusok	szakmai	elégedettségüket	is	növelheti.	

Ez	a	kézikönyv	csak	egy	lépéssel	visz	minket	közelebb	a	jövő	generációinak	oktatásába,	de	az	5	modul	mindegyike	a	
kulturális	örökség	egyik	alapvető	elemét	érinti,	és	reméljük,	hogy	a	múlt	és	a	jelen	kulturális	öröksége	előkészíti	az	utat	a	
béke	és	a	jólét	közös	jövőjéhez.

ECEC és a STEAM Oktatás

STEAM	oktatás	a	kreatív	polgárok	fejlesztésére	összpontosít,	akik	a	 lehető	 legjobb	módon	formálják	a	társadalmat,	
a	 jövőt	 és	 a	 világot,	 és	 átfogják	 az	 alapvető	 pedagógiai	 elveket	 és	 gyakorlatokat,	 amelyeket	 eddig	 leginkább	 a	 korai	
gyermekkori	nevelés	területén	használtak,	ideértve	a	kritikus	gondolkodást,	a	problémamegoldást,	kreativitást,	innovációt,	
kommunikációt,	együttműködést,	vállalkozói	készséget	és	így	tovább.

A	STEAM	oktatás	egy	 interdiszciplináris	megközelítés	a	 tanuláshoz,	amelynek	segítségével	a	gyerekek	megtanulják	
a	 tudomány,	 a	 technológia,	 a	 mérnöki,	 a	 művészetek	 és	 a	 matematika	 tudományágainak	 összekapcsolódását.	 Az	
interdiszciplináris	 STEAM	oktatás	 platformot	 biztosít	 a	 gyerekek	 bevonására	 az	 együttműködésen	 alapuló	 tanuláshoz,	
a	 probléma-alapú	 tanuláshoz	 és	 a	mérnöki	 tervezési	 folyamat	 /	 ciklus	 felhasználásához.	 Az	 integrált	 STEAM	 oktatás	
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megvalósításának	 számos	 módja	 létezik,	 de	 a	 hatékony	 integráció	 szinte	 minden	 modelljében	 az	 a	 szándék,	 hogy	
lehetőséget	 biztosítson	 a	 gyerekek	 számára	 új	 ismeretek	 építéséhez	 és	 a	 problémamegoldó	 készségek	 fejlesztéséhez	
a	 tervezési	 folyamat	 során,	 amely	 játék	 közben	megjelenhet	 (	 pl.	 tárgyakkal	 vagy	ötletekkel)	 vagy	 a	 projektekben	 való	
részvételre.	Ezt	egy,	a	gyermekek	érzelmi	elkötelezettségén	alapuló,	és	egy	olyan	tematikus	témához	kapcsolódó,	kutatáson	
alapuló,	nyílt	végű,	gyakorlati	tevékenységek	sorozatával	érik	el,	amely	egynél	több	STEΑM	tudományággal	kapcsolatos	
fontos	fogalmakkal	foglalkozik.

A	 STEAM	 a	 tanulási	 lehetőségek	 strukturálásáról	 szól,	 ahol	 a	 hallgatók	 képességeikre,	 tudásukra	 és	 több	
tudományterületen	történő	feladatvégzés	módjaira	építkeznek,	és	integrált,	hiteles	és	lényeges	környezetben	alkalmazzák	
azokat	 a	 problémák	 megoldására,	 a	 valós	 kihívásokra	 való	 reagáláshoz	 és	 a	 mélyebb	 kapcsolatok	 kialakításához	 a	
körülötte	lévő	világhoz.	A	STEAM	oktatás	célja	továbbá,	hogy	segítse	a	gyerekeket	egy	olyan	eszközkészlet	kidolgozásában,	
amely	 olyan	módszereket,	 stratégiákat,	 ismereteket,	 készségeket	 és	 gondolkodási	módszereket	 tartalmaz,	 amelyekből	
megtanulják	felhasználni	a	problémákat	és	a	kihívások	kezelését.

A	technológia	a	STEAM	oktatásában	további	jelentőséggel	bír,	mivel	egyik	fő	célja	a	technológiai	tudás.	A	technológiai	
tudás	az	új	információs	technológiák	és	kommunikáció	megismerését	jelenti,	az	eszközhasználat	mellett	(PC,	hordozható	
készülék	stb.)	Használatán	túl	készségek	és	hozzáállás	fejlesztésére,	valamint	ismeretek	elsajátítására	és	tapasztalatok	
megszerzésére	 van	 szükség.	 Arra	 összpontosítunk,	 hogy	 az	 eszközök	 jelenléte	 és	 használata	 a	 tanulási	 folyamatok	
alatt	 csak	 akkor	 bír	 jelentőséggel,	 ha	 formálódik	 a	 tanulási	 kultúra	 és	 a	 tanítás	 és	 tanulás	megértésének	módja.	 Ez	 a	
hozzáállás	azon	a	meggyőződésen	alapul,	hogy	a	technológia	hozzájárulása	abban	a	tényben	rejlik,	hogy	megváltoztatta	a	
gondolkodásmódot,	a	tanulást,	és	sok	esetben	hozzáférést	biztosít	a	tudás	megteremtéséhez,	amely	más	eszközökkel	nem	
lehetséges.	Ilyen	módon	képezi	a	meglévő	tudást.
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TARTALOM

Időtartalom:  6	óra:	3	fejezet,	mindegyik	2	óra

Modul fejezetei
1.1 Felolvasás gyerekeknek: mit, mikor, hogy... és miért?
1.2 Animált olvasás módszerei
1.3 Animált olvasás és az új media

Modul célkitűzései
• Fokozni	az	óvodai	tanárok	körében	az	olvasás	és	a	mesemondás	fontosságát	a	korai	gyermekkorban
• Ismeretek	és	eszközök	biztosítása	az	óvodapedagógusok	számára	az	animált	olvasáshoz
• Ismertetni	azokat	a	lehetőségeket,	amelyeket	az	új	média	nyújthat	a	mesemondáshoz	és	a	felolvasáshoz

Modul konkrét céljai
• Felhívni	a	figyelmet	az	óvodapedagógusok	körében	az	olvasás	fontosságára	a	korai	gyermekkorban
• Fejleszteni	az	óvodapedagógusok	hangos	felolvasási	képességeit
• A	hangulat	megteremtése,	ami	megkönnyíti	az	óvodapedagógusnak	a	felolvasást	az	óvodás	korú	gyerekeknek
• Naprakészség	a	témát	érintő	kiadványok	terén,	különösen	az	iklúzív	könyvekkel
• Megmutatni,	hogyan	kell	animált	felolvasásokat	megtervezni,	előkészíteni	és	megtartani	különböző	technikák	felhasználásával
• Képesek	legyenek	az	óvodapedagógusok	kritikusan	megválasztani	a	médiát	és	az	új	technológiai	eszközöket	az	animált	olvasmányokhoz	

Tanulási eredmények
A	képzés	végére	a	résztvevők	megtanulák,	hogyan:

Tudás:
• Ismerjék	fel	az	olvasás	fontosságát	a	korai	gyermekkorban
• Válasszanak	a	gyerekek	számára	megfelelő	minőségű	könyvet
• Tervezzék	meg	felolvasó	műhelymunka	időtartamát	és	helyszínét,	valamint	az	alkalmazandó	módszereket
• Ismerkedjenek	meg	az	animált	olvasás	fő	módszereivel
• Szerezzenek	alapvető	ismeretek	a	piacon	lévő	digitalis	eszközök	használatára

Készségek:
• Válasszanak	a	gyerekek	számára	a	legmegfelelőbb	könyveket	
• Használjanak	többféle	technikákat	az	animált	felolvasáshoz

Kompetenciák:
A	célok,	a	rendelkezésre	álló	időkeret,	a	helyek	és	az	erőforrások	alapján	értékelje	az	alkalmazandó	animált	olvasási	technikát,	majd	az	
animált	olvasás	eredményes	megtervezése,	előkészítése	és	végrehajtása	alapján

Tanítási módszerek
• Face	to	face	oktatás
• PPT	bemutató
• Képeskönyvek	illusztrációinak	használata
• Gyakorlati példák képeskönyvek és hagyományos könyvek olvasására
• Olvasási	technikák	kikísérletezése
• Animált	felolvasásra	példák	
• Gyakorlati szemlétetése a digitalis médiák használatára
• Csoportban	való	munka,	eszközök,	tárgyak	készítése	az	animált	felolvasáshoz

1. MODUL: MESEMONDÁS ÉS FELOLVASÁS 
Modult írta:	Co&So	(Olaszország)
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Oktatási tananyagok
Lásd	a	fejezet	aktivitásait.

Kiértékelés és Önreflexió
Lásd	Kiértékelés	és	Önreflexió	részt	a	fejezetek	végén.

Alternatív helyszínek 
Ha	megteremtjük	a	megfelelő	környezetet,	a	felolvasást	meg	lehet	és	meg	is	kell	valósítani	az	osztálytermen	kívül	is	(egy	felolvasó	sarkat	
akár	az	udvaron	is	létrehozhatunk,	ahol	a	természettel	kapcsolatban	mesélhetünk	történeteket)

Felolvasó	műhelymunkát	az	óvoda	területén	kívül	is	lehet	szervezni:
• A	 legközelebbi	nyilvános	könyvtárban,	ahol	 ismertethetik	a	gyerekekkel	a	könyvajánlókról,	 könyveket	kölcsönözhetnek,	és	 tanácsot	

kaphatnak	a	lehetséges	témákról	a	felolvasásokhoz
• Gyerekkönyvtárban
• Játszóházban

Digitális eszközök 
• Projektor
• Fényképezőgép
• Mesemondás	videószerkesztő	segítségével,	képek	és	hangfelvételek	felhasználásával
• Animáció	készítése	stop	motion	technikával
• Képeskönyvek	illusztrációinak	szkennelése	és	szerkszesztése,	amelyeket	felolvasáskor	használhatnak

Inklúzív megközelítés
Képeskönyvek	használata	a	sokszínűség	és	az	inklúzivitás	bemutatására:
A	képeskönyvek	olvasása	kiváló	eszköz	a	gyermek	önkifejezésének	elősegítésére,	és	különösen	arra,	hogy	az	osztály	többi	tagjait	elkísérjék	
a	különféle	világokba,	és	megváltoztatva	így	a	nézeteiket	a	többiek	meghallgatásával

Hozzáférhető könyvek használata: játékkönyv (gamebook):
A	játékkönyv	„határ	objektum”,	és	mint	ilyen,	szorosan	kapcsolódik	a	hozzáférhető	olvasás	kérdéséhez.	A	játékkönyveknek	és	a	hozzáférhető	
könyveknek	sok	közös	vonása	van:	1.	Mindkettő	tartalom	és	tároló	egyszerre;	2.	Mindkettőnek	szakértőkre	és	nagyobb	szakmai	igényre	van	
szüksége,	mint	az	írónak	és	az	illusztrátornak,	akik	létrehozásukban	részt	vettek;	3.	Mindkettő	a	multiszenzorialitást	hirdeti;	4.	Mindkettő	
megköveteli	az	olvasó	aktív	részvételét;	a	könyv	csak	élvezhető,	hogyha	„végigjátszák”;	5.	Az	olvasás	statikus	jellege	mutatkozik	meg.	A	
könyvet	úgy	lehet	összeállítani,	hogy	az	a	legmegfelelőbb	legyen,	korlátozások	nélkül	(pl	.:	csendes	könyv);	6.	Különböző	csatornák	vannak	
bevonva, amelyek arra ösztönzik az olvasót, hogy együtt olvassanak, játszanak, és osszák meg.

Interdiszciplinaritás (a STEAM megközelítésre reflektálva)
Ez	 a	 modul	 az	 interdiszciplináris	 STEAM	 megközelítés	 különféle	 elemeit	 tartalmazza:	 fő	 hangsúly	 a	 technológiai	 eszközök	 (analóg	
és	digitális	adathordozók	egyaránt)	aktív	 felhasználására	 teszi,	 valamint	a	mindennapi	 tárgyak,	karton	alakzatok	vagy	figurák	és	egyéb	
elemek	használatára,	az	önkifejezési	képességek	és	animált	olvasási	tevékenységekre.	A	modul	felhívja	az	óvodapedagógusok	figyelmét	az	
interdiszciplinaritásra,	és	arra	ösztönzi	őket,	hogy	aktívan	vonják	be	a	gyermekeket	az	olvasási	tevékenységekbe	és	az	előkészítés	fázisába,	
magában	 foglalva	a	 felfedezést,	 az	 együttműködést,	 a	művészi	 alkotást	 és	a	 technológiai	 eszközök	aktív	használatát,	 amelyek	mind	a	
STEAM	megközelítés	alapvető	elemei.

BEVEZETÉS
Könyvek	és	képeskönyvek	olvasása	kisgyermekeknek	nélkülözhetetlen	oktatási	és	nevelési	eszköz.	A	könyv	egy	olyan	média,	amelynek	célja	
a	jelentőségteljes	és	hatékony	tanulási	környezet	létrehozása,	valamint	a	gyermekek	kognitív,	érzelmi	és	kapcsolati	fejlődésének	elősegítése.	
Valaki,	aki	tudja,	hogyan	lehet	felismerhető	„narratív	teret”	létrehozni	az	olvasáshoz,	feltehetően	rendelkezik	megfelelő	készségekkel	és	a	
szükséges	figyelmet	szentelte	a	megfelelő	könyv	kiválasztására,	a	narratív	tér	létrehozására	vagy	optimalizálására,	valamint	a	megfelelő	
technikák	alkalmazására.	Az	utóbbi	években,	a	digitális	technológiák	egyre	gyakoribb	használatával,	a	multimédiás	eszközök	bevezetését	az	
ECEC-oktatásban	széles	körben	megvitatták.	Úgy	véljük	azonban,	hogy	túl	kell	lépnünk	a	„technológia	előnyei	vagy	hátrányai”	vitatkozásán,	
mivel	a	technológia	létezik,	és	biztosan	része	a	gyermekek	mindennapi	életének.	Ezért	le	kell	győzni	az	ellenállást	és	az	ideológiákat,	és	
meg	kell	érteni,	hogyan	kell	 intelligensen	cselekedni	ebben	az	összefüggésben,	átgondolva	a	könyvek	olvasásának	és	 felhasználásának	
hagyományos	 megközelítését,	 javasolva	 a	 bevált	 gyakorlatokat,	 ahol	 a	 digitális	 eszközöket	 lehetőségként	 tekintik	 és	 tapasztalatok	
felépítésére	használják,	lehetőséget	adva	a	gyermekeknek	a	felfedezésre	és	a	játékra.	Ehhez	azt	javasoljuk,	hogy	irányítsuk	figyelmünket	a	
technológiától	a	tanulási	folyamatok	felé.
Elképzelésünk	szerint	 a	 technológia	más	nyelvekkel	 együtt	 felhasználva	a	 felfedezéseknek,	 a	 kidolgozásoknak	és	a	 tudásnak	a	 forrása	
lehet,	és	új	gondolatformákhoz	és	új	potenciális	kifejezési	készségekhez	vezethet.	Filozófiánk	az	„et-et”	(akár),	és	nem	az	„aut-aut”	(vagy)	
megközelítés,	ezért	a	technológiai	eszközök	nem	helyettesíthetik	a	hagyományos	megközelítéseket.
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1.1 FEJEZET
FELOLVASÁS GYEREKNEK: MIT, MIKOR, HOGY ÉS MIÉRT?

Célok Megérteni az olvasásnak a korai gyermekkortól való pozitív hatásait;
 	 Megismerkedni	a	kiadói	piaccal	és	kiváló	minőségű	könyveket	választani;
 	 Olyan	kontextus	létrehozása,	amely	megkönnyíti	a	mesehallgatást	és	a	gyermekek	aktív	részvételét	az	olvasás-

elbeszélés terén.

Szükséges eszközök Színes	A4	papír,	fehér	kartonlapok,	olló,	ragasztó,	filctollak,	post-it,	papírlapok,	PC/laptop,	videóprojektor

Időtartam 120	perc

Munkalapok/Aktivitások 1.	Munkalap:	Jégtörő	“Komagata	-	Adok	egy	ajándékot”,	PPT	bemutató,	“Dolgok,	amelyek	megtörténnek	amikor	
olvasunk”,	Kiértékelő	lap	“Ötletvihar	Post-ittel”	

Az aktivitás leírása
A	 jelenlegi	 fejezet	 teljes	 mértékben	 bevonja	 a	 részvevőket	 egy	 2	 órás	 reflexióba,	 ahol	 az	 óvodapedagógusokat	 felkérik,	 hogy	 aktívan	
résztvegyenek	és	osszák	meg	ötleteiket	és	tapasztalataikat	a	könyvekkel	való	kapcsolatukról,	szakmai	és	személyes	nézőpontból.	A	fejezet	
végigkíséri	a	pedagógusokat,	hogy	felfedezzék	azokat	az	érzéseket	és	készségeket,	amelyek	akkor	merülnek	fel,	amikor	valaki	könyvet	olvas	
fel,	és	mit	élnek	át	a	gyerekekkel,	amikor	egy	ilyen	élmény	során.	Továbbá,	fontos	felismerni,	mennyire	fontos	odafigyelni	az	osztályteremben	
használt	könyvek	kiválasztására,	a	megfelelő	környezet	létrehozására,	valamint	az	olvasási	tapasztalatok	időtartamának	és	módszereinek	
meghatározására.

A	fejezet	várhatóan:
• A	részvevőket	jégtörő	játékokkal	vezeti	be	a	fejezetbe,	amelyeket	a	japán	művész	és	Komagata	illusztrátor	műhelymunkája	inspirálta.	

Ez	 egy	 rövid	 feladat,	 amely	 a	 csoportot	 kezdetben	 egyéni	 szinten	 vonja	 be,	majd	 létrehoz	 különféle	 helyzeteket	 és	 kapcsolatokat,	
amelyek	meglepetést	okoznak,	lerombolja	az	önmagától	értetődőnek	tartott	eljárásokat,	és	arra	bíztatja	az	óvodapedagógusokat,	hogy	
improvizáljanak	és	befogadják	a	kifejezőkészségüket	gyarapító	váratlan	eseményeket.	A	csoport	nyitottabb	lesz	a	váratlan	helyzetre,	
hogy	elfogadják	a	többieket,	anélkül,	hogy	ítélkeznének,	és	elfogultság	nélkül	járulnának	hozzá	az	„itt	és	most”	-hoz.

• PowerPoint	 bemutató	 “Dolgok,	 amelyek	 megtörténnek,	 amikor	 olvasunk”,	 motivációs	 mondatok	 és	 idézetek	 alapján	 az	 olvasás	
tapasztalatáról.	 Ajánlott,	 hogy	 az	 oktató	 olvassa	 fel	 a	 prezentáció	 tartalmát,	 de	 a	 résztvevőknek	 is	 adja	meg	 a	 lehetőséget,	 hogy	
elmondhassák észrevételeiket és ötleteiket.

Kiértékelés  Brainstorming	aktivitás	és	ötletelés	post-itokkal.



 7	 IO2	EDUCLAB	-	Képzési	Kézikönyv

1.1.1 AKTIVITÁS
KOMAGATA – ADOK EGY AJÁNDÉKOT (KÖSZÖNTŐ JÉGTÖRŐ JÁTÉK)

Célok Egy	befogadó	és	barátságos	környezet	megteremtése
 	 A	nézőpont	decentralizálása
 	 Érdeklődéssel	nyitni	a	váratlan	helyzetek	felé	
 	 Felszabadultan	bekapcsolódni	egy	ismeretlen	szituációba
 	 Megtalálni	 a	módját	 annak,	 hogy	hogyan	 járuljanak	hozzá	 a	 gyakorlatokhoz,	 és	 jó	 szívvel	 fogadják	mások	

közreműködését

Az aktívitás típusa Kreatív	páros	műhelymunka

Csoport mérete 	Ajánlott	10-20	fős	csoportoknak.	Először	körbe	ülve	fogadják	a	résztvevőket,	azután	párban	folytathatják	a	
feladatot.	

Szükséges eszközök Színes	A4	papír,	fehér	kartonlapok,	olló,	ragasztó,	filctollak

Az aktivitás leírása 	Ez	egy	“jégtörő”	aktivitás,	amelynek	célja	a	kellemes	légkör	biztosítása	a	csoportban	és	az	érdeklődés	keltése,	
a	részvétel	megkönnyítése	és	a	résztvevők	motiválása,	hogy	kreatív	módon	fejezzék	ki	magukat.

 	 Arésztvevőknek	osszanak	ki	egy	félbe	tűrt	fehér	lapot,	mintha	egy	mappa	lenne,
  A borítékban egy a mappa méretével azonos színes lap less elhelyezve,
 	 A	részvevők	vágjanak	ki	egy	szabadon	választott	formát	a	színes	lapból,
 	 Amikor	elkészültek,	tegyék	vissza	a	formára	vágott	formát	és	annak	széleit	a	mappába,	és	adják	át	a	tőlük	

jobbra	ülő	személynek.
 	 A	részvevők	ragasszák	fel	a	mappa	“borító”	részére	a	kivágott	forma	széleit,	és	a	boríték	belsejébe	a	kivágott	

format.	
 	 Az	oktató	szétoszt	pár	színes	filctollat,	és	megkéri	a	részvevőket,	hogy	egészítsék	ki	a	kivágott	formát,	hogy	egy	

rajz	készüljön	belőle.	

Az aktivitás értelmezése és kiértékelése
Mindegyik	résztvevő	leírja	saját	alkotását	és	hogyan	érezte	magát	a	tapasztalat	különböző	szakaszaiban:	mind	az	egyéni	szakaszban,	mind	
a	második	szakaszban	párban.	Az	oktató	kiemeli	hogy	milyen	érzések	mutatkoztak	meg,	mint	kulcsszavak,	amelyek	referenciapontként	
szolgálnak	a	következő	tevékenységekhez.

Variációk
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer Brainstorming	post-itokkal

Mi a jó könyv jellemzői?

Az	első	fejezet	a	post-itos	brainstorminggal	ér	véget,	ekkor	az	oktató	előkészít	egy	flipchartot,	amelyen	a	résztvevők	összes	hozzászólását	
felírja.	A	brainstorming	e	sajátos	módja	lehetővé	teszi	az	összes	résztvevő	hozzájárulásának	összegyűjtését	úgy,	hogy	egymás	után	felírja	
az	ötletetek	a	flipchartra,	érdeklődési	körökre	osztva,	amelyekre	utolsó	lépésként	reflektálhatnak.	

A	tevékenység	céljai	a	következők:

• -	tükrözze	a	könyv	kiválasztásának	kritériumait
• -	tükrözze	az	olvasási	időtartalom	és	helyszínek	azonosításának	vagy	létrehozásának	kritériumait
• -	a	könyv	iránti	érdeklődés	és	kíváncsiság	felkeltése	vagy	fejlesztése,	mint	a	gyermekekkel	való	oktatási	kapcsolat	kíváló	közvetítője.

Szükséges	eszközök:	post-it,	flip	chart	papírlapok,	filctollak.

Az aktivitás leírása:

• Az	oktató	felírja	egy	táblára	vagy	egy	flipchartra	azt	a	mondatot,	ami	a	brainstorming	alapját	adta:	“Mi	a	jó	könyv	jellemzői?”
• Az	oktató	kioszt	néhány	színes	post-it	lapot	és	megkéri	a	részvevőket,	hogy	mindenki	egy-egy	szót	jegyezzen	fel
• Mikor	elkészültek,	az	oktató	begyűjti	a	post-it	lapokat	és	a	hasonló	foglamakat	csoportosítják	és	így	tematikusan	elhelyezik	a	táblán/

flipcharton.
• Az	 oktató	 fogalom	 köröket	 alkot	 a	 szavakból	 és	 kiemeli	 a	 kulcsszavakat	 valamint	 összeköti	 a	 fogalom	 köröket	 színes	 filctollal	 a	

részvevőkkel	közösen.	

Kiértékelés
Az	oktató	összegzi	a	post-it	lapok	tartalmát	a	fogalmi	körök	alapján.
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1.2. FEJEZET
AZ ANIMÁLT OLVASÁS MÓDSZEREI

Célok Megismerkedni	az	animált	olvasás	fő	módszereivel	(vetítés,	bábszínház,	kamishibai,	story	boxes,	árnyjáték)

Szükséges eszközök Az	animált	olvasás	kellékei:	képeskönyvek,	bábok,	kartonpapír	formák,	mindennapi	tárgyak,	történetdobozok,	
reflektorfény	és	fehér	háttér	az	árnyékjáték	számára

Időtartam 120	perc

Munkalapok/Aktivitások 1.	Munkalap	“A	könyvolvasás	különböző	módjai”,	Kiértékelő	lap	“Kör	idő”

A	 hangos	 olvasás,	 a	 történetek	 elbeszélése	 és	 különösen	 a	 képeskönyvek	 olvasása	 mind	 olyan	 tevékenységek,	 amelyek	 elősegítik	
a	 felfedezést	 és	az	animációs	 technikákkal	 történő	kísérletezést.	 Ilyen	módon	az	óvodapedagógusok	kreatív	módon	kísérletezhetnek	a	
különféle	nyelvekkel,	amelyek	elősegítik	az	aktív	és	hatékony	kommunikációt,	és	azonos	hullámhosszra	kerülhetnek	a	gyermeki	nyelvezettel.	
Ezért	a	hangsúly	nem	az	előadásmódra,	hanem	a	kommunikációra	összpontosít.	A	tanároknak	csupán	egy	képes	könyv	olvasása	közben	
is	különféle	kommunikációs	kódokat	között	kell	egyensúlyozzanak	és	váltaniuk	kell	közöttük:	szavak,	képek,	hangok,	testtartás,	interakció.	
Az	olvasási	környezet	megteremtésekor	létrehozunk	egy	“teret”,	ahol	történik	valami,	ami	egyesíti	az	olvasót	a	hallgatóval,	és	érzelmeket,	
kötelékeket,	gondolatokat	és	tapasztalatot	teremt	a	személyiséggel	való	azonosításhoz.	A	teremben	a	gyerekek	olyan	alapvető	szociális	
készségeket	fejlesztenek	ki,	mint	például	a	hallgatás,	az	empátia,	a	többiek	iránti	tisztelet	és	a	szemszög	sokrétű	megértésének	képessége,	
és	ezek	gazdagítása.	Megteremtjük	a	feltételeket,	hogy	kíváncsisággal	szembenézhessenek	a	váratlan	helyzetekkel,	hogy	bátorítsuk	őket	az	
olykor	zavaros	és	meglepő	szituációk	kezelésében.	Az	olvasó	a	lehetőségek	széles	körének	felhasználásával	választhatja	meg,	hogyan	lehet	
“tálalni”	a	könyvet,	anélkül,	hogy	elveszítené	a	kapcsolatot	azzal	a	tapasztalati	érzéssel,	amelyet	javasolni	kíván.
Ez	 a	 fejezet	 különféle	 olvasási	 technikák	 bemutatását	 és	 kísérletezését	 biztosítja	 a	 tanárok	 „eszközkészletének”	 kibővítése	 érdekében,	
folyamatos	figyelmet	fordítva	a	javasolt	tapasztalatok	típusára	és	annak	kulturális	népszerűsítésére.

A	fejezet	leírása:
• Tapasztalatok	bemutatása	“Könyvek	és	a	narrálás	módjai”:	bemutatunk	néhány	képes	könyvet,	amelyek	animált	olvasás	széles	körét	

kínálja.	Megosztunk	néhány	olvasási	tapasztalatot	a	gyerekekkel,	ahol	különböző	technikákat	alkalmaznak	különböző	kontextusokban.	
Minden	 résztvevő	megoszthatja	 tapasztalatait	 a	 csoporttal.	 Ez	 az	 első	 szakasz	 a	 Kamishibai	 technika	 vagy	más,	 az	 oktató	 által	
ismertetett	technika	bemutatásával,	valamint	egy	gyakorlati	demonstrációval	ér	véget.

• Műhelymunka:	az	oktató	4	kis	csoportra	osztja	a	jelenlévőket.	Mindegyik	kis	csoport	kap	egy	anyagcsomagot,	amely	animált	olvasáshoz	
eszközöket	és	egyéb	képeskönyveket	tartalmaz.	Mindegyik	kis	csoportnak	el	kell	készítenie	/	bemutatnia	egy	rövid	animált	olvasást	a	
kiosztott	eszközök	felhasználásával.

Kiértékelés Kör	idő	tevékenység.
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1.2.1 AKTIVITÁS
A KÖNYVOLVASÁS KÜLÖNBÖZŐ MÓDJAI

Célok A	résztvevők	közelebb	kerüljenek	az	animált	olvasás	különböző	technikáihoz
 	 A	résztvevők	tapasztalatainak	gazdagítása	
 	 A	 különböző	 olvasási	 technikák	 jellemzőire	 reflektálni	 és	 hogyan	 kell	 kiválasztani	 a	 legmegfelelőbbet	

kontextustól	és	körülménytől	függően.

Aktivitás típusa  	Műhelymunka	a	különféle	kifejezési	stílusok	népszerűsítésére

Csoport mérete 	3	csoport	6/8	fővel

Szükséges eszközök 	Az	animált	olvasás	kellékei:	képeskönyvek,	bábok,	kartonpapír	formák,	mindennapi	tárgyak.

Az aktivitás leírása Az	 aktivitás	 egy	 csoportos	műhelymunkából	 áll,	 ahol	minden	 csoport	 kap	 egy	 készletet	 egy	 képes	 könyv	
animált	 olvasásához,	 és	 azt	 a	 feladatot	 kapják,hogy	 tervezzék	 és	mutassák	 be	 a	 gyakorlatban	 a	 kiosztott	
szöveg	felolvasását.

  A készletek:
• Csak	a	képeskönyv:	az	oktató	a	csoportnak	mutat	néhány	képeskönyvet,	amelyek	különböznek	egymástól	

méretben	és	illusztrációban.	A	csoport	ki	kell	válasszon	egyet,	szem	előtt	tartva,	hogy	nem	használhatnak	
más	eszközöt,	hanem	olyan	alapvető	elemekre	kell	szorítkozzanak,	mint	például	hangok,	a	testtartás,	az	
időzítés,	a	hely,	és	a	könyv,	mint	fő	elem	felhasználása.	

• Képeskönyv	+	mesefigurák	különböző	formákból	vagy	bábok:	az	oktató	arra	kéri	a	csoportot,	hogy	döntsék	
el	mely	illusztráció	vagy	a	képeskönyv	elemeit	szeretnék	felhasználni	az	animált	olvasáshoz,	bábok	vagy	
egyszerű	karton	figurák	segítségével.	Ezután	a	csoport	hangosan	próbálja	el	a	történetet	a	segédeszközök	
felhasználásával,	ügyelve	a	karakter	hangjának	elváltoztatására,	és	ötleteljenek,	hogy	hogyan	lehet	figurát	
mozgatni és a könyvvel egyszerre használni.

• Képeskönyv	 +	 mindennapi	 tárgyak:	 a	 csoport	 kap	 néhány	 hétköznapi	 tárgyat,	 amelyeksegítségével	
készíthetnek	 egy	 történet-dobozt,	 amelyet	 az	 animált	 olvasás	 során	 fognak	 hasznáni.	 Ez	 a	 gyakorlat	
beindítja	a	kognitív	decentralizálást	és	fejleszti	a	képzelőerőt.	

Az aktivitás és értelmezése és kiértékelése
 	 Kör	idő	a	tapasztalatokra	reflektálva	(lásd	Kiértékelés	és	önreflexió)

Variációk A	készletek	előre	elkészített	anyagok	is	lehetnek,	amelyeket	korábban	készítettek	és	kipróbáltak	a	gyerekekkel	
egy	konkrét	animált	olvasás	során.	 A	lényeg,	hogy	szemléltessük,	hogy	a	részvevők	hogyan	készíthetnek	
olvasó	készleteket	és	hogyan	adják	elő	a	történetet	a	gyerekeknek	a	műhelymunkák	során.
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/Módszer
Kör	idő	aktivitás

A	köridő	nagyon	hatékony	módszer	az	osztálytermi	 légkör	 javítására,	mivel	a	vélemény	megosztásán	keresztül	segíti	a	kommunikációs	
nehézségek	és	konfliktusok	leküzdését.	A	résztvevők	elsajáthatják	az	öntudatosságot,	fejleszti	a	pozitív	interperszonális	hozzáállást	és	a	
szociális	készségeket,	például	az	aktív	hallgatást,	empátiát,	együttműködést.

A	köridő:
• lehetővé	teszi	az	önkifejezést
• elősegíti	az	önismeretet
• megkönnyíti	az	interperszonális	kommunikációt
• biztosítja	a	vélemény	és	a	személyes	tapasztalatok	szabad	kifejezését

A	gyakorlat	lépésről-lépésre:
• A	részvevők	körbe	ülnek,	a	földön	vagy	székeken,	amennyiben	jó	idő	van,	a	tevékenység	kint	is	megtartható
• Senkinek	sem	kötelező,	hogy	beszéljen,	de	mindenkit	bíztatnak	rá
• Mindenki	megvárja	amíg	a	másik	befejezi	a	mondanivalóját
• Senki	sem	sértődik	meg	vagy	gúnyolódik	másokkal
• Bármilyen	problémát	meg	lehet	vitatni,	de	mindig	kell	egy	megoldást	javasolni
• Azokban	az	esetekben,	ahol	konfliktus	alakul	ki,	szabályokat	hozhatnak	egymás	között	a	részvevők,	amelyeket	be	kell	tartani	
• SMS/Messenger	üzenet	használata	ötletcsere	közben.
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1.3 FEJEZET
ANIMÁLT OLVASÁS ÉS AZ ÚJ MÉDIA

Célok Megismerni	a	digitális	technológiák	kínálta	lehetőségeket	a	mesemondás	terén,	és	elsajátítani	a	szükséges	
technikákat	azok	használatához,	és	a	gyermekek	számára	az	óvodában.

Szükséges eszközök Projektor,	laptop,	táblagép,	szkenner,	képeskönyvek,	transzparens	papír,	permanens	filctollak,	színes	kartonok,	
A4	papír,	olló,	ragasztó,	nagy	méretű	kézműves	papírlapok

Időtartam 120	perc

Munkalapok/Aktivitások 1.	Munkalap	“Kisérletezés	kis	csoportokban”,	Kiértékelő	lap	“Ablakok”

A	 több	 szinten	 kialakuló	 vita	 arról,	 hogy	 milyen	 lehetőség	 van	 a	 digitális	 eszközök	 használatára	 kisgyerekekkel	 is,	 eltérő	 és	 gyakran	
ellentmondásos	nézeteket	vet	fel.	A	könyv	vagy	a	képeskönyv	elolvasása	már	multimédiás	tevékenység:	a	könyv	egy	nagyon	régi	média,	és	
a több könyvet tartalmazó képeskönyvek könnyen használhatók digitálisan. A gyermekkönyv kiadói iparban számos kezdeményezés zajlik a 
digitális	könyvek	és	a	kapcsolódó	alkalmazások	terén,	de	meg	kell	különböztetnünk	és	azonosítanunk	azokat	a	termékeket,	amelyek	valóban	
innovatívak	és	kreatívak.	Tapasztalataink	szerint	mindig	ajánlott	a	digitális	eszközök	bevezetése	csak	egy		hosszabb	könyvhasználat	után,	
és	mindig	váltogatva	a	digitális	könyvet	a	nyomtatottal.	Az	általunk	javasolt	út	valóban	a	papíralapú	és	a	digitális	eszközök	váltogatása,	
valamint	az	eszközök	használata	passzív	felhasználás	helyett	az	aktív	tartalom	aktív	dokumentálásához	és	létrehozásához.	Ezért	javasoljuk	
a	technológiai	eszközök	kreatív	használatát,	ahol	a	gyerekek	kísérletezhetnek	a	különböző	kultúrákban,	és	magukkal	hozba	sajátjukat,	ahol	
mindig	ők	a	főszereplők	és	nem	a	passzív	résztvevők.	A	tevékenységek	a	könyvből	indulnak	ki,	és	játékokon	és	műhely	munkákon	keressztül	
viszik	a	 történetet,	ahol	a	gyerekek	kezüket	és	 testüket	megmozgatva,	párban	vagy	kis	csoportba,	 technológiai	eszközöket	használnak,	
amelyek	az	értelmes	kapcsolatok	közvetítőiként	szolgálnak.

A	fejezet	várhatóan:
• Tapasztalatok	bemutatása:	a	tréner	bemutat	néhány	óvodában	végzett	tapasztalatot,	amelyet	egy	nyílt	beszélgetés	követ	a	résztvevőkkel,	

ahol	reflektív	légkörben	mindenki	megoszthatja	véleményét	és	tapasztalatait.
• Eszközök	és	alkalmazások	tesztelése.	A	résztvevők	néhány	digitális	eszközzel	kísérleteznek,	amelyek	könnyen	használhatók	animált	

olvasáshoz	és	a	gyerekekkel	 folytatott	műhelymunkákhoz	az	elbeszélés	során.	A	résztvevőket	4	csoportra	osztják.	A	csoportoknak	
körülbelül	40	perc	áll	rendelkezésükre	a	4	technológiai	eszközzel	való	kisérletezéssel.

Kiértékelés  Az	“Ablakok”	aktivitás	átbeszélése.
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1.3.1 AKTIVITÁS
GYAKORLATI KISÉRLET KIS CSOPORTBAN

Célok 	Megismerkedni	a	multimédiás	eszközökkel	a	történetmesélés	és	az	olvasási	tevékenységek	animálásához
 	 Ötletek	és	tapasztalatok	megosztása	az	ITC	használatával	kapcsolatban
 	 Papír	alapú	könyv	átültetésének	gyakorlása	multimédiás	eszközök	segítségével
 	 Aktív	és	kreatív	módon	bevonni	a	gyermekeket	a	multimédia	források	használatába

Az aktivitás típusa Gyakorlat	kis	csoportban

Csoport mérete 6/7	fő

Szükséges eszközök 	Projektor,	laptop,	táblagép,	szkenner,	képeskönyvek,	transzparens	papír,	permanens	filctollak,	színes	kartonok,	
A4 papír, olló, ragasztó.

Az aktivitás leírása 	A	 tréner	 4	 kis	 csoportra	 osztja	 a	 résztvevőket,	 amelyek	 a	 szoba	 4	 sarkában	 kísérleteznek	 a	 különböző	
eszközökkel.	Minden	csoportnak	körülbelül	40	perc	áll	rendelkezésére	egy	rövid	tevékenység	elképzelésére	és	
megtervezésére,	kezdve	egy	általuk	választott	képeskönyvtől	és	felhasználva	a	rendelkezésére	álló	eszközöket	
és	alkalmazásokat.	Ezután	a	csoportok	bemutatják	munkájukat.

 	 Az	aktivitás	lépésről-lépésre:
 	 Az	oktató	4	összeállítástg	hoz	létre	különböző	anyagokkal:

• vetítő,	transparens	lap,	színes	tollak	(analóg	média)
• projektor	+	szkenner	+	laptop	(immerzív	élmény)
• táblagép	+	stop	motion	program
• táblagépek	+	könyvalkotó	program	-	digitális	könyv

 	 A	 résztvevőket	 a	 tréner	 felkéri,	 hogy	 kísérletezzenek	 a	 rendelkezésükre	 álló	 anyagokkal,	 és	 az	 eszközök	
segítségével hozzanak létre egy rövid tevékenységet a gyerekek számára.

 	 A	csoportok	majd	bemutatják	a	tevékenységüket.

Az aktivitás értelmezése és kiértékelése
 	 “Ablakok”	(lásd	Kiértékelés	és	önreflexió

Variációk
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/Módszer
“Ablakok”

Az	 “ablakok”	 aktivitás	 egy	 kooperatív	 tanulási	 technika,	 amely	 magában	 foglalja	 az	 egyéni	 reflexiót,	 egy	 történet	 kidolgozását	 4	 fős	
csoportokban	és	annak	bemutatását	a	résztvevők	számára.

A	tevékenység	céljai	a	következők:
• az	elért	tanulási	eredmények	reflexiójának	és	ellenőrzésének	pillanatának	megteremtése
• meghatározni	azokat	a	kulcsfogalmakat,	amelyek	a	tapasztalatokból	adódtak
• csoportban,	majd	a	részvevőkkel	közösen	szerzett	tapasztalatok	megosztása	párbeszéd	és	észrevételeken	alapuló	megközelítéseken	

keresztül

A	tevékenység	elvégzéséhez	szükséges	anyagok:	nagyméretű	kézműves	lapok	és	filctollak

• A	résztvevőket	4	fős	csoportokba	osztják,	mindegyik	csoport	egy	asztal	körül	helyezkedik	el,	egy-egy	nagy	méretű	lappal	a	közepén,	így	
minden	résztvevő	könnyen	írhat	a	bele	rajzolt	4	rész	egyikére.

• Fontos,	hogy	a	tréner	pontos	feladatot,	kérdést	vagy	világos	témát	adjon	meg.
• Fontos	meghatározni	egy	olyan	időkeretet,	amely	magában	foglalja	az	egyéni	reflexiót,	a	kiscsoportos	megbeszélést	és	elegendő	időt	

az	eredmények	bemutatására	a	többiek	számára.
• Minden	résztvevő	kap	egy	bizonyos	időt	arra,	hogy	egyénileg	elmélkedjen	és	leírja	gondolatait	a	kijelölt	területen.
• Második	lépésként	minden	4	résztvevőből	álló	kis	csoport	felolvassa	egymásnak	a	gondolataikat,	és	a	központi	térbe	írva	megállapodnak	

néhány közös elemben.
• Minden	csoport	választ	egy	szóvivőt,	aki	felolvassa	az	osztály	számára	a	központi	„ablak”	tartalmát.

A	tevékenység	egy	megbeszéléssel	zárul,	amelynek	során	fogalmi	térkép	készül	a	különböző	ablakok	eredményeivel.
Javasoljuk,	hogy	az	ablak	elég	nagy	lapra,	legalább	egy	A3-as	papírra	vagy	egy	kézmvűves	lapra	kerüljön,	és	jól	látható	jelölővel,	tiszta	és	éles	
vonalakkal	legyen	megrajzolva.	A	pontatlan	vagy	túl	kicsi	minták	nem	segítik	a	folyamatot.
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KÖVETKEZTETÉS

A	modult	úgy	 fejlesztették	ki,	hogy	 lehetőséget	 teremtsen	egy	kiegyensúlyozott	pedagógiai	 reflexióra	és	gyakorlati	kísérletezésre,	mivel	
úgy	gondoljuk,	hogy	a	kettőnek	együtt	kell	járnia,	és	hogy	a	“cselekvés”	lehet	a	“reflexió”	legjobb	alapja.	A	modul	célja	az	animált	olvasási	
technikák	használatával	kapcsolatos	készségek	és	kompetenciák	elsajátítása	számos	módon,	különös	tekintettel	a	technológiai	eszközökre,	
és	minden	 tevékenységet	 követ	 vagy	hozzá	 kapcsolódik	 egy	 reflexió.	A	 kreativitás	használatának	elsajátításához	a	gyermekeknek	 való	
felolvasás	során	mélyreható	reflexió	szükséges,	hogy	mi	történik,	ha	valaki	elolvas	egy	könyvet	és	/	vagy	elmesél	egy	történetet,	milyen	
érzelmeket	von	maga	után	és	milyen	lehetőségek	teremtenek.	A	történet	megválasztásától,	a	hangnem	és	a	saját	testbeszéd	használatától	
kezdve	a	különböző	analóg	és	digitális	technikákkal	való	kísérletezés,	annak	érdekében,	hogy	a	résztvevők	létrehozhassák	a	„tapasztalatok	
eszköztárát”,	amelyet	a	továbbiakban	elmélyíthetnek,	saját	adottságaikhoz	mérten.

TOVÁBBI OLVASMÁNYOK (FORRÁSOK)

„Elbeszélések és szóbeli történetek”
1. Acerra,	 E.	 (2017),	 Letteratura per l’infanzia e applicazioni: adattamenti ipermediali di opere classiche e albi contemporanei,	 Italica	

Wratislaviensia,	vol.	8	(1), pp.	11-28.
2. Arizpe,	E..	and	Styles,	M.	(2003),	Children reading pictures. Interpreting visual texts.	Londra:	Routledge	
3. Bang,	M.	(2000),	Picture this. How picture work. San	Francisco: Chronicle	books	
4. Beckett,	S.	(2012),	Crossover picturebook. A genre for all ages.	New	York:	Routledge	
5. Beseghi	E.,	Grilli	G.	(a	cura	di)	(2011),	La letteratura invisibile. Infanzia e libri per bambini.	Roma:	Carocci	
6. Campagnaro,	M.	(2012),	Narrare per immagini: uno strumento per l’indagine critica.	Lecce:	Pensa	multimedia	
7. Campagnaro,	M.,	Dallari	M.	(2013),	Incanto e racconto nel labirinto delle figure.	Trento:	Erickson	
8. Cardarello,	R.	(2004),	Storie facili e storie difficili. Valutare i libri per bambini.	Azzano	San	Paolo	(Bg):	Edizioni	Junior
9. Catarsi,	E.	(1999),	Leggere le figure. Il libro nell’asilo nido e nella scuola dell’infanzia.	Tirrenia	(PI):	Edizioni	del	Cerro	
10. Cotton,	P.	(2000),	Picture books sans frontiers. Tretham books
11. Evan,s	J.	(2009),	Talking beyond the page. Reading and responding to picturebooks.	New	York:	Routledge	
12. Farina,	L.	(2004),	Il libro gioco. Un po’ mestiere, un po’ passione,	testo	autoprodotto.	Milano
13. Freschi,	E.	(2013),	Il piacere delle storie. Per una didattica della lettura nel nido e nella scuola dell’infanzia.	Parma:	Edizioni	Junior	
14. Gotti,	G.	(2015),	Ne ho vedute tante da raccontar. Crescere con i libri.	Firenze:	Giunti	
15. Hamelin	associazione	culturale	(a	cura	di)	(2012),	Ad occhi aperti. Leggere l’albo illustrato.	Roma:	Donzelli	
16. Kiefer,	B.	Z.	(1995),	The potential of picture books. Merrill
17. Kummerling-Meibauer,	B.	(ed.)	(2011),	Emergent literacy. Children’s books from 0 to 3. Amsterdam:	John	Benjamins	
18. Nikolajeva,	M.	E	Scott	C.	(2001),	How picturebooks work. Garland	Publishing
19. Nodelman,	P.	&	Reimer,	M.	(2003),	The pleasures of children’s literature.	Allyn	and	Bacon
20. Pantaleo,	S.	(2008),	Exploing children’s responses to contemporary picturebooks. Toronto:		University	of	Toronto	Press	Incorporated	
21. Salisbury,	M.	&	Styles,	M.	(2012),	Children’s picturebooks. The art of visualstorytelling. London: Laurence	King	Publising
22. Terrusi,	M.	(2012),	Albi illustrati. Leggere, guardare, nominare il mondo nei libri per l’infanzia.	Roma:	Carocci	
23. Valentino	Merletti,	R.	(1999),	Libri per ragazzi: come valutarli?. Milano: Mondadori 
24. Valentino	Merletti,	R.	(2001),	Libri e lettura da 0 a 6 anni. Milano: Mondadori
25. Valentino	Merletti,	 R.,	 Tognolini,	 B.	 (2006),	Leggimi forte. Accompagnare i bambini nel grande universo della lettura. Milano: Salani 

Editore	
26. Valentino	Merletti,	R.,	Paladin,	L.	(2012),	Libro fammi grande.	Campi	Bisenzio	(Fi):	Idest	
27. Valentino	Merletti,	R.,	Paladin,	L.	(2015),	Nati sotto il segno dei libri.	Campi	Bisenzio	(Fi):	Idest	

A média oktatása
1. Ferri,	P.,	(2014),	I nuovi bambini. Come educare i figli all’uso della tecnologia, senza diffidenze e paure.	Milano:	BUR	Rizzoli	
2. Ferri,	P.,	(2014),	Ai bambini piace il tablet, alla scuola italiana no. Sito Agenda digitale
3. Ferri,	P.,	(2014),	Dilaga la tecnofobia in Italia: allarme rosso. Sito Agenda digitale
4. Ferri,	P.,	(2016),	Chi ha paura del digitale?	Bambini,	vol.	March	2016,	pp	21-25.	
5. Gardner,	H.,	(2014),	I cento linguaggi e le intelligenze multiple nell’era digitale,	Bambini,	vol.	March	2014,	pp	18-20.	
6. Gardner,	H.	&	Katie,	D.	(2013),	The App Generation.	Yale	University	Press
7. Nardone,	R.	&	Pacetti,	E.	&	Zanetti,	F.,	(2018),	Giocare col tablet,	Bambini,	vol.	February	2018,	pp	36-41.	
8. Pennanzio,	V.	&	Traverso,	A.	&	Parmigiani,	D.,	(2016),	Immergersi nelle immagini,	Bambini,	vol.	March	2016,	pp	41-45.	
9. Prensky,	M.,	(2012), From digital natives to digital wisdom: hopeful Essays for 21st Century Learning. Corwin
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10. Ripamonti,	D.,	(2016),	Generazione touch,	Bambini,	vol.	March	2016,	pp	26-30.	
11. Riva,	G.,	(2014),	Nativi digitali.	Bologna:	Il	Mulino	
12. Rosin,	H.,	(2013),	Generazione touchscreen,	Internazionale,	n.	995,	pp.	34-41.	
13. Tisseron,	S.,	(2016),	3-6-9-12,	Brescia:	La	Scuola	
14. Tisseron,	S.,	(2017),	3-6-9-12: Apprivoiser les écrans et grandir.	ERES

Honlapok
1. www.biblioragazzi.wordpress.com
2. www.eukidsonline.net
3. www.gallinevolanti.com
4. www.ibby.org 
5. www.ilustration-mag.com
6. www.lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/	
7. www.lefiguredeilibri.com	
8. www.liberweb.it
9. www.libricalzelunghe.it	
10. www.libriemarmellata.wordpress.com	
11. www.mamamo.it 
12. www.milkbook.it
13. www.natiperleggere.it
14. www.raccontareancora.org
15. www.scaffalebasso.it	
16. zazienews.blogspot.it 
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TARTALOM

Időtartam:	6	óra	(3	fejezet,	mindegyik	2	óra)

Modul fejezetei
2.1 Régésszé válás
2.2 Séta a múltban: Mi hiányzik?
2.3	 Vissza	a	jövőbe:	Láthatatlan	emberek	

Modul célkitűzései
• Felhívni	a	résztvevők	figyelmét	a	régészet	és	a	kulturális	örökség	kora	gyermekkori	integrációjának	fontosságára;
• Az	óvodapedagógusok	számára	a	kulturális	örökség	és	a	régészeti	 lelőhelyek	gyakorlati	megvalósításához	szükséges	 ismeretek	és	

eszközök biztosítása
• Lehetőséget	 biztosítani	 az	 óvodapedagógusoknak,	 hogy	 részt	 vegyenek	 a	 régészeti	 módszerekkel	 (feltárás,	 feltárás,	 archiválás,	

tolmácsolás),	és	felajánlják	számukra,	hogyan	alkalmazzák	őket	a	gyakorlatukban;
• Felhívni	a	figyelmet	a	régészeti	ismeretek	művészi	úton	történő	előadásának	alternatív	módszereire.

Modul konkét céljai
• Annak	meghatározása,	hogy	melyek	azok	a	műtárgyak,	azok	felfedezésének	módja	és	értelmezési	folyamatai;
• Régészeti	módszerek	alkalmazása	tanítás	során	(feltárás,	feltárás,	rögzítés,	archiválás,	tolmácsolás);
• Elsődleges	és	másodlagos	információforrások	felhasználása	a	múlt	értelmezéséhez;
• Olyan	kontextus	létrehozása,	amely	megkönnyíti	az	alternatív	tudástermelést	a	múltról,	beleértve	az	elhallgatott	történelmeket	is;
• Olyan	műhelyek	megtervezése,	előkészítése	és	megvalósítása,	amelyek	régészetet	vonnak	be	a	kisgyermekkori	neveléshez.

Tanulási eredmények 
A	képzés	végére	a	résztvevők	megtanulják,	hogyan:

Tudás
• Ismerjék	fel	a	régészet	kora	gyermekkorban	történő	integrálásának	fontosságát;
• Rendelkezzenek	 alapvető	 ismeretekkel	 a	 régészeti	 módszerekről	 és	 arról,	 hogy	 ezeket	 miként	 lehet	 átvenni	 és	 felhasználni	

kisgyermekkorban;
• Ismerjék	fel	az	elfogultság	fontosságát	a	történelemkészítés	folyamataiban.

Készségek:
• Alkalmazzák	a	régészek	által	a	gyermekeknek	megfelelő	műhelymunkák	kidolgozásához	alkalmazott	módszertani	megközelítéseket;
• Használják	az	elsődleges	és	másodlagos	információforrásokat	a	jelen	múltjának	értelmezéséhez;
• Alkalmazzák	a	különféle	régészeti	módszereket	az	alternatív	környezetekben	és	az	interdiszciplináris	módon	történő	tanuláshoz.

Kompetentenciák:
• Kezeljük	saját	részrehajlásaikat	a	történelem	megosztásának	és	képviseletének	folyamataiban	oktatási	és	tanulási	környezetben
• Mérjük	fel,	melyik	módszert	és	/	vagy	stratégiát	kell	alkalmazni,	a	célok,	a	rendelkezésre	álló	időkeret,	a	terek	és	az	erőforrások	alapján,	

majd	a	kulturális	örökség	műhelyének	hatékony	megtervezése,	előkészítése	és	megvalósítása.

Tanítási módszerek
• Szimuláció	(azaz	ásatás	adatgyűjtési	folyamatokkal,	megfigyelés,	rögzítés,	archiválás	és	értelmezés	a	következtetések/tudományos	

paradigma	elérése	érdekében)
• Szabadidős	tevékenységek
• Kiscsoportos	workshopok
• Ötletgyűjtés/vizuális	feltérképezés
• Tárgyalapú	tanulás
• Helyszíni	látogatások
• Digitálisan	továbbfejlesztett	tanulás	(videofelvétel,	digitális	megosztás,	blogírás)
• Szerepjáték
• Előadás/színház

2. MODUL: RÉGÉSZET
Modult írta:	European	University	Cyprus	(Ciprus)
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Oktatási tananyagok
Lásd	a	fejezet	aktivitásait.

Kiértékelési és Önreflexió
Lásd	a	Kiértékelés	és	Önreflexió	részt	a	fejezetek	végén.	

Alternatív helyszínek
Ennek	 a	 modulnak	 az	 a	 célja,	 hogy	 az	 óvodapedagógusokat	 felkészítse	 a	 régészek	 által	 alkalmazott	 módszertani	 megközelítések	
elfogadásához	szükséges	képességekre,	és	képes	legyen	átvinni	őket	alternatív	környezetekbe,	koncepciókba,	témákba	és	terekbe.	Például	
a	tudomány,	a	művészet	vagy	a	matematika	moduljában	egyaránt	feltárásra,	megfigyelésre	és	értelmezésre	van	szükség.	Sőt,	a	modult	úgy	
alakították	ki,	hogy	a	különböző	helyszíneknek	és	közönségnek	megfelelően	alkalmazható	legyen.

Digitális eszközök 
• Vetítő
• Kamera	vagy	okostelefon	video	készítéséhez
• Polaroid	kamera	vagy	okostelefon	fénykép	készítéséhez
• Elektronikus	fájlmegosztásra	alkalmas	eszköz	(közösségi	media,	blog	stb)
• Szkenner

Inklúzív megközelítés
A	sokszínűség	elismerése	és	annak	képviselete:	A	modul	egyik	fő	célja	a	történelemkészítés	elfogultság	mentes	folyamatainak	tudatosítása	
és	azoknak	a	hangoknak	az	elismerése,	amelyek	meghallgathatnak	a	hagyományos	 történelmi	és	 régészeti	 ismeretek	előállításában.	A	
különféle	közönségek	és	perspektívák	képviseletének	gondolata	a	modul	középpontjában	áll.

Inkluzív	tevékenységek:	A	régészetet	itt	nem	az	igazság	és	az	objektivitás	speciális	területének	tekintik,	hanem	inkább	olyan	tudományágnak,	
amelyben	a	szubjektivitás	áll	a	középpontban.	 Így	az	összes	 javasolt	oktatási	módszer,	 tevékenység	és	eszköz	 lehetővé	 teszi	a	 tanulás	
befogadó	és	integrált	megközelítését,	amely	nyitott,	és	több	szempontot	és	értelmezést	tesz	lehetővé.

Interdisciplinaritás (a STEAM megközelítésre reflektálva)
A	STEAM	oktatás	fő	elveit	követve	ez	a	modul	a	kritikus	gondolkodásra,	a	problémamegoldásra,	a	kreativitásra,	a	kommunikációra	és	az	
együttműködésre	helyezi	a	hangsúlyt	a	javasolt	tevékenységek	során.	Az	interdiszciplináris	tanulás	lehetőségei	a	technológia,	a	művészet,	a	
kulturális	örökség	és	a	régészek	által	elfogadott	tudományos	módszerek	integrálásával	(az	archiválás,	a	műtárgyak	gyűjtése	és	értelmezése	
során)	szerves	részét	képezik	ennek	a	modulnak.	Ez	lehetővé	teszi	új	ismeretek	létrehozását	és	a	problémamegoldó	készségek	előmozdítását,	
amelyek	 gyakorlati	 tevékenységek	 és	 nyílt	 végű	 megkeresések	 során	 merülnek	 fel.	 Ezenkívül	 a	 múzeumok	 vagy	 régészeti	 helyszínek	
meglátogatása,	 valamint	 a	 résztvevők	 saját	 tapasztalatainak	 átgondolásának	 lehetőségei	 a	múlt	 tanulmányozásával,	 megértésével	 és	
megvalósításával	lehetővé	teszik	egy	hiteles,	kihívást	jelentő,	tartalmas	és	teljesen	összehangolt	oktatási	környezet	kialakítását	a	STEAM	
filozófiájával.	Összességében	ez	a	modul	a	több	tudományterületen	bevonásának	fontosságát	hangsúlyozza,	azon	képességek	fejlesztése	
érdekében,	amelyek	szükségesek	ahhoz,	hogy	mély	kapcsolatokat	létesítsenek	a	körülöttünk	lévő	világgal.

BEVEZETÉS
A	régészet	az	a	kutatási	terület,	amelynek	célja	a	múlt	dokumentálása,	gyűjtése,	archiválása	és	értelmezése.	Hagyományosan	a	régészeti	
munkák	nagy	részét	a	kontextualizáció,	a	speciális	ismeretek	és	a	múlttal	és	az	emberekkel	kapcsolatos	kifejezett	magyarázatok	határozzák	
meg. Az elmúlt évek azonban megváltoztak a régészet és a régészeti ismeretek megértésében.
Az	 objektivitásra	 képtelen	 régészeret	 korábban	 gyanakvóan	 fogadták	 és	 kritizálták	 környezeti	 determinizmusa	 miatt,	 és	 a	 kultúrák	
homeosztatikus	nézete	miatt.	Továbbá	bírálták	a	kisebbségi	közönség	kizárását,	valamint	a	szubjektivitás	és	az	elfogultság	kérdésének	
felismerésének	elmulasztása	miatt	saját	területén	”(Stylianou	&	Eleftheriadou,	2020).
Egyetlen	történelmi	esemény	(mint	eredet)	keresése	a	múlt	vagy	a	jelen	magyarázatára	már	nem	volt	megfelelő;	a	múltat	többrétegűnek	
kellett	tekinteni,	és	mint	ilyen,	a	feladattá	kellett	válnia	annak	azonosítása	is,	hogy	egy	tárgy,	ötlet	vagy	jelentés	hogyan	épül	fel	a	diskurzusból	
(Jansen,	2008).	Más	szavakkal,	a	régészek	jelenleg	elismerik,	hogy	a	múltba	nézésnek	nincs	egyetlen	módja,	és	ahogyan	nézzük,	különféle	
tényezőktől,	a	már	meglévő	ismeretektől,	a	rendelkezésre	álló	információktól,	valamint	az	elfogultságoktól	és	az	ideológiai	konstrukcióktól	
függ.	A	múlt	valójában	soha	nem	teljes,	és	folyamatosan	épül	(Stone	&	Planel,	1999).
A	pedagógusok	számára	a	múlt	rugalmas	és	gördülékeny	értelmezése,	valamint	a	többféle	múlt	gondolata	nagyszerű	lehetőségeket	kínál	
az	inkluzív	tanításhoz,	és	lehetővé	teszi	a	hallgatók	számára,	hogy	különböző	hangokat,	eltérő	történelmet	és	nézőpontokat	ismerjenek	el.	
Szorosan	kapcsolódik	a	reflexív	oktatáshoz,	és	arra	ösztönzi	mind	az	oktatókat,	mind	a	hallgatókat,	hogy	ismerjék	el	saját	elfogultságukat	
és	 álláspontjukat	 a	 tudástermelés	 folyamatában.	 Ahogy	 Arias-Ferrer	 és	 Egea-Vivancos	 (2017)	 javasolja,	 amikor	 a	 hallgatók	 régészeti	
módszertant	alkalmaznak	tanulásuk	során,	aktív	és	reflektív	módon	tudakozódhatnak,	hipotéziseket	állíthatnak	össze	és	részt	vehetnek	
a	történelem	felépítésében.	Sőt,	a	régészet	gyakorlati,	feltáró	megközelítése	a	múlt	feltárása	és	az	objektum	alapú	tanulás	hangsúlyozása	
összhangban	áll	a	kisgyermekkori	nevelés	és	gondozás	alapelveivel,	és	elengedhetetlen	eszközei	a	reflektálás	kritikus	terének	létrehozásához	
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és	a	szubjektivitás	újbóli	összekapcsolásához,	tapasztalat	tudással.	Hamilakis	(2004)	hasonlóan	állítja,	hogy	az	ilyen	folyamatok	„lehetővé	
teszik	a	hallgatók	számára,	hogy	ne	csak	megértsék	azokat	a	tárgyi	és	társadalmi	folyamatokat,	amelyek	saját	szubjektivitásukat	generálják	
és	reprodukálják,	hanem	megkérdőjelezik,	sőt	átalakítják	ezeket	a	folyamatokat	és	feltételeket”	(2004,	287.	o.).
Ez	a	modul	a	korabeli	régészet	fenti	alapelvein	alapul,	különös	hangsúlyt	fektetve	a	sokféleségre,	a	sokszorosságra	és	a	reflexivitásra.
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2.1 FEJEZET
RÉGÉSSZÉ VÁLÁS 

Célok With	the	completion	of	this	unit,	early-childhood	trainees	are	expected	to:
 	 Investigate	objects	as	primary	sources	of	information,	like	archaeologists;
 	 Discuss	the	archaeological	processes	of	excavation,	archiving	and	interpreting;
 	 Critically	reflect	on	the	process	of	archaeological	knowledge	production	through	objects.	

Szükséges eszközök Polaroid	kamera	vagy	okostelefon,	miliméteres	papírlapok,	homokozó	szerszámok,	nagyító,	ragasztó,	filctoll,	
színesceruzák,	post-it,	nagy	guriga	papír	

Időtartam 120	perc

Munkalapok/Aktivitások 2.1.1 Aktivitás

A	modul	 első	 fejezete	 az	 óvodapedagógusok	 bevezető	műhelymunkával	 kezdődik,	 amely	 releváns	 a	 régészet	 és	 a	 régészeti	 ismeretek	
folyamatai	szempontjából,	az	ásatásoktól	kezdve.	Ennek	a	fejezetnek	a	fő	kérdése	az,	hogy	hogyan	ismerhetjük	meg	az	emberek	múltbeli	
életmódját	az	utókornak	hátrahagyott	 tárgyakon	keresztül,	mint	például	épületek,	műtárgyak,	szerszámok	vagy	sírok.	Ezen	az	 fejezeten	
keresztül	 a	 résztvevők	 felveszik	 a	 régész	 szerepét	 egy	olyan	 szabadidős	 tevékenységben,	 amelynek	 célja,	 hogy	beszélgetés	 induljon	 el	
arról,	hogyan	szerezhetünk	ismereteket	a	múltról	a	tárgyak	révén,	valamint	arról,	hogy	részvevők	rendelkeznek-e	a	régészet	szempontjából	
releváns	elképzelésekkel	(és	esetleges	tévhitekkel)	és	a	régészet	a	kora	gyermekkori	környezetbe	történő	beépítésének	lehetőségéről.

A	fejezet	várhatóan:
• Szabadtéri	tevékenység,	ahol	a	részvevőket	felkérik,	hogy	fedezzenek	fel	egy	kis	területet	tárgyak	/	műtárgyak	/	dolgok	„feltárására”	

annak	érdekében,	hogy	információkat	szerezzenek	a	környezetről,	a	környező	területekről,	a	múltunkról	(a	közelmúltból	vagy	régmúltból).	
A	részvevőket	arra	is	felkérik,	hogy	készítsenek	térképet	feltárási	helyükről,	megjelölve	azt	a	helyet,	ahol	megtalálták	„műtárgyaikat”	(1.	
feladatlap:	„Térképezés:	Ásatási	terület”).

• A	2.	feladatlap:	„Mű(tárgy)	lap”.Ezután	a	részvevők		önállóan	dolgoznak	majd	objektumuk	rögzítésében	és	megfigyelésében,	valamint	
polaroid	fényképezőgéppel	vagy	okostelefonjaikkal	lefényképezik	a	megtalált	tárgyakat	adatrögzítés	és	archiválás	céljából.

• A	3.	feladatlap:	„Régészeti	leletek”.	A	részvevők	5-6	fős	csoportokban	rögzítik	eredményeiket,	összehasonlítsák	és	rendszerezikk	azokat,	
a	különböző	elemek	alapján.

• Megbeszélés	 /	 értékelés:	 A	 gyakornokok	 megosztják	 tapasztalataikat	 és	 elmélkednek	 a	 feltárás,	 feltárás,	 rögzítés,	 archiválás	 és	
értelmezés	régészeti	folyamatairól.
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2.1.1 AKTIVITÁS
TÉRKÉPEZÉS: ÁSATÁSI HELYSZÍN

Célok A	tárgyak,	mint	elsődleges	információforrások,	mint	a	régészek	vizsgálata;
 	 Megvitatni	a	feltárás,	archiválás	és	tolmácsolás	régészeti	folyamatait;
 	 Kritikusan	átgondolni	a	régészeti	ismeretek	előállításának	tárgyait.

Aktivitás típusa Kültéri	aktivitás/feltáró

Csoport mérete 	A	részvevők	egynénileg	dolgoznak	majd	a	feladat	során

Szükséges eszközök miliméter	papír,	toll,	homokozó	felszerelés,	nagyító

Az aktivitás leírása 	A	résztvevőket	olyan	tárgyak	felkutatására	kérjük,	amelyek	hagyományos	módon	nem	feltétlenül	rendelkeznek	
tudományos	vagy	régészeti	jelentőséggel,	de	ennek	ellenére	kiindulópontként	szolgálhatnak	az	ásatás,	feltárás,	
megfigyelés,	rögzítés	és	értelmezés	régészeti	folyamatainak	megvitatásához.

 	 E	tevékenység	során	kérje	meg	a	részvevőket,	hogy	készítsenek	térképet	a	feltárási	helyükről,	egy	grafikonon	
jelölve	meg	azt	a	helyet,	ahol	megtalálták	„műtárgyaikat”.	

 	 Ellenőrizze,	hogy	a	megjelölt	elemeket/szimbólumokat,	egyértelműen	jelzik-e	az	ásatások	pontos	helyét.

Az aktivitás értelmezése 
és kiértékelése A	gyakornokok	bemutatják	eredményeiket	és	tárgyaikat,	és	megvitatják:

• A feltárás folyamatai
• Kiválasztási folyamatok
• Térképezés

Variációk Ugyanez	vagy	módosított	tevékenység	történhet	óvodai	eszközökkel,	mások	hátrahagyott	“szemetével”(amit	az	
emberek	nyomként	hagynak	maguk	után),	vagy	olyan	tárgyakkal,	amelyeket	a	résztvevők	saját	környezetükben	
kutathatnak	fel.

Az	„ásatás”	folyamata	csokoládéval	szórt	süteményekkel	is	megvalósulhat,	ahol	a	résztvevők	és	főleg	a	gyerekek	fel	tudják	tárni	a	csokoládé	
darabokat	a	süteményből.	Ugyanitt	megvitathatják,	hogy	mennyire	óvatosan	kell	bánni	a		„műtárggyal”,	hogy	ne	törjenek	össze	a	süteményből	
való	eltávolításuk	során.
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2.1.2 AKTIVITÁS
MŰ(TÁRGY) LAP

Célok Az	objektumokat,	mint	elsődleges	információforrások	vizsgálata	régész	szemmel;
 	 Átbeszélni	régészeti	feltárás	folyamatait;
 	 Kritikusan	átgondolni	a	régészeti	ismeretek	tárgyain	keresztüli	folyamatát.

Aktivitás típusa Feltáró/rajzoló/archiváló

Csoport mérete A	részvevők	egyénileg	oldják	meg	a	feladatot.

Szükséges eszközök Toll,	papír,	nagyító,	polaroid	kamera	vagy	okos	telefon	

Az aktivitás leírása Kérje	 fel	 a	 részvevőket,	 hogy	 a	 lehető	 legnagyobb	 pontossággal	 rögzítsék	 és	 figyeljék	 meg	 tárgyukat.	 A	
részletekhez	nagyító	segítségével	megfigyelve	rajzolják	le.

 	 Ebben	a	tevékenységben	a	gyakornokok	polaroid	kamerájukkal	vagy	okostelefonjukkal	fényképet	készítenenk	
a	talált	tárgyakról	felvétel	és	archiválás	céljából.

 	 Rövid	tárgyleírást	készítenek	műtárgyukról	(	lelet	helye,	tárgyának	anyaga	és	színe,	a	mű	hozzávetőleges	kora,	
állapota,	felhasználásának	módja	stb.)

Az aktivitás értelmezése
és kiértékelése A	résztvevők	bemutatják	műtárgyaikat	és	megvitatják:

• Nyilvántartásbavételi folyamatokat
• Értelmezési folyamatokat

Variációk Hasonló	 tevékenység	 történhet	 egy	múzeumban,	 ahol	 az	 óvodapedagógusok/gyerekek	 olyan	műtárgyakat	
választanak,	 amelyekről	 nem	 tudhatnak	 semmit.	 További	 kérdéseket	 lehet	 felvetni	 az	 értelmezés	 és	 a	
megismerés	folyamataival	kapcsolatban,	különös	tekintettel	a	kulturális	intézményre.
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2.1.3 AKTIVITÁS
RÉGÉSZETI LELETEK

Célok 
• Az	objektumokat,	mint	elsődleges	információforrások	vizsgálata	régész	szemmel;
• Átbeszélni	régészeti	feltárás	folyamatait;
• Kritikusan	átgondolni	a	régészeti	ismeretek	tárgyain	keresztüli	folyamatát.

Aktivitás típusa reflektív	

Csoport mérete 5-6	fős	csoportok

Szükséges eszközök toll, papír 

Az aktivitás leírása A	résztvevők	5-6	fős	csoportokban	dolgozva	osszák	meg	egymással	az	elképzeléseiket.	Ennek	a	tevékenységnek	
az	a	célja,	hogy	gyűjtsék	össze	és	rendszerezzék	az	információikat	a	különböző	elemek	alapján,	amelyekről	
közösen kell dönteniük.

 	 Ezután	arra	kérje	meg	őket,	hogy	vonjanak	 le	néhány	következtetést	a	 talált	 tárgyakról,	és	arról,	hogy	ezek	
a	 következtetések	miként	 nyújthatnak	 hasznos	 információkat	 a	 felfedezett	 környezettel	 és	 annak	 lakóival	
kapcsolatban.

Az aktivitás értelmezése 
és kiértékelése A	résztvevők	bemutatják	műtárgyaikat	és	megvitatják:

• A múlttal kapcsolatos értelmezési folyamatokat
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ 

Kiértékelési eszköz/módszer
Vizuális	térkép

Szerkesszen	 egy	 vizuális	 térképet	 a	 feltárás,	 feltárás,	 archiválás	 és	 értelmezés	 régészeti	 folyamatával	 kapcsolatos	megállapításokat	 /	
következtetéseket.
A	 résztvevők	 osszák	 meg	 tapasztalataikat,	 a	 tárgyak	 feltárásának	 és	 kiválasztásának	 kihívásait,	 a	 megállapítások	 megszervezésének	
módját,	az	értékítéletüket	arról,	hogy	mely	tárgyakat	érdemes	kiválasztani,	és	hogyan	értelmezhetők	az	objektumok	annak	érdekében,	hogy	
fontos	információkat	nyújtsanak	arról	a	helyről,	ahol	előkerültek.	Várhatóan	fel	fognak	merülni	olyan	releváns	kérdések,	mint	például	a	„mi	
kell	még”		teljes	megismeréshez	Az	ásatás,	feltárás,	rögzítés,	archiválás	régészeti	folyamatainak	reflexióit	beszéljék	meg	közösen	és	ezeket	
egy	vizuális	térkép	formájában	szerkesszék	meg.

1. lépés
A	résztvevők	bemutatják	műtárgyaikat	és	megvitatják:
• A feltárás folyamata	(A	kérdések	az	alábbiak	egy	részével	foglalkoznak:	hogyan	tártak	fel,	mire	próbáltak	odafigyelni,	mennyire	könnyű	

vagy	nehéz	volt	valamit	feltárni	a	földből,	ez	mennyire	hasonlít	vagy	különbözik	a	régészek	munkájához).
• Kiválasztási folyamatok	 (a	 kérdések	 a	 következőkkel	 foglalkoznak:	 hogyan	 döntöttek	 arról,	 hogy	 mi	 fontos	 a	 feltárás,	 és	 hogyan	

kapcsolódnak	ehhez	a	régészeti	folyamathoz	annak	eldöntése,	hogy	mi	fontos	műtárgy	-	mi	történelmi	jelentőségű	és	mi	nem.)
• Térképezés	(A	kérdések	a	következőkkel	foglalkoznak:	hogyan	hozták	újra	létre	az	ásatási	helyet,	a	használt	szimbólumokat,	hogyan	

jelzik	/	rögzítik	a	régészek	a	feltárás	/	régészeti	lelőhelyeket).

2. lépés
A résztvevők bemutatják műtárgyaikat és megvitatják:
• A nyilvántartásba vétel folyamatai:	hogyan	használják	fel	a	régészek	ezeket	a	rögzített	 információkat	/	részleteket	(rajzok,	 jegyzetek,	

fényképek);	az	archiválás	fontossága,	valamint	az	osztályozási	folyamatrendszerek	politikája.
• Értelmezési folyamatok:	 hogyan	 jutottak	 el	 értelmezéseikhez	 /	 következtetéseikhez;	 milyen	 információkat	 használtak	 fel	 a	 fenti	

részletes	felvételeikből,	és	mit	használtak	fel	további	értelmezéseik	teljesítése	érdekében	(személyes	elfogultságok	és	feltételezések,	
korábbi	ismeretek,	információk,	amelyeket	esetleg	online	találtak,	mások	mit	mondhattak	nekik	stb.).	Hogyan	lehet	ezt	felhasználni	a	
történelmi	/	régészeti	ismeretek	és	értelmezések	szubjektív	természetének	jobb	megértésére.

3. lépés
A	résztvevők	bemutatják	műtárgyaikat	és	megvitatják:
• A múlttal kapcsolatos értelmezési folyamatok:	 hogyan	 adhat	 objektumok	 egy	 csoportja	 információkat	 nemcsak	 ezeknek	 az	

objektumoknak	a	funkcionalitásáról,	hanem	a	legfontosabb	azokról	az	emberekről,	akik	a	múltban	használták	őket.	Hogyan	szervezik	a	
régészek	a	tárgyak	révén	a	megállapításokat	és	következtetéseket	vonnak	le	a	múlt	emberéről.	Hogyan	értelmezhetjük	anakronizmus	
nélküli	felhasználást,	a	reflexivitás	fontosságát	stb.	Mi	kell	még?
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2.2 FEJEZET
SÉTA A MÚLTBAN: MI HIÁNYZIK?

Célok 
• Másodlagos	információforrások	vizsgálata	a	műtárgyakról	és	azokról	a	történetekről	szóló	értelmezések	

tájékoztatása	céljából;
• A	történelmi	információk	felhasználása	a	múlt	egy	aspektusának	elbeszélésére;
• Megvitatni	a	múlt	értelmezésének	fontosságát;
• Különféle	 utalások	 arra,	 hogyan	 használhatják	 régészeti	 lelőhelyeiket	 és	 /	 vagy	 múzeumokat	 kora	

gyermekkorukban.

Szükséges eszközök A	régészeti	lelőhelyre/múzeumra	vonatkozó	kellékek	(	tárgyak,	ruhák,	koronák,	szerszámok	stb).

Időtartam 120	perc

Munkalapok/Aktivitások Lásd	2.2.1	Aktivitás

A	modul	második	részében	kérje	meg	a	résztvevőket,	hogy	kritikusan	gondolják	át	az	előző	fejezet	eredményeit,	és	beszéljék	meg	a	régészeti	
ismeretek	 előállításának	módját	 a	múltból	megmaradt	 adatok	 alapján.	 Továbbá,	 beszéljék	meg,	mi	 lenne	 szerintük,	 ha	 az	 első	 fejezet	
során	feltárt	 tárgyakat	eltemették	és	otthagyták	volna	több	száz	évre.	Hány	 ilyen	objektum	maradna	fenn,	és	hogyan	változnának	meg	
az	idők	során?	Ennek	a	második	fejezetnek	az	a	célja,	hogy	felismerjék	a	kontextuális/történelmi	információk	fontosságát	az	értelmezés	
kialakításában,	 a	 jelentésalkotás	 és	 az	 önreflexivitás	 folyamatainak	 hiányosságait.	 Ebben	 a	 fejezetben	 az	 óvodapedagógusokat	 kérje	
meg,	hogy	kutassanak	kell	további	információk	után	az	előző	aktivitás	során	már	feltárt	területről;	ez	magában	foglalhatja	a	környékbeli	
emberekkel	való	beszélgetést,	online	kutatás	lefolytatását,	történelmi	feljegyzések	megkeresését	a	közeli	könyvtárban,	valamint	egy	helyi	
múzeum	vagy	régészeti	lelőhely	meglátogatását.

A fejezet magába foglalja a következőket: 
• Helyszíni látogatás	egy	releváns	helyszínen	(helytörténeti,	régészeti	múzeum	vagy	régészeti	lelőhely),	attól	függően,	hogy	hol	tart	a	

modul.	A	gyakornokokat	felkérjük,	hogy	párhuzamot	vonjanak	a	múlt	és	a	jelen	között	tárgyakon	keresztül	(mit	találtak	és	elemeztek	
az	első	fejezetben,	és	mi	áll	rendelkezésre	a	múzeumban	vagy	a	régészeti	lelőhelyen).	A	látogatás	során	a	gyakornokokat	felkérik,	hogy	
készítsenek	fényképeket	tárgyakról,	épületekről	vagy	épületrészekről,	szövegekről	stb.,	Amelyek	valamiképpen	kapcsolódnak	a	korabeli	
hétköznapi	tárgyak	első	vizsgálatához	(első	egység),	és	kritikusan	megkérdőjelezik,	mit	és	hogyan	őriznek	meg	történelmi	/	régészeti	
tárgyként	tudás.

• Kérje	 meg	 a	 részvevőket,	 hogy	 párban	 dolgozzanak	 az	 1.	 Munkalap	 kitöltésével:	 A	 helyszíni	 látogatás	 során	 választott	 „Interjú 
egy műtárggyal”.	 Ennek	 a	 tevékenységnek	 a	 célja	 a	már	 rendelkezésre	 álló	 információk	 rögzítése	 az	 1.	 egység	 során	 felhasznált	
és	megszerzett	készségek	(leleplezés,	megfigyelés,	rögzítés	és	tolmácsolás)	átvételével.	Ugyanakkor	azon	információk	azonosítása,	
amelyek	továbbra	is	szükségesek	másodlagos	forrásokból	annak	érdekében,	hogy	felvázolhassák	egy	objektum	és	/	vagy	hely	teljes	
profilját	/	értelmezését	egy	adott	történelmi	pillanatra	(tágabb	összefüggésben).

• Előadás: Képzeljük el milyen lehetett a múltban élni.	A	résztvevők	4	fős	csoportokban	gyűjtsenek	több	információt	az	általuk	feltárt	
helyről	és	annak	tárgyairól	(az	előző	tevékenység	során	hiányként	azonosítottak	alapján)	annak	érdekében,	hogy	egy	napot	alkossanak	
a	múltból	(szerepjáték)	releváns	az	általuk	vizsgált	/	rögzített	tárgy	(ok)	ra.	Ennek	a	tevékenységnek	a	fő	célja	az	elsődleges	(tárgyak,	
épületek	stb.)	És	a	másodlagos	forrásokból	(a	helyszínen,	online,	idegenvezetőktől,	könyvekben	stb.	Elérhető	információk)	összegyűjtött	
információk	felhasználása	a	múlt,	valamint	a	múlt	megismerésének	folyamatáról.	Kamerák	segítségével	videofelvételeket	készítenek	
előadásaikról,	amelyeket	aztán	a	csoport	többi	tagjának	bemutatnak	az	utolsó	elmélkedés	és	megbeszélés	céljából.

• Reflexió:	A	résztvevők	gondolják	át	saját	múltbeli	tapasztalataikat,	a	történelmi	információk	összegyűjtésének	kihívásait,	a	történelmi	
információk	 hiányosságait,	 az	 értelmezés	 folyamatát	 és	 azt,	 ahogyan	 a	műtárgyakkal	 és	 a	 lelőhelyekkel	 kapcsolatos	 ismereteiket	
felhasználták	előadásuk	során.	A	múltunk	értelmezése	érdekében	vissza	kell	térni	az	egység	fő	kérdésére,	miszerint	„Mi	hiányzik”,	és	
hogyan	pótoljuk	ezeket	a	hiányosságokat.
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2.2.1 AKTIVITÁS
INTERJÚ EGY MŰTÁRGGYAL

Célok 
• Másodlagos	információforrások	vizsgálata	a	műtárgyakról	és	azokról	a	történetekről	szóló	értelmezések	

tájékoztatása	céljából;
• A	történelmi	információk	felhasználása	a	múlt	egy	aspektusának	elbeszélésére;
• Megvitatni	a	múlt	értelmezésének	fontosságát;
• Különböző	módszerekre	utalva,	hogyan	használhatják	a	régészeti	lelőhelyeket	és	/	vagy	múzeumokat	az	

osztályteremben.

Aktivitás típusa Nyomozós/feltáró	

Csoport mérete Párban

Szükséges eszközök Toll,	papír,	fényképezőgép,	internet	hozzáférés

Az aktivitás leírása 	A	résztvevők	válasszanak	egy	műtárgyak	(múzeum,	régészeti	lelőhely).	Kérjék	meg	őket,	hogy	fényképezzék	le	
a	tárgyat,	épületet	vagy	épületrészt,	szöveget	stb.,	amelyek	valamiképpen	kapcsolódnak	a	korabeli	hétköznapi	
tárgyak	 első	 vizsgálatához	 (első	 fejezet).	 Párban	dolgozzanak.	A	 „nyomozó”	 szerepében	 törekedjenek	 arra,	
hogy	a	lehető	legtöbb	információt	megtudják	a	kiválasztott	„műtárgyról”.	Kérdezenek	(tegyenek	úgy,	mintha	a	
tárgy	válaszolna),	beszélgessenek	a	múzeum	munkatársaival	és	idegenvezetőivel,	gyűjtsék	össze	a	helyszínen	
elérhető	szöveges	információkat,	használják	az	internetet	stb.

 	 Ezután	azonosítsák	azokat	az	információkat,	amelyekre	továbbra	is	szükség	van	a	másodlagos	forrásokból	
annak	érdekében,	hogy	felvázolják	a	kiválasztott	objektumuk	és/vagy	helyük	teljes	profilját.

Az aktivitás értelmezése 
és kiértékelése A	gyakornokok	bemutatják	eredményeiket	és	megvitatják	a	következőket:

• A kontextuális információk fontossága
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer
Bemutató/video	felvétel

A	gyakornokok	bemutatót	vagy	videófelvételt	készítenek,	amelyeket	aztán	közösen	kiértékelnek.	A	cél	az,	hogy	átgondolják	saját	múltbeli	
tapasztalataikat,	és	jobban	megértsék	a	történelmi	ismeretek	felépítésének	folyamatait.

1. lépés
Teljesítmény:	Képzelem	a	múltban	élést
A	gyakornokok	4	fős	csoportokban	dolgoznak,	és	időt	kapnak	arra,	hogy	több	információt	gyűjtsenek	az	általuk	felfedezett	helyről	és	annak	
tárgyairól	(az	előző	tevékenységek	során	hiányként	azonosítottak	alapján)	annak	érdekében,	hogy	a	múltból	egy	napot	betöltsenek	az	általuk	
vizsgált	/	 rögzített	 tárgy	 (ok)	 ra.	Ennek	a	 tevékenységnek	a	 fő	célja	az	elsődleges	 (tárgyak,	épületek	stb.)	És	a	másodlagos	forrásokból	
(a	 helyszínen,	 online,	 idegenvezetőktől,	 könyvekben	 stb.	 Elérhető	 információk)	 összegyűjtött	 információk	 felhasználása	 a	 valamint	 a	
múlt	 megismerésének	 folyamatáról.	 Kamerákkal	 videofelvételeket	 készítenek	 előadásaikról,	 amelyeket	 aztán	 a	 csoport	 többi	 tagjának	
bemutatnak	az	utolsó	elmélkedés	és	megbeszélés	céljából.

2. lépés
Reflektálás	/	értékelés
A	részvevők	átgondolják	saját	múltbeli	tapasztalataikat,	és	megvitatják	a	témát
• A	kontextuális	információk	fontossága:	kihívások	a	történelmi	információk	összegyűjtésében,	a	történelmi	információk	hiányosságai,	

az	 értelmezési	 folyamat	 és	 az	 a	módszer,	 ahogyan	 a	műtárgyakról	 és	 a	 lelőhelyről	 szerzett	 ismereteiket	 felhasználták	 előadásuk	
során.	A	múltunk	értelmezése	érdekében	vissza	kell	térni	az	egység	fő	kérdésére,	miszerint	„Mi	hiányzik”,	és	hogyan	pótoljuk	ezeket	a	
hiányosságokat.

A	záró	előadás	és	a	reflexió	során	a	gyakornokoknak	a	következőkkel	kell	foglalkozniuk:
• Amit	megtanultak
• Hogyan	tanultak	róla	(Elsődleges-másodlagos	információforrások)
• Kiválasztási	folyamatok	előadásaik	létrehozásához
• A	múlt	bevezetése	során	tapasztalt	kihívások	(anakronizmusok,	információhiányok	stb.)
• Mit	kell	még	megtanulniuk	(mi	hiányzik!)
• Hogyan	és	miért	volt	fontos	ez	a	folyamat?
• Hogyan	releváns	ez	a	folyamat	saját	tanításuk	szempontjából?

Szükséges,	hogy	a	gyakornokok	megvitassák,	hogyan	módosíthatják	és	gyakorolhatják	saját	gyakorlataikat	/	folyamataikat	a	tréningek	során	
a	3-5	éves	gyermekekkel	rendelkező	kisgyermekkori	tantermekben.	Bár	a	kisgyermekek	nem	tudják	megvitatni	a	régészet	szelekciójának	
és	értelmezésének	bonyolult	folyamatait,	mégis	megértik,	hogy	valami	nem	a	saját	időszaka	(valami	igazán	régi,	régen	használt	emberek	
stb.),	 Valamint	 a	 fogalom	 az	 elbeszélés	 és	 a	 történetmesélés	 (szerves	 része	 a	 történelemalkotás	 és	 a	 régészeti	 értelmezés	 tényleges	
folyamatainak).
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2.3 FEJEZET
VISSZA A JÖVŐBE: LÁTHATLAN EMBEREK

Célok  Reflektálni	azokra	a	népcsoportokra,	akiket	kihagytak	a	régészeti	diszkurzusból;
 	 Virtuális	tér/múzeum	megtervezése	különböző	hangok	gyűjtésére	egy	adott	időben/	helyen;
 	 Kritikusan	átgondolni	a	személyes	és	 intézményes	elfogultságokat	a	régészeti	 ismeretek	összegyűjtésének	

folyamataiban;
 	 Fellismerni	a	történelem	megosztásának	fontosságát	a	különféle	gyermekcsoportok	között.

Szükséges eszközök Számítógép/Laptop,	írószer,	papír

Időtartam 	120	perc

Munkalapok/Aktivitás 1.	Munkalap,	Kiértékelő	lap

A	modul	utolsó	fejezétben	kérje	meg	a	résztvevőket,	hogy	gondolkodjanak	el	azon,	amit	eddig	tanultak	a	régészeti	folyamatokkal,	a	tárgyakkal	
és	az	adott	lelőhellyel	kapcsolatban,	valamint	az	előző	két	fejezet	során	összegyűjtött	és	összeállított	információkról.	Ennek	a	fejezetnek	a	
középpontjában	a	közösség	áll,	mivel	a	régészet	olyan	tudományág,	amelynek	célja,	hogy	információkat	tárjon	fel	nemcsak	a	múlt	tárgyairól,	
hanem	azokról	az	emberekről	is,	akik	ezeket	használták.	A	régészet,	a	történelem	és	a	kortárs	muzeológia	egyik	lényeges	szempontja,	hogy	
megismerjük	azokat	a	történeteket	is,	amelyek	az	elnyomottakról	és	elfedett	emberekről	szólnak.	Ez	lehetővé	teszi	a	résztvevők	számára,	
hogy	felismerjék	az	elfogultság	jelentőségét	a	történelmi	és	régészeti	feljegyzések	vezetése	során.	Továbbá	gondolkodjanak	el	arról,	hogy	
a	 jövőben	az	emberek	miket	nem	 fognak	majd	 tudni	 rólunk,,	 elvárják	majd	 tőlük,	hogy	 jobban	megértsék	a	 történelemírás	 folyamatait,	
“meghallgassák”	az	elhallgattatottak	hangját	és	a	történetek	megosztásának	fontosságát	a	jelenben.

A	fejezet	várhatóak	a	következőket	fogja	tartalmazni:

• Csoportos	beszélgetés	a	résztvevők	videóinak/bemutatóinak	előző	bemutatását	követően	azokról	a	bemutatott	történetekről	és	azokról	
a	történetekről,	amelyek	talán	még	nincsenek	rögzítve.	Kiknek	a	hangja	marad	csendben?	Nők,	munkavállalók,	gyermekek,	különféle	
kisebbségi	csoportok	stb.	A	résztvevők	ötletelhetnek	olyan	lehetséges	csoportokon,	amik	történeteit	nem	rögzítették	a	történelmi	/	
régészeti	 feljegyzésekben,	gondolják	át	az	okokat,	 és	vitassák	meg	az	 információk	összegyűjtésének	módjait.	Hogyan	gyűjthetnék	
össze ezeket a történeteket? 

• A	következő	tevékenység	során	a	résztvevők	ölteteljenek	azon,	hogyan	lehetne	megőrizni	az	ilyen	“hangokat”	a	jelenben	a	jövő	régészei	
számára.	A	kultúra	mely	aspektusait	kell	megőriznünk	és	hogyan?	(szájhagyományok	és	elbeszélések,	kortárs	műtárgyak,	mondák,	
amelyeket	meg	kell	hallgatni).	Csoportosan	dolgozzanak	a	 lista	elkészítésén	és	a	 jelenlegi	 tudásunk	 jövőbeli	megőrzésének	tervén.	
Ez	a	folyamat	lehetővé	teszi	a	résztvevők	számára,	hogy	azonosítsák	a	megélt	valóság	olyan	aspektusait,	amelyek	fontosak,	mégis	
természetesnek	vesszük	a	jelenben,	de	ennek	ellenére	elveszhetnek	a	jövőben.	Ez	egyben	lehetőség	is	arra,	hogy	a	különféle	hangokat	
meghalljuk,	feljegyezzük	és	archiváljuk	(1. munkalap: A jelen mint múlt).

• Ötletbörze és digitalis megosztás:	 a	 résztvevők	 először	 a	 társadalmi	 élet	 különböző	 aspektusainak	 azonosításán	 dolgoznak,	
amelyeket	fontos	 lenne	megőrizni,	és	amelyek	elveszhetnek	(személyes	elbeszélések,	társadalmi	kérdések,	például	éghajlatváltozás	
vagy	bevándorlás,	kisebbségek	kézművesség	gyakorlata	stb.)	 .	Ezután	5-6	fős	csoportban	egy	blogot	(vagy	más	digitális/közösségi	
media	tartalmat	hozzanak	létre	kortárs	valóságukról.	Mindegyik	csoport	más	szempontból	közelítse	meg	ezt	a	kérdést.	Ötleteljenek,	
hogy	milyen	információkat	kell	tartalmaznia,	és	gondolkodjanak	arról,	hogyan	lehet		bevonni	a	tágabb	közösséget	további	információ	
összegyűjtésére,	a	különböző	hangok	felé	történő	nyitás	és	az	olyan	szempontok	bevonása	érdekében,	amelyeket	esetleg	figyelmen	
kívül	hagytak.	vagy	eleve	elhanyagoltak.	A	 folyamatos,	nyitott	platform	ötlete	 tovább	 fokozza	a	 folyékony	és	 folyamatosan	változó	
történelem	fogalmát.	Ha	korlátozott	 ismeretek	vagy	technikai	készségek	állnak	rendelkezésre	egy	blog	vagy	más	digitális	platform	
(azaz	Facebook	oldal)	létrehozásához,	akkor	ez	a	tevékenység	a	tartalom	egyszerű	megírásával/elkészítésével	is	zárulhat.	Az	anyagot	
ezután	az	Educlab	és	a	ciprusi	partnerek	 felhasználhatják	annak	a	platformnak	a	 létrehozására,	 amely	 továbbra	 is	 elérhető	 lesz	a	
modul/projekt	befejezése	után	is.
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2.3.1AKTIVITÁS
JELEN MINT A MÚLT

Célok 
• Reflektálni	azokra	a	népcsoportokra,	akiket	kihagytak	a	régészeti	diszkurzusból;
• Virtuális	tér/múzeum	megtervezése	különböző	hangok	gyűjtésére	egy	adott	időben/	helyen;
• Kritikusan	átgondolni	a	személyes	és	intézményes	elfogultságokat	a	régészeti	ismeretek	összegyűjtésének	

folyamataiban;
• Fellismerni	a	történelem	megosztásának	fontosságát	a	különféle	gyermekcsoportok	között.

Aktivitás típusa Reflektív/digitalis	kompetenciák	fejlesztése

Csoport mérete 5-6	fős	csoportok

Szükséges eszközök Számítógép/laptop,	írószer	és	

Az aktivitás leírása A	 részvevők	öltelteljenek	azon,	 hogy	miként	 lehetne	megőrizni	 a	 jelen	 különböző	hangjait	 a	 leendő	 régész	
számára.	A	kultúra	mely	aspektusait	kell	megőriznünk	és	hogyan?	(szájhagyomány	és	elbeszélések,	kortárs	
műtárgyak,	mondák,	társadalmi	kérdések,	kézművesség,	ősi	hagyományok	stb.).

 	 Csoportosan	dolgozzanak	egy	lista	elkészítésén	és	a	jelenlegi	tudásunk	jövőbeli	megőrzésének	tervén.	Ez	a	
folyamat	lehetővé	teszi	a	résztvevők	számára,	hogy	azonosítsák	a	megélt	valóság	olyan	aspektusait,	amelyek	
fontosak,	mégis	 természetesnek	vesszük	a	 jelenben,	de	ennek	ellenére	elveszhetnek	a	 jövőben.	Ez	egyben	
lehetőség	is	arra,	hogy	a	különféle	hangokat	meghalljuk,	feljegyezzük	és	archiváljuk	

 	 A	 résztvevők	5-6	 fős	csoportban	egy	blogot	 (vagy	más	digitális/közösségi	media	 tartalmat	hozzanak	 létre	
kortárs	 valóságukról.	Mindegyik	 csoport	más	 szempontból	 közelítse	meg	 ezt	 a	 kérdést.	 Ötleteljenek,	 hogy	
milyen	információkat	kell	tartalmaznia,	és	gondolkodjanak	arról,	hogyan	lehet	bevonni	a	tágabb	közösséget	
további	információ	összegyűjtésére,	a	különböző	hangok	felé	történő	nyitás	és	az	olyan	szempontok	bevonása	
érdekében,	amelyeket	esetleg	figyelmen	kívül	hagytak.	vagy	eleve	elhanyagoltak.	A	folyamatos,	nyitott	platform	
ötlete	 tovább	 fokozza	a	 folyékony	és	 folyamatosan	 változó	 történelem	 fogalmát.	Ha	 korlátozott	 ismeretek	
vagy	 technikai	 készségek	állnak	 rendelkezésre	egy	blog	vagy	más	digitális	platform	 (azaz	Facebook	oldal)	
létrehozásához,	akkor	ez	a	tevékenység	a	tartalom	egyszerű	megírásával/elkészítésével	is	zárulhat.

Az aktivitás értelmezése 
és kiértékelése A	részvevők	mutassák	be	eredményeiket,	és	vitassák	meg	a	régészek/történészek,	a	múzeumok	és	a	régészeti	

lelőhelyek	jelentőségét,	mint	olyan	intézmények	jelentőségét,	amelyek	se	nem	semlegesek,	se	nem	apolitikusak	
a	jelen	múltbeli	megértésének	kialakításában	és	informálásában.	Fontos,	hogy	a	résztvevők	felismerjék	ezen	
intézmények	elfogultságát	a	történelem	alakításában,	valamint	a	saját	elfogultságuk	elfogadását.	
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer
Digitális	tartalom	megosztás/vitafórum

Vitafórum/kiértékelés:	A	részvevők	vitassák	meg	a	régészek/történészek,	a	múzeumok	és	a	régészeti	lelőhelyek	jelentőségét,	mint	olyan	
intézmények	jelentőségét,	amelyek	se	nem	semlegesek,	se	nem	apolitikusak	a	jelen	múltbeli	megértésének	kialakításában	és	informálásában.	
Fontos,	hogy	a	résztvevők	felismerjék	ezen	intézmények	elfogultságát	a	történelem	alakításában,	valamint	a	saját	elfogultságuk	elfogadását.	

1. Lépés
Néma	hangok
A	részvevők	vitassák	meg	az	alábbi	kérdéseket:
• Jelenlegi	állapotunk	mely	aspektusait	kell	megvédenünk?
• Jelenünk	mely	aspektusai	maradhatnak	csendben	a	jövőben/kerülheti	el	a	jövő	régészének	figyelmét?
• Hogyan	tudjuk	eldönteni,	hogy	mely	aspektusokat	érdemes	megőrizni	a	jövőnek?
• Ki	dönti	el,	hogy		minek	történelmileg	jelentős	szerepe?

2. Lépés
Ötletbörze és digitalis megosztás
Miután	a	résztvevők	azon	dolgoztak,	hogy	összegyűjtsék	az	anyagukat	egy	potenciális	bloghoz	vagy	más	online	oldalhoz	(Facebook),gondolják	
át	a	blog	 tényleges	 felépítésének	kiválasztási,	 értelmezési	és	 tervezési	 folyamatait.	Fontos	kérdések,	mint	például:	hogyan	vonjuk	be	a	
közösséget,	hogyan	képviseljük	az	alulreprezentáltakat,	hogyan	válasszuk	ki	és	hogyan	értelmezzük	az	eredményeket,	ismét	beszéljék	meg	
és	reflektáljanak	rájuk.	Várhatóan	felismerik	a	személyes	elfogultságukat,	sztereotípiákat	és	tévhiteket,	valamint	a	folyamatosan	változó	
történetek	gondolatát.	Ez	a	rész	különösen	fontos	a	résztvevők	számára,	hogy	 jobban	megértsék	az	óvodások	sokféleséget,	valamint	a	
különféle	közösségek	képviseletét	a	múzeumokban	és	az	régészeti	helyszíneken.
Az	előző	fejezethez	hasonlóan	elengedhetetlen,	hogy	a	résztvevők	az	értékelési	folyamat	során	megvitassák,	miként	alkalmazható	ez	a	saját	
tevékenységeik	során,	és	hogy	átgondolják,	miként	módosíthatják	ezeket	a	modulokat	az	óvodai	progamhoz.	
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KÖVETKEZTETÉS

Ennek	a	modulnak	a	célja,	hogy	felhívja	a	résztvevők	figyelmét	a	régészet	és	a	kulturális	örökség	kora	gyermekkorban	történő	integrálásának	
fontosságára,	valamint	résztvevők	számára	a	kulturális	örökség	és	a	régészeti	helyszínek	gyakorlati	megvalósításához	szükséges	ismeretek	
és	eszközök	biztosítását.	Speciális	gyakorlati	tevékenységek	révén	a	modul	a	résztvevőket	a	régészeti	folyamatok	szerves	részét	képező	
ásatási,	 feltárási,	archiválási	és	értelmezési	komplex	folyamatokon	keresztül	vezeti	be.	Ezekkel	a	tevékenységekkel,	amelyek	elsősorban	
feltáróak,	kísérleti	jellegűek,	tárgyalapúak	és	a	saját	tapasztalatokra	építenek	(feltárás,	rajzolás,	fényképezés,	bemutatás	stb.),	Lényege,	hogy	
ne	csak	jobban	megértsék	a	régészet-	és	a	történelemírás	folyamatait,	de	megtalálják	a	módját	is	ugyanezen	tevékenységek	módosítására	
saját	foglalkozásaik	számára.	A	modulban	javasolt	gyakorlatok	mind	azokon	az	elveken	alapulnak,	amelyek	elengedhetetlenek	a	sikeres	
óvodai	környezet	kialakításához,	amely	elősegíti	a	kreativitást	és	felismerni	a	sokszínűséget.	

SZÓJEGYZÉK 
(forrás		Archaeology: History Found in Pieces: http://www.independenceparkinstitute.com/ArcheologyLessonPlans1-16-07.pdf)

1. Antropológia:	Az	emberek	eredetének,	 viselkedésének,	fizikai,	 társadalmi	és	kulturális	 fejlődésének	vizsgálata.	Az	antropológia	az	
emberiséget	a	legkorábbi	időktől	napjainkig	tanulmányozza.	Az	antropológia	négy	alkategóriára	oszlik:	régészet,	kulturális	antropológia,	
nyelvészet	és	fizikai	antropológia.

2. Régészeti „kontextus”:	 A	 régészek	 a	 „kontextus”	 kifejezést	 használják	 a	 megfigyelhető	 rétegtani	 egységek	 leírására,	 amelyek	
magukban	 foglalják	a	 talaj	meghatározott	 rétegeit	 vagy	 lerakódásait,	 vagy	olyan	 jellemzőket,	mint	 az	utólagos	penészgombák.	A	
régészek	a	helyszínen	 talált	 különböző	összefüggéseknek	megfelelően	ásnak,	 kezdve	a	 legutóbb	 letétbe	helyezett	 összefüggések	
feltárásával	 és	 az	 időben	 visszafelé	 vagy	 a	 föld	 mélyére	 haladással.	 A	 műtárgyakat	 zsákokba	 csomagolják,	 elemzik	 és	 végül	 a	
kontextusnak	megfelelően	 tárolják.	Az	egyes	 kontextusokban	 található	műtárgyak	 felhasználhatók	a	 kontextus	dátumozására,	 és	
segítenek	meghatározni	a	teljes	webhely	előzményeinek	dátumát	vagy	idővonalát.

3. Régész:	Az	a	személy,	aki	tudományos	módszerekkel	tanulmányozza	a	múlt	emberi	életének	és	tevékenységeinek	anyagi	maradványait.	
Tudósokként	és	tudósokként	a	régészek	nem	nyereség	vagy	személyes	használat	céljából	gyűjtenek	műtárgyakat.

4. Régészet:	Az	a	tudományág,	amely	azt	kutatja,	hogy	hogyan	éltek	az	emberek	a	múltban	az	anyag	elemzésén	keresztül,	a	tudományos	
feltárásokon	vagy	ásásokon	keresztül.

5. Műtárgy:	 Bármilyen	 tárgy,	 amely	 ember	 által	 készült	 és/vagy	 használt,	 beleértve	 eszközöket,	 edényeket	 és	 ételmaradékokat.	 Az	
épületek	is	műtárgynak	számítanak,	de	a	régészek	általában	csak	a	mozgatható	tárgyakra	használják	a	„műtárgy”	kifejezést.

6. Feltárás: Régészeti ásatás. 
7. Jellegzetesség:	 Azon	 műtárgyak,	 amelyeket	 nem	 lehet	 mozgatni,	 megsemmisítés	 nélkül.	 Például	 kutak,	 gödrök,	 falak	 és	

kerítésoszlopok.
8. Történeti régészet:	A	modern	kori	régészeti	lelőhelyek	vizsgálata	a	történelmi	feljegyzésekkel	és	más	típusú	információkkal	együtt.
9. Anyagi kultúra:	Azon	tárgyakat	jelöli,	amelyek	mindennapi	használatban	voltak	és	általuk	megismerhetjük	hogyan	is	éltek	akkoriban	

az emberek.  
10. Lenyomat:	Olyan	lenyomat	a	földben,	amely	jelzi	egy	korábbi	építmény	jelenlétét	pl.	cölöpnyom,	gerenda,	fal.	
11. Elsődleges forrás:	Olyan	emberek	feljegyzései,	akik	valóban	jelen	voltak	és	látták	az	adott	eseményt	és	helyszínt.
12. Származási hely:	A	műtárgy	pontos	megtalálási	helye.	
13. Másodlagos forrás:	Olyan	emberek	feljegyzései,	akik	hallottak	az	adott	eseményről	vagy	az	elsődleges	forrásból	inspirálódtak.		
14. Stratigráfia:	Relatív	datálási	technika	a	műtárgy	pozíciójának	szekvenciájának	értékelésére.
15. Városi régészet:	A	városi	régészet	általában	akkor	beszélhetünk,	amikor	új	vagy	régebbi	épületeket	bontanak	le.	A	régészeket	felkérik,	

hogy	 tárják	 fel	 a	 lelőhelyeket	a	műtárgyak	összegyűjtése	és	megőrzése	érdekében.	Ez	a	 fajta	 régészet	 sokszor	mentő	ásatásnak	
számít.
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TARTALOM

Időtartam: 6 óra

Modul fejezetei
3.1 A hagyomány valódi jelentése
3.2 Családi hagyományok és mesterségek
3.3 Mesterségek

A modul célkitűzései
• A	kulturális	hagyományok	és	örökség	fontosságának	kiemelése
• A hagyományok és mesterségek témakör megismerése

Modul konkrét céljai
• Megismerni	a	hagyományos	rituálékat,	a	kézművességet;
• A	különböző	hagyományok	kulturális	hátterének	feltárása;
• Hogyan	lehet	megkülönböztetni	a	szokásokat	a	hagyományoktól;
• A	résztvevők	tapasztalatcseréje	a	kulturális	intézmények	látogatásainak	megszervezéséről	és	végrehajtásásról;
• Ismereteket	szerezni	a	nevezetés	látványoságokról	és	a	jelentőségülről,	miközben	építőelemek	segítségével	megépítik	azokat;	

Tanulási eredmények
A	képzés	végére	a	résztvevők	megtanulják,	hogyan:

Tudás:
• Ismerjék	meg	a	helyi	kulturális	örökséget	hagyományok	és	mesterségek	révén;
• Fokozzák	a	kreativitást;
• Ismerjék	meg	az	alkotás	különböző	folyamatait.

Készségek:
• Növeljék	a	kreativitást	és	a	képzelőerőt
• Használják	a	kritikus	gondolkozást;
• Legyenek	jó	megfigyelők.

Tanítási módszerek
• Tanulóközpontú	módszerek
• Tartalomközpontú módszerek
• Interaktív módszerek
• Részvételi módszerek
• Kísérletezés
Oktatási tananyagok
Kérjük,	olvassa	el	a	fejezet	aktivitásait.

Kiértékelés és Önreflexió
Kérjük,	olvassa	el	mindegyik	fejezet	végén	található	Kiértékelés	és	önreflexió	részét.

Alternatív helyszínek
Kulturális	intézmények,	múzeumok.

Digitális eszközök
Online	források	és	alternatív	aktivitások.

Inklúzív megközelítés
Ezek	a	tevékenységek	nem	diszkriminatívak	és	nem	szegregálnak.

3. MODUL. HAGYOMÁNYOK ÉS MESTERSÉGEK 
Modult írta: Hargita	megyei	Szociális	és	Gyermekvédelmi	Vezérigazgatóság	(Románia)
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Interdiszciplinaritás (a STEAM megközelítésre reflektálva)
Ezeket	az	aktivitások	a	STEAM	megközelítést	követik.	

BEVEZETÉS 
A	STEAM	lényege	az	óvodások	bevonása	és	arra	ösztönzése,	hogy	észrevegyék	a	körülöttük	 lévő	világot	 -	hogyan	épültek	 fel	a	dolgok,	
hogyan	működnek	és	miért	működnek,	sőt	arra	is	ösztönözik	őket,	hogy	gondolkodjanak	azon,	hogyan	lehetne	változtatni	vagy	jobbá	tenni	
a	világot!	Ebben	a	modulban	 interaktív	megközelítéseket	és	STEAM	tevékenységeket	választottunk	a	résztvevők	számára	a	hagyomány	
témakörében,	amelyeket	később	megoszthatnak	3-5	éves	gyermekekkel	foglalkozó	óvodapedagógusokkal.
A	hagyományok	olyan	rituálék,	amelyekben	a	közösségek	újra	és	újra	részt	vesznek.	Van	egy	oka	annak,	hogy	szándékosan	fenntartjuk	és	
megteremtjük	a	hagyományokat	-	ez	azért	van,	mert	értelmet	adnak	ünnepeinknek	és	segítenek	összekapcsolódni	azokkal,	akiket	szeretünk.	
Egy	bizonyos	meghitséget	kölcsönöz,	amely	ápolja	a	családi	kapcsolatot,	ezáltal	az	összetartozás	érzetét	kelti	bennünk.
Ennél	is	fontosabb,	hogy	a	hagyományok	pozitív	emlékeket	teremtsenek	a	gyermekek	számára.	A	gyerekek	a	hagyományokkal	járó	melegségre	
és	ígéretekre	vágynak.	Még	egy	új	család,	a	nevelőszülő	vagy	a	nem	hagyományos	család	is	megtalálhatja	a	módját,	hogy	olyan	kis	rituálékat	
hozzanak	létre,	amelyeket	mindenki	nagyon	vár.	Hogyha	nincs	is	rokoni	kapcsolat,	még	nem	jelenti	azt,	hogy	a	szeretetteljes	hagyományok	
nem gyakorolhatnak egész életen át tartó hatást. A hagyományok közvetlen módon egyaránt szerepet játszanak a gyermek személyes 
identitásának	alakításában.	A	rituálék	elmesélik	a	gyerekeknek	azt	a	történetet,	hogy	kik	ők	és	mi	fontos	a	közösség	számára,	és	kapcsolatot	
teremtenek,	ami	abból	fakad,	hogy	valami	egyedülálló	és	rendkívüli	részének	számítanak.	Marshall	Duke	pszichológus	megállapította,	hogy	
azok	a	gyerekek,	akiknek	alapos	ismerete	van	családjuk	történelméről,	általában	jobban	alkalmazkodnak	és	magabiztosabbak,	mint	azok,	
akik	nem.	Magasabb	az	önértékelésük,	kevesebb	a	viselkedési	problémájuk	és	jobb	a	család	működésük.	Ellen	Galinsky,	a	Kérdezze	meg	a	
gyermekeket	című	könyv	szerzője,	a	Családok	és	Munka	Intézet	társalapítója	felmérte	a	gyerekeket,	és	megkérdezte	őket,	mire	emlékeznének	
leginkább	gyermekkorukból.	A	gyerekek	többsége	a	családi	hagyományok	ismertetésével	reagált.	A	boldog	gyermekkori	emlékek	pozitív	
előnyöket	kínálnak,	amelyeket	a	gyerekek	sokáig	felnőttkorukban	magukkal	visznek.
Az	 ipari	 kor	 előrehaladtával	 és	 az	 azt	 követő	 tudásalapú	 gazdaság	megjelenésével	 a	 kézművesség	marginalizálódott	 a	 gazdaságban.	
A	 hagyományos	 kézművesség	 éppen	 olyan	 volt,	 hagyományos,	 ezért	 történelem,	 és	 csak	 a	 (kulturális)	 örökség	 részeként	 érdekes.	 A	
haszonelvű	mesterségek	 (gondoljunk	csak	a	vízvezeték-szerelőkre,	a	házfestőkre,	a	 tetőmunkásokra,	a	 fogtechnikusokra	és	 így	 tovább)	
folytatták	a	dolgukat,	de	az	ilyen	munkát,	legalábbis	ez	volt	az	uralkodó	benyomás,	azoknak	szánták,	akik	nem	tudják	elvégezni	azt	a	szellemi	
munkát,	amely	tudásalapú	gazdaság	felszólít.	A	fejlett	országok	oktatási	rendszerei	megszentelték	az	intellektuális	intelligenciát	és	lenézték	
a	kézi	készségeket.	A	művészet	területén	a	fogalmi	innováció	felülmúlta	a	kézművességet,	mint	alapvető	kompetenciát.	A	hagyományos	
kézművesség	a	helyi	 identitás	fontos	része,	ezért	ebben	az	egységben	a	hagyományok	mellett	a	kézművességre	és	a	kézművességre	is	
összpontosítunk.	Fontos,	hogy	az	 iskolák	a	 kézművességet	 életképes,	 képzett	 és	hatásos	karriernek	 tekintsék,	 és	érvényes	alternatívát	
jelentenek	az	általánosabbnak	tekinthető	karrier	számára.
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3.1 FEJEZET
HAGYOMÁNYOK

Célok A	hagyományaink	megismerésének	fontossága;
 	 A	kulturális	sokszínűség	megismerése;
 	 Beszélni	a	szokások	és	a	hagyományok	közötti	különbségről;
 	 Az	óvodában	alkalmazott	megközelítések	és	technikák	tapasztalatcseréje,	a	bevált	jó	gyakorlatok	bemutatása,	

hogy	hogyan	készítik	fel	a	gyerekeket	a	kulturális	látogatásokra.

Szükséges eszközök  PowerPoint	bemutatók,	számítógép/laptop,	vetítő,	a	3.1.1	Aktivitásban	leírt	eszközök

Időtartam 90	perc

Bár	a	külföldről	érkező	nyugati	tanítási	szokások	egyre	nagyobb	figyelmet	kapnak,	kultúránk	megismerése	még	mindig	fontos	szerepet	tölt	
be	életünkben,	mert	ez	az	örökségünk.	A	kulturális	műhelymunkák	az	óvodai	nevelés	alapját	képezik;	minden	tevékenység	rajuk	alapoz.	A	
helyi	hagyományok	életben	tartásának	a	mindennapi	élet	meghatározó	része	kell	legyen.	Ebben	a	fejezetben	a	résztvevőknek	lehetőségük	
nyílni	tapasztalatokat	és	tanítási	ötleteket	cserélni,	megbeszélni,	hogy	mi	a	hagyományok	valódi	jelentése,	melyek	a	különbségek	a	szokások	
és	a	hagyományok	között,	hogy,	hogyan	készítik	fel	a	gyerekeket	a	kulturális	intézmények	látogatására.	Az	óvodai	kulturális	látogatások	
hozzájárulnak	 a	 gyermekek	 szociális	 érzékenységének	 fejlesztéséhez.	 Ezáltal	 a	 gyerekek	 megtanulhatják,	 hogyan	 kell	 viselkedni	 egy	
múzeumlátogatás	 során.	 A	 tevékenységek	 szervezésénél	 az	 óvodapedagógusoknak	 figyelembe	 kell	 venniük	 a	 gyermekek	 igényeit	 és	
képességeit,	és	ezzel	össze	kell	állítaniuk	a	programot,	hogy	a	fogyatékossággal	élő	gyermekek	hasznosnak	érezhessék	magukat	és	teljes	
mértékben	részt	tudjanak	venni	a	tevékenységekben.
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3.1.1 AKTIVITÁS
A HAGYOMÁNYOK VALÓDI JELENTŐSÉGE

Célok  Megérteni	hagyományaink	megismerésének	fontosságát;
 	 Megismerni	a	kulturális	sokszínűséget;
 	 Az	 óvodában	 alkalmazott	 tapasztalatok	 és	 technikák	 cseréje,	 amikor	 a	 gyerekeknek	 a	 hagyományokról	

beszélnek;
 	 Megtanulni	a	szokások	és	a	hagyományok	közötti	különbséget.

Az aktivitás típusa Csoportos beszélgetés

Csoport mérete 20	résztvevő

Szükséges eszközök Flip	chart,	filc	toll,	számítógép/laptop,	vetítő

Az aktivitás leírása Kérje	fel	a	résztvevőket	egy	közös	beszélgetésre.	
 	 Írja	fel	a	flip	chart-ra	a	“hagyományok”	szót.
 	 Vonja	be	a	résztvevőket,	hogy	beszéljenek	a	hagyományok	fontosságáról.	
 	 Ezután	kérdezze	meg	a	részvevőket,	hogy	milyen	bevált	tanítási	módszereik	vannak	ebben	a	témában.	
 	 Kérd	meg	őket,	írják	le	a	hagyományt	egy	szóval	vagy	kifejezéssel,	ami	először	jut	eszükbe
 	 Írja	fel	a	flip	chart	a	résztvevők	átlal	felsorolt	kulcsszavakat.
 	 Fejezze	 be	 a	 beszélgetést	 azzal	 hogy	 azonosítja	 a	 táblára	 írt	 kifejezések	 közötti	 kapcsolatot,	 amelyek	 a	

hagyomány szót írják le, és zárja le a témát azzal a kijelentéssel, hogy: ezek a hagyomány igazi jelentései.
  Játsszale a Traditions and rituals videót 
 	 https://www.youtube.com/watch?v=WL_soq_Xwms	(ENG	–	8:06	perc)

Az aktivitás értelmezése
és kiértékelése Kérje	meg	a	résztvevőket,	hogy	reflektáljanak	a	videóban	elhangzottakra.

Variációk Ugyanezzel	 a	 technikával	 vitassák	meg	a	 résztvevőkkel,	 hogy	melyek	a	 különbségek	a	hagyományok	 és	 a	
szokások között. 
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3.1.2 AKTIVITÁS
LÁTOGASSUNK MEG EGY MÚZEUMOT!

Célok 	A	résztvevőknek	lehetőségük	lesz	elmondani,	hogy	hogyan	készítik	fel	az	óvodásokat	a	kulturális	intézmények	
meglátogatására.

Az aktivitás típusa Beltéri	aktivitás

Csoport mérete 20	résztvevő

Szükséges eszközök Flip	chart,	filctoll,	papír,	toll

Az aktivitás leírása Kérje	meg	a	résztvevőket,	hogy	oszoljanak	fel	négy	5	fős	csoportra.	
 	 Ossza	ki	a	3.1.1.	Munkalapot
 	 Minden	 csoport	 jegyezze	 le	 a	 bevált	 módszereiket,	 amelyekkel	 felkészítik	 az	 óvodacsoportot	 a	

múzeumlátogatásra	és	írják	le	a	lépéseket.
 	 Ezt	követően	két	külön	oszlopban	sorolják	fel	a	korábban	tapasztalt	pozitív	és	negatív	tapasztalatokat	is.
 	 Amikor	a	csoportok	befejezték	a	feladatot,	kérjen	meg	minden	csoportból	egy-egy	résztvevőt,	hogy	olvassa	fel	

hangosan,	amiket	összeírtak,	és	írja	fel	a	flip	chart-ra	az	elhangzottakat.
 	 A	végén	beszélgessenek	el	közösen	ezekről	a	tapasztalokról.	

Az aktivitás értelmezése
és kiértékelése Beszéljenek	olyan	ötletekről	és	bevált	gyakorlatokról,	amelyeket	beépíthetnek	a	következő	kulturális	látogatásba	

a gyerekekkel.

Variációk 	Ezt	az	aktivitást	egy	másik	kulturális	intézményi	látogatással	is	kipróbálhatják.



 38	 IO2	EDUCLAB	-	Képzési	Kézikönyv

KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer
Szintézis	és	reflexió

A	tanár	vonja	be	a	résztvevőket	egy	beszélgetésbe	a	következőkről:

• Mit	tanultak:	mi	a	hagyomány	valódi	jelentése,	melyek	a	különbségek	a	szokások	és	a	hagyományok	között.
• Mi	volt	a	véleményük	a	tevékenységekről,	hallottak-e	valami	újat	és	fel	tudják-e	használni	ezeket	az	információkat	a	jövőben?
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3.2 FEJEZET
CSALÁDI HAGYOMÁNYOK ÉS ÜNNEPEK

Célok A	családi	hagyományok	és	ünnepek	megismerése;
 	 Ötletelni,	hogyan	lehetne	beépíteni	a	különféle	tantermi	hagyományokat;
 	 Megismerni	az	egyes	hagyományok	és	ünnepek	kulturális	hátterét.

Szükséges eszközök Flip	chart,	filctoll,	papír,	toll

Időtartam 90	perc

Munkalapok/Aktivitások 3.2.1	Munkalap

Ez	 a	 fejezet	 bemutatja	 	 a	 résztvevők	 által	 képviselt	 országokban	 tartott	 különféle	 családi	 hagyományokat	 és	 ünnepeket,	 valamint	 a	
tevékenységek	kulturális	hátterére	is	fényt	derít.	A	résztvevőknek	lehetőségük	lesz	arról	beszélni,	hogyan	lehetne	ezeket	a	hagyományokat	
átvinni az óvodai osztálytermi hagyományokba.
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3.2.1 AKTIVITÁS
CSALÁDI HAGYOMÁNYOK

Célok Megismerni	a	családi	hagyományokat	és	ünnepeket;
 	 Ötletelni	arról,	hogy	ezek	a	hagyományok	hogyan	lehetne	beépíteni	a	saját	családi	életükbe;
 	 Megismerni	a	családi	hagyományok	lényegét.

Aktivitás típusa Beltéri	aktivitás

Csoport mérete 20	résztvevő

Szükséges eszközök Flip	chart,	filctoll,	papír,	toll

Az aktivitás leírása Kérje	meg	a	résztvevőket,	hogy	osszoljanak	négy	5	fős	csoportba.
 	 Kérje	meg	őket,	hogy	írják	le	a	családi	hagyományaikat	és	ünnepeiket.
 	 Miután	mindenki	végzett,	kérjen	fel	egy-egy	résztvevők	minden	csoportból,	hogy	írjon	fel	3	családi	hagyományt	

a	flip	chart-ra.
 	 Amikor	az	egyes	csoport	hagyományait	felírták,	együtt	vitassák	meg,	mi	a	közös	ezekben	a	hagyományokban	

és ünnepekben.
 	 Vonja	le	a	következtetést,	hogy,	a	legfontosabb	ezekben	a	családi	hagyományokban	és	ünnepekben,	hogy	a	

család	együtt	töltötte	az	időt	és	boldog	emlékeket	idéznek.	

Az aktivitás értelmezése
és kiértékelése Kérdezze	meg	 a	 résztvevőktől,	 hogy	 hogy	mi	 volt	 a	 kedvenc	 részük	 a	 tevékenység	 során,	 és	 folytassanak	

beszélgetést	az	elhangzott		hagyományokról	és	eredetükről.

Variációk Javasoljanak olyan hagyományokat, amelyeket a tantermi tevékenységbe is be lehetne építeni.
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer 
Szintézis	és	reflexió

A	tanár	vonja	be	a	résztvevőket	egy	beszélgetésbe	a	következőkről:
• Mit	tanultak:	mi	a	hagyomány	valódi	jelentése,	melyek	a	különbségek	a	szokások	és	a	hagyományok	között.
• Mi	volt	a	véleményük	a	tevékenységekről,	hallottak-e	valami	újat	és	fel	tudják-e	használni	ezeket	az	információkat	a	jövőben?
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3.3 FEJEZET
MESTERSÉGEK

Célok A	különböző	országok	jellegzetes	mesterségeinek	és	a	hires	látványosságaik	megismerése.	
 	 Kreativitás	fejlesztése.

Szükséges eszközök Nyomtatott	sablon,	építő	kockák	vagy	Lego	kockák,	flip	chart,	filctoll,	papír,	toll,		számítógép/laptop,	vetítő

Időtartam 90	perc

Munkalapok/Aktivitások 3.3.1	Aktivitás,	3.3.2	Aktivitás	és	3.3.1	Munkalap

Ez	a	fejezet	a	mesterségekről	fog	szólni.	Építőkockák	segítségével	a	résztvevőknek	lehetőségük	lesz	megmutatni	az	országukból	származó	
látványosságokat	és	beszélni	a	kulturális	örökségükről,	és	közben	megismerni	a	többi	résztvevő	ország	történelmi	épületeit.	Az	Activity	nevű	
társasjáték	alapján	a	gyakornokok	bemutatják	helyi	hagyományos	mesterségeiket,	és	lehetőséget	kapnak	arra,	hogy	felfedezzék	az	összes	
partnerország	különböző	mesterségét.
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3.3.1 AKTIVITÁS
HÍRES NEVEZETESSÉGEK MEGÉPÍTÉSE

Célok A	résztvevők	ismereteinek	bővítése	a	nevezetességekről	és	azok	jelentőségéről.

Aktivitás típusa  Steam gyakorlati tantermi gyakorlat

Csoport mérete 	20	résztvevő	

Szükséges eszközök Nyomtatott	sablon,	építő	kockák	vagy	Lego	kockák,		3.3.1	Munkalap

Az aktivitás leírása A	résztvevők	a	saját	országukból	származó	kollégájukkal	alkossanak	egy	párt.	
 	 Ossza	szét	a	résztvevőknek	az	építőkockákat	vagy	a	Lego	kockákat	és	egy-egy	sablont,	amelyik	saját	épületüket	

ábrázolja.
 	 Miután	 befejezték	 az	 épületek	 megépítését,	 kérje	 meg	 őket,	 hogy	 mondjanak	 el	 néhány	 dolgot	 az	 épület	

kulturális	vonatkozásairól,	és	jelentőségükről.

Az aktivitás értelmezése 
és kiértékelése Beszéljék	meg	közösen	az	épített	örökségek	jelentőségét.

Variációk 	Tetszés	szerint	ki	lehet	bővíteni	a		nevezetességek	listáját.
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3.3.1 MUNKALAP

Minden	partnerországból	kiválasztottunk	egy-egy	nevezetes	épületet.	Építőkockák	vagy	Lego-kockák	segítségével	párban	építsék	meg	a	
saját	épületüket,	ahogy	az	az	alábbi	példa	is		mutatja.

 
	 	 Colosseum,	Róma,	Olaszország

 
	 Torre	de	Belem,	Lisszabon,	Portugália	 Hagia	Sophia,	Isztanbul,	Törökország

 
	 Parlamenti	palota,	Bukarest,	Románia	 Machairas	Monostor,	Nicosia,	Ciprus
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3.3.2 AKTIVITÁS 
MESTERSÉGEM CÍMERE

Célok A	résztvevő	országok	mesterségeinek	megismerése.	

Aktivitás típusa STEAM	gyakorlati	beltéri	aktivtás

Csoport mérete 20	résztvevő	

Szükséges eszközök Flip	chart,	filctoll,	papír,	toll.

Az aktivitás leírása A	résztvevők	a	saját	országukból	származó	kollégájukkal	alkossanak	egy	párt.	
 	 Kérje	meg,	hogy	minden	pár	gondoljon	a	régiójában	jellemző	kézművességre,	hogyha	szükséges	jegyzetet	is	

készíthetnek	maguknak.	
 	 Ahogy	az	Activity	társasjátékban	is,	a	pároknak	mozdulatokkal	kell	kifejezniük	magukat	szavak	nélkül,	a	többi	

résztvevőnek	pedig	meg	kell	 tippelnie,	hogy	mi	a	mestersége.	Ez	a	folyamat	addig	tart,	amíg	valaki	ki	nem	
találni a mesterség megnevését.

Az aktivitás értelmezése
és kiértékelése Közösen	beszéljék	meg	a	gyakorlatban	bemutatott	mestérségeket.

Variációk Hogyha	valakinek	úgy	tartja	kedve,	mutogatás	helyett	le	is	rajzolhatja	a	megfejtendő	mesterséget.
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer
Szintézis	és	reflexió

Beszéljék	meg	közösen	a	bemutatott	történelmi	épületek	jelentőségeit.	
Ha	valaki	korábban	meglátogatta	ezeket	a	helyeket,	mi	volt	a	benyomása	erről	az	épületről?
Kérdezze	meg	a	résztvevőket	más	híres	épületekről,	amelyeket	hozzá	lehetne	adni	ehhez	a	listához.
Beszéljenek	a	bemutatott	kézművességről.	Melyek	voltak	más	ismertek	a	számukra	és	melyek	voltak	ismeretlenek	a	résztvevőknek.
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KÖVETKEZTETÉS

Kulturális	örökségünk	a	hagyományokon	alapul,	ezért	olyan	fontos,	hogy	a	korai	gyermekkorban	kreatívan	és	életkornak	megfelelő	módon	
kezdjük	 tanítani	 szokásainkat,	miközben	 ezt	 a	 témát	 a	 kicsik	 számára	 is	 hozzáférhetővé	 tesszük.	 A	 családi	 hagyományok	 alapvetően	
rituális	magatartásformák,	 amelyek	átlal	 kapcsolatainkat	ápoljuk.	Ősi	 eredetűek,	 amelyek	az	ember	megjelenése	óta	 fennmaradtak.	Az	
ünnepek	hagyományos	megünneplése	a	történelemi	feljegyzésekkel	egyidősek.	A	hagyományos	ünnepek	fontos	részét	képezik	a	család	és	
a	közösség	közötti	szoros	kapcsolat	kiépítésének.	Megadják	az	összetartozás	érzését	és	a	számunkra	fontos	kifejezését.	Összekapcsolnak	
bennünket	a	történelmünkkel	és	segítenek	megünnepelni	a	család	generációit.	Életben	tartják	a	múlt	emlékeit,	és	segítenek	megosztani	őket	
az	újabb	generációkkal.1
A	mesterségek	mélyen	beágyazódtak	a	kultúránkba,	és	megfoghatatlan	értékek	sokaságával	vannak	ellátva.
Nagyon	fontos	hangsúlyt	fektetni	a	hagyományok	és	a	kézművesség	oktatására,	népszerűsíteni	és	megőrizni	kell,	mivel	kulturális	örökségünk	
alapvető	részei.

HASZNOS OLDALAK (angol nyelvű források)
1. http://www.sylvanlearning.com/blog/index.php/4-ways-to-spark-your-childs-interest-in-stem/
2. https://www.childhelp.org/blog/traditions/	
3. https://pdfs.semanticscholar.org/4948/d49285e3220ce6fab82f12bbf66ad616a332.pdf	
4. https://thestemlaboratory.com/product/stem-challenge-build-famous-landmarks/
5. https://princes-foundation.org/preserving-heritage-crafts
6. https://blogs.psychcentral.com/balanced-life/2013/11/why-holiday-traditions-might-be-more-important-than-you-think/

1	 https://blogs.psychcentral.com/balanced-life/2013/11/why-holiday-traditions-might-be-more-important-than-you-think/	
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TARTALOM

Időtartam: 6	óra	(4	óra	1.1	fejezet;	2	óra	1.2	fejezet)

Modul fejezetei
4.1 Ökológiai lábnyom
4.2  Ismerd meg a vadvilágot!

Modul célkitűzései
Pontos	 fogalmakkal	 látja	el	a	 tanárokat	és	oktatókat,	amelyek	szükségesek	a	környezettudatosság	megfelelő	átadásához	a	gyermekek	
számára:
• UMegérteni	a	környezeti	fenyegetések	hatásait	és	okait;
• Ismerni	el	a	természeti	örökséget	kulturális	örökségünk	fontos	részeként;
• A	biológiai	sokféleség	és	az	ökoszisztéma-szolgáltatások	fogalmának	és	fontosságának	megértése;
• Ismerni	az	egyéni	környezeti	lábnyom	csökkentésének	módjait;
• Megérteni		az	ökológiai	invázió	fogalmát.

Modul konkrét céljai
• Megérteni	egyes	környezeti	veszélyek	okait	és	hatásait;
• Megismerni	néhány	vadon	élő	állatcsoportot	és	azok	fontosságát	az	életünkben;
• A	környezet	javításának	szórakoztató	és	kreatív	módjainak	bemutatása.

Tanulási eredmények

A	képzés	végére	a	résztvevőknek:

Tudás:
• Felismerni	a	természeti	örökség	fontosságát	az	emberi	életminőségben;
• Megérteni	a	környezeti	fenyegetéseket	és	az	emberek	szerepét	a	természet	gondozásában;
• A	biodiverzitás	és	az	ökoszisztéma-szolgáltatások	fogalmának	megértése.

Készségek:
• Környezettudatosság
• Vadon	élő	fajok	megfigyelése	és	azonosítása
• A	szabadban	történő	kizsákmányolás

Kompetenciák:
• Kritikus	gondolkodás
• Megfigyelés
• Kreativitás	és	fantázia
• Környezettudatosság
• Plasztikus	és	művészi	kifejezés

Tanítási módszerek
• Tanulóközpontú	módszerek
• -	Tartalomközpontú	módszerek
• -	Interaktív	módszerek
• -	Részvételi	módszerek

Oktatási tananyagok
Kérjük,	olvassa	el	a	fejezetek	tevékenységét.

Kiértékelés és Önreflexió
Minden	fejezet	után	olvassa	el	az	Kiértékelés	és	önreflexió	részt.

4. MODUL: TERMÉSZET
Modulvezető: Lousada	önkormányzata	(Portugália)
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Alternatív helyszínek 
• Szabadban:	erdő,	parkok,	kertek	stb.
Digitális eszközök (a PT2/IT készíti el) 
Online	források	és	további	tevékenységek,	képek,	lábnyomszámológépek	stb.

Inkluzív megközelítés
Ha	testi	vagy	szellemi	fogyatékossággal	élő	gyermekekkel	foglalkozik,	az	oktató	szenzoros/tapintási	megközelítéssel	kezelheti	a	biodiverzitást.
Különböző	állatok	és	növények	megjeleníthetők	hangjaikon,	textúrájukon	és	ízükön	keresztül	(növények	esetében).
Ha	szociális	vagy	etnikai	kisebbségekből	származó	vagy	kihívást	jelentő	háttérrel	rendelkező	gyerekekkel	foglalkozik,	az	oktató	felkérheti	őket,	
hogy	rajzolják	a	biológiai	sokféleséget	és	ünnepeljék	a	sokszínűséget.	Az	oktatónak	hangsúlyoznia	kell,	hogy	természetében	a	sokszínűség	a	
szépség	és	a	mindenekelőtt	az	egyensúly	kulcsa,	párhuzamot	teremtve	azzal,	ahogyan	az	emberi	társadalmaknak	is	működniük	kell.

Interdiszciplinaritás (a STEAM megközelítésre hivatkozva)
A	modul	interdiszciplináris.	Kihasználandó	tudásterületek:	természettudomány,	művészet	és	matematika.	A	teljes	STEAM	megközelítéshez	
hasonlóan	ennek	a	modulnak	a	középpontjában	a	kutatás,	az	együttműködés	és	a	folyamat	alapú	tanulás	hangsúlyozása	áll.
A	gyakornokok	megismerik	az	interdiszciplinaritást	és	a	STEAM	megközelítés	alkalmazását.

BEVEZETÉS
A	természeti	környezettel	való	kapcsolat	iránti	igényt	és	az	emberi	természethez	való	természetes	hovatartozást	az	E.O.	Wilson	(1984)	
„biofília”	 kifejezés	 alatt	 vezette	 be.	 Számos	 tanulmány	 követte	 ezt	 a	 gondolatmenetet,	 és	 bebizonyította,	 hogy	 a	 természetes	 térrel	
való	minimális	érintkezés,	még	az	ablakon	keresztül	 is,	számos	előnnyel	jár	a	testi	és	lelki	egészség	szempontjából.	Javíthatja	például	
a	 gyermekek	 kognitív	 fejlődését,	 elősegítheti	 a	 kórházi	 betegek	 orvosi	 gyógyulási	 folyamatát,	 javíthatja	 a	 munkahelyi	 egészséget,	
csökkentheti	a	börtönökben	előforduló	megbetegedések	gyakoriságát,	csökkentheti	a	serdülők	stresszintjét	és	ingerlékenységét,	javíthatja	
az	Alzheimer-kórban	szenvedő	betegek	életkörülményeit	és	autizmussal	élő	gyermekek,	sőt	csökkentik	a	bűnözés	arányát,	megerősítve,	
hogy	 a	 természet	 elengedhetetlen	 fizikai	 és	 pszichológiai	 egyensúlyunkhoz	 (pl.	 Barton	 és	 Rogerson,	 2017;	 Hartig	 és	 Marcus,	 2006;	
Jonveaux	és	mtsai,	2013;	Kondo	és	mtsai,	2016;	Ewert	és	Chang,	2018).
Ilyen	jellegű	kapcsolat	hiányában	a	természeti	világgal	hajlamos	az	érzékek	csökkent	használatára,	a	figyelemhiányra	a	felnőttekben	és	a	
gyermekekben,	 valamint	 a	 testi	 és	 lelki	 betegségek	 gyakoriságára.	 Louv	 figyelmeztet	 ezekre	 a	 következményekre	 a	 „természethiányos	
rendellenesség”	kifejezés	bevezetésével	(Louv,	2008).	A	természet	hatásmechanizmusa	az	emberi	testben,	bár	még	nincs	teljesen	megfejtve	
és	ismert,	azt	mutatja,	hogy	a	zöld	területek	(erdők	és	parkok)	jelenléte	a	kortizol	(stresszhormon)	koncentrációjának	csökkenését	okozza	a	
véráramban,	ami	olyan	testreakciót	eredményez,	amely	hajlamos	a	megnyugvásra	és	a	jólétre.
E	 hatások	 feltárásához	 az	 expozíciónak	 nem	 kell	 intenzívnek	 vagy	 hosszan	 tartónak	 lennie.	 Számos	 tanulmány	 kimutatta,	 hogy	 a	
zöldterületek	 (erdők	 és	 parkok)	 didaktikai	 környezetben	 történő	 használata	 pozitív	 hatással	 van	 a	 hallgatók	 tanulási	 képességére,	
figyelmére	és	koncentrációjára,	hasonló	hatásokat	produkálva,	mint	a	 ritalin	 (az	 idegrendszer	stimulálására	és	a	figyelem)	 (O’Brien	és	
Murray,	2017;	Dillon	és	mtsai,	2006;	Nedovic	és	Morrissey,	2013,	Roe	és	Aspinall,	2011)	csökkenő	agresszív	viselkedés,	valamint	a	stressz	
és	a	depresszió	jelei	(Taylor	és	Kuo,	2009;	Roe	és	Aspinall,	2011;	Chawla	et	al.,	2014).	A	zöldterületekkel	vagy	erdőkkel	való	rövid	expozíció	
lehetővé	 teszi	 ezeknek	 a	 változásoknak	 a	 rögzítését,	 amelyek	 a	 lakosság	minden	 szegmensében	 érezhetők	 (Roe	 és	 Aspinall,	 2011).	
Azonban	minél	nagyobb	és	gyakoribb	az	expozíció,	annál	nagyobb	jelentőséget	kap	ebben	a	kapcsolatban	(Barton	és	Pretty	2010).	Ezekre	
a	bizonyítékokra	figyelemmel	a	társadalom	jelenlegi	természettől	való	eltérése	még	drámaibb	méreteket	ölthet,	amikor	arról	beszélünk,	
hogy	milyen	típusú	lépéseket	tehet	a	jelenlegi	környezeti	problémákkal	kapcsolatban	(Kahn	et	al.,	2009).

A természet a gyermekek tanulási folyamatában 
Manapság	a	gyermekek	és	a	fiatalok,	különösen	a	városi	területeken,	elvesztették	kapcsolatukat	a	természeti	környezettel.	Könnyebben	
megismerhetik	a	japán	rajzfilmfigurák	vagy	termékmárkák	nevét,	mint	a	növény-	vagy	állatvilág	fajai	abból	a	területből,	ahol	élnek.	Ez	a	
valóság	minden	bizonnyal	összefügg	azzal	a	ténnyel,	hogy	egyre	kevesebb	időt	töltenek	a	szabadban	(Louv,	2008).	A	természet	azon	túl,	hogy	
hozzájárul	a	gyermekek	és	fiatalok	jobb	fizikai	és	pszichológiai	állapotához,	abban	rejlik,	hogy	kiváló	kísérleti	teret	alkot	a	kísérletezéshez,	
az	ösztönző	és	autonóm	integrál	tanuláshoz	(Ulset	et	al.,	2017).	Sőt,	egy	„ökológiai	identitás”	kialakulása,	vagyis	az	emberek	hogyan	látják	
magukat	a	természet	összefüggésében,	hogyan	látják	az	emberek	a	természeti	világ	élő	és	élettelen	aspektusait,	hogyan	viszonyulnak	az	
emberek	a	természeti	világ	egészéhez,	és	hogyan	viszonyulnak	az	emberek	a	nagyobb	környezeti	kérdések	összefüggésében	(Clayton	és	
Opotow,	2003)	a	személyes	fejlődés	és	identitás	alapvető,	de	gyakran	figyelmen	kívül	hagyott	pillére	(Davies,	1996).	A	természeti	örökség,	
beleértve	a	kulturális	szempontból	jelentős	tájat	és	a	biodiverzitást,	a	kultúra	és	az	oktatás	releváns	része	(Plumwood,	V.	2006).
Ez	 a	 modul	 betekintést	 és	 egyszerű	 tevékenységeket	 nyújt,	 amelyek	 a	 tanárokat	 arra	 irányítják,	 hogy	 egy	 pedagógiai	 megközelítést	
közvetítsenek	 a	 körülöttük	 lévő	 gyermekek	 természetmegértésének	 folyamatában.	 A	modul	 három	 fejezetre	 oszlik,	 utalva	 növényekre,	
vadállatokra	(például	rovarokra	és	madarakra),	valamint	a	természet	gondozói	szerepére,	bemutatva	a	természet	és	a	biodiverzitás	általános	
fogalmait,	és	bemutatva	a	helyi	természeti	örökség	általános	vonatkozásait

A pedagógus mint a „természet facilitátora”
Minden	pedagógusnak	képesnek	kell	lennie	arra,	hogy	a	természeti	erőforrásokat	pedagógiai	eszközként	használja,	vagy	legalább	felelősségre	
kell	 tanítania	a	gyermekeket	a	természet	fontosságát	 illetően.	Ez	nem	azt	 jelenti,	hogy	az	oktatóknak	a	természet	értelmezésének	vagy	
megőrzésének	szakértőinek	kell	lenniük,	de	néhány	alapvető	fogalmat	fontos	ismerni.	A	jól	beillesztett	alapfogalmak	teljes	sora	lehetővé	
teszi	az	oktatók	számára,	hogy	jobban	és	pontosabban	végezzék	munkájukat	a	környezettudatosság	közvetítésében.



 50	 IO2	EDUCLAB	-	Képzési	Kézikönyv

4.1 FEJEZET
ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM

Célok A	környezeti	hatás	és	az	ökológiai	lábnyom	alapkoncepciójának	megértése;
 	 A	fő	környezeti	fenyegetések	megismerése;
 	 Az	ökoszisztéma-szolgáltatások	fogalmának	a	megismerése;
 	 Vonzó	módszerek	felhasználása	az	ökológiai	lábnyom	ellensúlyozására.

Szükséges eszközök PowerPoint	prezentáció,	számítógép	és	projektor,	egyéb,	a	4.1.1.	Munkalapban	részletezett	anyagok	

Időtartam 240	perc

Munkalapok/Aktivitások World	Café,	csoportos	gyakorlatok,	csoportos	viták	(lásd	a	4.1.1.	Munkalapot).

Az	emberi	népesség	növekedésével	a	 természeti	 erőforrások	 fogyasztása	és	a	hulladékgazdálkodás	egy	véget	nem	érő	kérdéssé	válik.	
Az	 ökológiai	 lelkiismeret	 és	 a	 gyermekekkel	 kapcsolatos	 környezeti	 okok	 kialakulása	már	 kiskorától	 kezdve	megkönnyítheti	 a	 nagyobb	
felelősségtudattal	 és	 a	 közös	 erőforrásaink	 határaival	 szemben	 tiszteletteljes	 társadalom	 létrehozásának	 folyamatát.	 Ez	 az	 egység	
segít	az	oktatóknak	abban,	hogy	 rendszerezzék	 tudásukat	és	gondolataikat	az	emberi	 tevékenység	ökológiai	hatásairól,	a	 fő	környezeti	
fenyegetésekről	és	arról,	hogy	miként	segíthetjük	a	biológiai	sokféleséget	az	ilyen	veszélyek	enyhítésében	és	kijavításában.
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4.1.1 AKTIVITÁS
WORLD CAFE

Célok Az	emberi	cselekedetekről	és	a	környezeti	hatásokról	szóló	viták,	csoportos	viták	és	elmélkedések	elősegítése;
 	 Informális	módszer	az	ökológiai	fogalmak	átadására.

Az aktivitás típusa Csoportos tevékenység

Csoport mérete Legfeljebb	20	résztvevő

Szükséges eszközök Kártyák	 (amelyek	 improvizálhatók)	 olyan	 ökológiai	 kérdéseket	 tartalmaznak,	 mint	 például	 a	 hulladék,	 az	
erdőirtás,	a	biodiverzitás	csökkenése,	a	vízszennyezés	stb.

  Szobaszervezés: minden asztal körül külön asztalok és székek.

Az aktivitás leírása A	képző	felosztja	a	csoportot	2,	3	vagy	4	kisebb	csoportba	a	javasolt	vitatémák	száma	és	a	rendelkezésre	álló	
idő	szerint.

 	 Minden	vitatáblázatnak	van	egy	meghatározott	témája	és	további	információi	a	beszélgetés	megkezdéséhez	
(kép,	grafikon,	kifejezés	stb.).

 	 Határozza	meg	az	egyes	beszélgetési	körök	időtartamát,	és	magyarázza	el	a	tevékenységet.
 	 A	World	Cafe	beindulása	után	minden	csoport	megvitatja	a	témát,	amíg	le	nem	telik	az	idő.	Ezután	a	csoportok	

átkerülnek	egy	másik	tárgyalóasztalra,	amíg	az	összes	csoport	megbeszéli	az	összes	témát.
 	 Minden	témához	minden	csoportnak	meg	kell	adnia	a	fő	reflexióját.
 	 A	végén	a	képző	feltehet	néhány	kérdést	néhány	vitatottabb	témáról,	vagy	megpróbálhatja	megállapítani,	hogy	

volt-e	konszenzus	vagy	ellentétes	nézet	az	egyes	megvitatott	témákkal	kapcsolatban.
 	 A	vezető	pontos	információkat	szolgáltatva	kommentálja	a	csoportok	válaszait.

Az aktivitás értelmezése 
és kiértékelése A	tanultak	és	megbeszélések	szintézise.
 	 Emlékezzünk	az	emberi	cselekedetek	hatásaira	(amelyek	néha	láthatatlanok	a	képzetlen	szemek	számára)
 	 Gondolatok	a	környezetbarát	viselkedésről	és	a	természeti	örökség	védelméről	az	emberek	által	kiaknázott	

erőforrások	fényében.

Variációk 	A	 tevékenység	 gazdagabb	 lehet,	 ha	 a	 szabadban	 végezzük,	 és	 azokra	 a	 szempontokra	 összpontosítunk,	
amelyeket	a	csoportok	fontosnak	tartanak
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer
Szintézis	és	reflexió

• Miután	megtisztította	a	szobát	a	World	Cafe-tól,	ültesse	a	gyakornokokat	úgy,	hogy	mindannyian	láthassák	Önt.
• A	vezetőnek	kérdéseket	kell	feltennie,	szóbeli	reflektív	beszélgetést	vezetve:

 - A	tanultak	szintézise:	az	ökoszisztéma-szolgáltatások	fontossága,	a	természeti	erőforrásokra	gyakorolt	emberi	hatás,	a	fő	környezeti	
fenyegetések,	az	ökológiai	lábnyomok	típusai	stb.

 - A	környezetbarát	magatartás	és	a	természeti	örökség	védelme	rövid	elmélkedésének	elősegítése	az	emberi	fejlődés	által	kiaknázott	
erőforrások,	 mindannyiunk	 által	 mindennap	 használt	 erőforrások,	 számos	 ökológiai	 lábnyomunk,	 valamint	 a	 szennyezés	 és	 az	
emberi	viselkedés	természetre	gyakorolt	általános	hatásának	fényében.

 - Felhívja	a	gyakornokokat,	hogy	tájékozódjanak	és	alkalmazzanak	fenntarthatóbb	életmódot,	röviden	emlékeztetve	az	egészséges	
környezet	fontosságára	és	előnyeire.

 - Ösztönözze	a	gyakornokokat,	hogy	ezt	az	üzenetet	már	kiskoruktól	kezdve	továbbítsák	a	gyermekeknek
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4.2 MODUL
ISMERD MEG A VADVILÁGOT!

Célok A	biodiverzitás	fogalmának	megértése;
 	 Megkülönböztetni	az	őshonos	vs	egzotikus	vs	invazív	fajokat;
 	 Megérteni	az	invazív	fajok	hatását;
 	 Megérteni	az	emberek	szerepét	a	vadon	élő	állatok	védelmében.

Szükséges eszközök Részletesen	leírja	a	4.2.1.	Munkalap

Időtartam 120	perc

Munkalapot/Aktivitások Kérjük,	olvassa	el	a	4.2.1.	Munkalapot

A	vadon	élő	állatok	és	a	természet	egyre	inkább	szembesül	az	emberi	tevékenységek	és	magatartás	által	közvetlenül	kiváltott	fenyegetésekkel.	
Ahhoz,	hogy	egy	faj	boldoguljon,	megfelelő	élőhelyre,	 iható	vízre,	enni/takarmányra	szánt	ételre,	pihenőhelyekre	és	 tenyészhelyekre	van	
szüksége.	Még	a	városi	területeken	is	vadon	élő	fajok	vesznek	körül	minket,	de	küzdenek	a	túlélésért!	Mindezeknek	a	fajoknak	szerepet	kell	
játszaniuk	az	ökoszisztémák	egyensúlyában,	amelyen	egészségünk	és	életminőségünk	függ.

Az	 emberi	 tevékenységek	 gyakran	 az	 élőhelyek	 pusztulásához	 és	 ebből	 következően	 a	 fészkelő	 és	 táplálkozási	 helyek	 alacsonyabb	
elérhetőségéhez	vezetnek,	ezáltal	számos	vadon	élő	faj	veszélyeztetésének	fő	okát	jelentik.	Ennek	a	tevékenységnek	a	célja	a	pedagógusok	
figyelmének	felkeltése	a	biológiai	sokféleség	témájának	jobb	feltárására,	fontos	ökológiai	koncepciókkal.

Sőt,	bevezeti	az	„invazív	fajok”	fogalmát.	Néha	jó	szándékkal	az	emberek	mindenfajta	nem	megfelelő	fajt	behoznak	egy	bizonyos	környezetbe.	
Ezen	az	egységen	belül	a	gyakornokoknak	lehetőségük	lesz	megérteni	az	új	fajok	behozatalának	kockázatát,	például	ültetvények,	szállítás	
vagy	 szabadidős	 tevékenységek	 révén.	 A	 gyakornokok	 tehát	 képesek	 legyenek	 ökológiailag	 helyes	 tevékenységek	 végrehajtására	 a	
gyerekekkel	és	a	környezetbarát	viselkedés	átadásával.	A	cselekvés	előtt,	amint	azt	az	1.	egység	megtanulta,	tudnia	kell.	Ez	az	egység	a	
betanultak	számára	alapvető	betekintést	nyújt	a	körülöttük	lévő	táj	jobb	megértéséhez,	megosztásához	és	értelmezéséhez.
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4.2.1 AKTIVITÁS
TALÁLD MEG A BETOLAKODÓKAT!

Célok Ez	a	tevékenység	a	pedagógusokat	célozza;
	 	 Megérteni	az	őshonos,	egzotikus	és	invazív	fajok	fogalmát;
	 	 Megérteni	az	invazív	fajok	ökológiai	kérdését;
	 	 Megismerni	néhány	invazív	fajt	Európában.

Az aktivitás típusa Komoly	játék

Csoport mérete Legfeljebb	10	pedagógus

Szükséges eszközök 4.2.1.a.	és	4.2.1.b.	nyomtatott	A3-as	segédanyag	lapok	(növény-	és	állatvilág)	+	‘natív’	és	’invazív’	kártyák

Az aktivitás leírása Nyomtassa	ki	színes	lapra	az	A3-as	lapokat	(Fauna	és	Flora).	Ezenkívül	nyomtassa	ki	a	„natív”	és	az	„invazív”	
kártyákat	(A4-es	lapokban),	mindegyik	kártyából	8-at	minden	résztvevő	számára.

  Vágja le a papírkártyákat.
	 	 Helyezze	az	A3-as	lapokat	(fauna	és	növényvilág)	egy	asztalra.
	 	 Osszon	ki	minden	résztvevőnek	8	„natív”	és	8	„invazív”	kártyát.
	 	 Kérje	meg	az	egyes	résztvevőket,	hogy	helyezzenek	„natív”	vagy	„invazív”	kártyákat	az	egyes	képek	fölé,	a	fajok	

eredetének	megfelelően.
	 	 A	végén	adja	meg	a	helyes	választ	és	adjon	betekintést	az	egyes	fajok	ökológiájára,	fenyegetéseire	és/vagy	

természetvédelmi kérdéseire, a bevezetési eszközökre, a hatásokra stb.

Az aktivitás értelmezése
és kiértékelése A	tanultak	szintézise	(invazív	fajok	fogalma,	fenyegetései).
	 	 Reflektálás	a	környezetbarát	viselkedésre.
	 	 Elmélkedés	a	biológiai	sokféleség	szerepéről	„táji”	identitásunkban

Variations The	activity	may	be	enriched	with	the	following	procedures:
• FHelyszíni	kirándulás	őshonos,	egzotikus	és	invazív	fajok	megfigyelésére.
• Konzultáció	online	anyagokkal	a	játékban	ábrázolt	egyes	fajokról.
• A	résztvevőkkel	bővítse	az	őshonos	és	invazív	fajok	listáját.
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KIÉRTÉKELÉSE ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer
Szintézis	és	reflexió

• Miután	befejezték	a	4.2.	játékot,	kérje	meg	a	gyakornokokat,	hogy	foglaljanak	helyet	és	idézzék	fel	az	ebben	a	foglalkozásban	tárgyalt	
témákat.

• A	vezetőnek	kérdéseket	kell	feltennie,	szóbeli	reflektív	beszélgetést	vezetve:
 - A	tanultak	szintézise:	mi	a	biológiai	sokféleség,	mit	jelent	és	milyen	következményekkel	jár	a	„biodiverzitás	csökkenése”,	melyek	az	
invazív	fajok.

 - Az	ökológiai	inváziók	fényében	rövid	elmélkedés	elősegítése	a	környezetbarát	viselkedésről	és	a	természeti	örökség	védelméről.
 - Emelje	ki	azt	az	üzenetet,	hogy	a	természet	teljes	mértékben	élvezhető,	ha	a	növények	és	állatok	természetes	élőhelyükön	maradnak.
 - Idézzen	fel	néhány	egyszerű	intézkedést	az	egzotikus	fajok	elterjedésének	elkerülése	érdekében.
 - Ösztönözze	a	gyakornokokat,	hogy	ezeket	az	üzeneteket	már	kiskoruktól	kezdve	továbbítsák	a	gyermekeknek
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MUNKALAP 4.2.1.A
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MUNKALAP 4.2.1.B
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KÖVETKEZTETÉS

A	természettel	való	érintkezés	nagyon	fontos	része	a	gyermek	egészséges	fejlődésének.	A	természeti	erőforrások,	a	helyi	biodiverzitás	és	
a	tipikus	tájak,	például	a	nevezetességek,	az	ünnepi	napok,	a	reprezentatív	ételek	és	a	művészetek	integrálják	a	„kultúrának”	nevezetteket,	
azonban	az	oktatás	és	a	kultúra	terén	néha	figyelmen	kívül	hagyják	a	természeti	elemeket.	Az	ember	oktatása	és	fejlődése	szempontjából	
ugyanolyan	fontos	megérteni	eredetét	és	történetét,	mint	az	őt	körülvevő	növények,	állatok	és	ökoszisztémák.	A	„kik	vagyunk”	és	a	„helyünk	
a	világban”	megértése	nem	hagyhatja	figyelmen	kívül	a	természettel	való	érintkezést	és	az	ökológiai	érvelést,	az	integratív	oktatás	részeként.	
Ez	egyre	fontosabb,	mivel	a	környezetromlás	üteme	növekszik,	és	számos	természettel	kapcsolatos	válsággal	kell	szembenéznünk.
Ez	a	modul	alapvető	fogalmakat	ismertetett,	és	olyan	tevékenységeket	javasol,	amelyek	lehetővé	teszik	az	oktatók	számára,	hogy	jobban	
felkészüljenek	a	„zöld	nagykövetek”	küldetésükre.
Egy	kicsit	hosszú	utat	tesz	meg,	és	ezek	az	egységek	kiválthatják	az	akaratot	a	lenyűgöző	természeti	világ	és	a	szabadban	való	további	
felfedezésre,	a	gyermekek	és	az	egészséges	növekedés	minden	bizonyított	előnyével	bónuszként!
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TARTALOM

Időtartam: 6	óra	(4	egység,	egyenként	90	perc)

A modul fejezetei
5.1	 Tapasztalás	művészeten	keresztül;	Oktatási	eszközök	mindenkinek
5.2 Csendélet egy új perspektívából
5.3	 Szerepjáték	a	szélesebb	körű	megértésért
5.4 Portrék a mélyebb empátiáért

Modul célkitűzései
• Vértezze	fel	a	tanárokat	új	alkalmazási	lehetőségekkel	annak	érdekében,	hogy	felfedjék	diákjaik	kreativitását	a	művészeti	tevékenységekben.
• Tudatosítsa	az	ECEC	tanárainak	saját	művészeti	perspektívájukat	és	azt,	hogy	miként	vetítik	őket	a	gyermekek	elé
• Tudatosítani	a	művészeti	tevékenységek	STEAM	megközelítését.
• Élményeket	teremtsen	egy	művészi	tevékenység	és	a	KCA	összekapcsolására	(tudás,	megértés	és	alkalmazás).

Modul konkrét céljai
• Építsen	 megértést	 annak	 elismerése	 érdekében,	 hogy	 mennyire	 fontos	 látogatni	 egy	 művészeti	 intézményt,	 hogy	 bemutassa	 a	

gyermekek	művészi	kreativitásának	produktív	folyamatát.
• Mutassa	be,	hogyan	lehet	a	gyerekeket	megismerni	a	különféle	művészeti	gyakorlatokkal.
• Használja	a	művészetet	azoknak	a	tapasztalatoknak	az	összeállítására,	amelyekre	az	ECEC	tanárainak	szüksége	lesz	a	jövőbeni	tanítási	

gyakorlatuk	során.
• Mutassa	meg,	hogyan	lehet	a	gyerekek	körében	felhívni	a	figyelmet	az	állatokra	és	más	élőlényekre.
• Mutassa	meg,	hogyan	vezethet	egy	művészi	tevékenység	az	ön	és	a	többiek	jobb	megismeréséhez.

Tanulási eredmények
A	képzés	végére	a	résztvevők	megtanulják	hogyan:

Tudás:
• Alapvető	ismeretekkel	kell	rendelkeznie	a	műalkotások	bizonyos	műfajának	használatáról	a	tanítás	során.
• Felismerni	az	ECEC	tanár	szerepének	fontosságát	a	művészeti	műhelyekben.
• Magyarázza	el	és	értelmezze	az	adott	tevékenységhez	választott	műalkotásokat	és	gyakorlatokat.

Készségek:
• Állítsa	össze	a	különböző	művészeti	alkalmazások	technikáinak	alkalmazási	módszereit.
• Válassza	ki	a	műhelyhez	szükséges	műalkotásokat	és	gyakorlatokat.

Kompetenciák:
• Érveljen	arról,	hogyan	lehet	megszervezni	egy	adott	művészeti	műhelyt.
• Értékelje	a	műhelyben	felhasználandó	anyageszközöket.

Tanítási módszerek
• Frontális	lecke
• PPT	előadások
• Gyakorlati	bemutatók	a	különféle	technikák	és	tevékenységek	használatáról.
• Kiscsoportos	munka	a	műhely	részeként

Oktatási tananyagok
Lásd	a	fejezet	aktivitásá.

Kiértékelés és Önreflexió
Lásd	Kiértékelés	és	Önreflexió	részt	a	fejezetek	végén.

Alternatív helyszínek
• Művészeti	terek	(múzeumok,	kiállítások	stb.)
• Állattartó	telepek	vagy	állatkert/akvárium.

5. MODUL: MŰVÉSZETEK ÉS TUDOMÁNYOK
Modult írta: Yaşar	Egyetem	(Törökország)
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Digitális eszközök
• OÍrásvetítő
• Digitális	fényképezőgép	(okostelefon	vagy	tablet)	használata
• Nyomtató

Inkluzív megközelítés
Maga	 a	művészet	 magában	 foglalja	 a	 néző	 számára	 az	 expresszió	 szempontjából	 a	minőséget.	 A	 tárgy,	 a	művész	 által	 végrehajtott	
technika,	az	a	mozgás,	amellyel	a	műalkotást	figyelembe	veszik,	mind	a	művész	egyéni	választása,	miközben	mind	világképét	képviselik.	
Ez	a	tartalmi	szempontból	befogadó	jellegű,	a	művészetről	és	a	tudományokról	szóló	modul	platformot	biztosít	a	résztvevők	számára,	ahol	
mindegyiküknek	lehetősége	lesz	aktív	részvételre,	még	akkor	is,	ha	nincs	hivatalos	művészeti	oktatásuk.	Betekintést	nyernek	arra	is,	hogy	a	
javasolt	tevékenységek	miként	valósulnak	meg	az	osztályukban	élő	gyermekek	szükségleteinek	megfelelően.

Interdiszciplinaritás (a STEAM megközelítésre reflektálva)
Ez	a	művészet	 és	 tudomány	 területeinek	 szentelt	modul	 interdiszciplináris	 jellegénél	 fogva.	A	művészi	 alkotás	mellett	 a	 felfedezés,	 az	
együttműködés	 és	 a	 tapasztalaton	 keresztül	 történő	 felfedezés	 is	 beletartozik	 ebbe	 a	 modulba,	 hasonlóan	 a	 STEAM	 megközelítés	
lényegéhez.	 A	 tervezett	 tevékenységek	 arra	 ösztönzik	 a	 gyermekeket,	 hogy	 személyes	 érzéseiket	 és	 érzékeiket	 fejezzék	 ki,	 tapasztalati	
tanulásba	vegyenek	részt,	művészi	folyamatok	révén	együttműködésre	és	alkotásra	hívják	fel,	emellett	érzékenységet	adnak	a	barátaikra,	
más	élőlényekre	és	az	egész	közösségre.

BEVEZETÉS
A	művészeti	nevelés	-	állítja	Paul	Klee	-	az	ötletek	és	gondolatok	figurális	tevékenysége.	A	művészeti	tudományágak	a	világ	megismerésének	
egyik	módja.	Amint	a	gyerekek	kapcsolatba	kerülnek	a	művészetekkel,	táncokat,	zenét,	színházi	produkciókat	és	vizuális	művészeti	alkotásokat	
készítenek,	megtanulják,	hogyan	fejezzék	ki	magukat	és	hogyan	kommunikáljanak	másokkal	(NAEA,	1994).	A	művészetek	olyan	eszközöket	
és	tapasztalatokat	biztosítanak	a	gyermekeknek,	hogy	szimbólumokban	gondolkodjanak,	irányítsák	gondolataikat	és	érzéseiket,	formázzák	
formátlan	ötleteiket,	 elmagyarázzák	és	értelmezzék	saját	mentális	összegzésüket.	 Így	alkotják	a	kommunikáció	nyelvtanát	alkotó	 jegyek	
repertoárját	 is.	 A	művészeti	 gyakorlatokkal	 járó	 tapasztalatok	 révén	 a	 problémamegoldás,	 az	 objektivitás	 és	 a	 szelektivitás,	 valamint	 az	
esztétikai	megbecsülés	kreatív	folyamatába	is	bekapcsolódnak	(Wright	2010:	171).	Lehetőséget	kapnak	arra,	hogy	megtanulják	részletezni	
elképzeléseiket,	érdeklődési	körüket	és	értelmes	élettapasztalataikat,	és	megkérdőjelezik	az	izolált	kihívások	kvalitatív	viszonyait	és	alternatív	
megoldásait	is.	Másrészt	az	oktatás	aktív	és	részvételen	alapuló	megközelítése	ösztönzi	az	egyén	önérzetének	előtérbe	kerülését	(2000,	46).
Nem	is	vita	tárgya,	hogy	a	világ	állandó	változás	alatt	áll,	és	egy	olyan	világban,	amely	állandó	változás	alatt	áll,	nagyon	fontos,	hogy	tárgyalni	
tudjunk	e	változás	dinamikájáról	(Masini	1982:	7).	Ezért	az	oktatási	rendszer	folyamatos	kihívás	elé	állította	az	oktatás	jövőjét,	miközben	a	
meglévővel	foglalkozott.	A	jövő	tanulásának	tárgyalása	során	Massini	(1982)	a	következő	szempontokat	hangsúlyozza,	amelyeken	a	jövőbeni	
tanulásnak	alapulnia	kell:
• Tudatosság	a	pszichológiai	és	társadalmi	jelleg	közötti	kapcsolatnak,
• A	saját	kultúrájának	tiszteletben	tartása	és	egyúttal	a	más	kultúrák	ismerete,
• A	tanulást	az	identitáshoz	kell	igazítani
• A	tanulást	a	létezés	legfőbb	kérdéseihez	kell	igazítani.
S	Azt	is	hangsúlyozza,	hogy	a	cél	nem	bizonyos	válaszok	helyességének	bizonyítása,	hanem	az,	hogy	fejlesszék	az	ilyen	kérdésekre	adott	
különféle	válaszok	észlelésének	képességét.
Ezeket	 a	 válaszokat	 csak	 tapasztalatok	 és	 egyszerű	 gyakorlatok	 révén	 érhetjük	 el.	 Mivel	 a	 mentális	 készségeket	 és	 a	 pszichológiai	
folyamatokat	 befolyásolják	 azok	 felhasználási	 lehetőségei	 (Eisner,	 1994),	 a	 gyerekeknek	 tapasztalatokat	 kell	 szerezniük	 az	 ábrázolás	
különféle	formáival,	például	képekkel,	zenével	és	tánccal,	valamint	irodalmi	művészettel,	természettudományokkal	és	matematikával.	Az	
ECEC	tanárai	elengedhetetlenek	ahhoz,	hogy	a	gyermekek	művészeti	fejlődését	megbeszélésekkel	és	bemutatókkal	teremtsék	a	környezet	
kialakításához,	hogy	elősegítsék	a	gyerekek	kreativitását.
A	gyermekek	elméje	korlátozás	nélkül,	egy	kreatív	ötlet	bizonyos	módon	átfogalmazza	a	 jelenlegi	ötleteket.	Új	kapcsolatok	 jönnek	 létre	
a	 gondolatok	 és	 az	 eszközök	 között,	 amelyek	 már	 ismeretesek	 az	 új	 tapasztalatokkal	 és	 új	 alkalmazásokkal	 (Rogoff,	 1990).	 A	 kora	
gyermekkori	oktatásban	nagyra	értékelt	kreativitás	nemcsak	a	gyermekek	belsejéből	származik,	hanem	a	gyermekeken	kívüli	emberi	és	
fizikai	környezetből	is.	Ezért	a	felnőttek	és	a	kortárs	közvetítés	nagyon	fontos	szempont	a	gyermekek	kreatívabbá	válásában.
Tehát	a	 tanár	szerepe	 rendkívül	 irányadó	és	orientálódik	az	ECEC	művészeti	műhelyeire	és	 tevékenységeire.	Amikor	a	gyerekek	nagyon	
kicsik,	a	művészeti	tapasztalatok	csak	akkor	válnak	szociális	tevékenységgé,	ha	a	tanárok	is	ezt	teszik.	Ezért	a	művészeti	élmény	társadalmi	
tapasztalattá	válhat	az	együttműködési	tevékenység	során.	Mivel	a	magányos	és	a	társadalmi	megközelítést	egyaránt	előnyben	részesítik,	
fontos,	hogy	a	tanárok	tisztában	legyenek	a	kapcsolódó	fejlődési	szakaszokkal	(Krogh	&	Slentz	2001:	176).
A	modul	a	 tanárok	számára	 javasolt	gyakorlatokat	 tartalmazza	arról,	 hogy	a	művészeti	 intézménybe	 látogató	gyermekek	 tapasztalatai	
hogyan	 válhatnak	 a	 tanulás	 eszközévé	 alkotás	 közben.	 Ezek	 a	 tevékenységek	 lehetővé	 teszik	 a	 gyermekek	 számára,	 hogy	 az	 egész	
részeként,	valódi	vonásokkal	bíró	különleges	személyiségekként,	de	olyan	élőlényként	is	érzékeljék	magukat,	akik	értékeket	osztanak	meg	
(nem	feltétlenül	ugyanazokat)	a	többiekkel.
Miután	megalapította	 a	 STEAM	megközelítést	 az	 EDUCLAB	 projekt	 alapjaként,	 ez	 a	modul	 arra	 összpontosít,	 hogy	 a	 tanárok	 hogyan	
alkossanak	 művészi	 légkört,	 amelyben	 megtalálják	 a	 gyermekek	 kreativitásának	 előmozdításának	 módját,	 miközben	 megtalálják	 a	
platformot	a	KCA	követelményeinek	közvetítésére	számukra.	
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5.1. FEJEZET
TAPASZTALÁS MŰVÉSZETEN KERESZTÜL; 

OKTATÁSI ESZKÖZÖK MINDENKINEK

Célok Megértés	 kialakítása	 annak	 elismerése	 érdekében,	 hogy	 mennyire	 fontos	 meglátogatni	 a	 művészeti	
intézményeket,	hogy	bemutassák	a	gyermekek	művészi	kreativitásának	produktív	folyamatát.

 	 Tudatosítani	saját	művészi	perspektíváit,	és	összeállítani	a	gyermekekre	vetített	struktúrákat

Szükséges eszközök Számítógép,	videoprojektor,	A4-es	papír,	ragadós	papírok.

Időtartan 90	perc

Munkalapok/Aktivitások PPT	prezentáció\	5.1.1	Munkalap

A	fejezet	90	percre	meghívja	a	gyakornokokat,	hogy	mutassák	be	saját	tapasztalataikat	és	nézeteiket	a	művészet	és	a	művészeti	 terek	
különféle	 tudományterületeivel	 fennálló	 kapcsolatban.	 Az	 egység	 kerete	 abból	 áll,	 hogy	 az	 óvodai	művészeti	 tevékenységek	minősége	
hogyan	 függ	a	környezet	esztétikai	 jellemzőitől,	 valamint	a	 tanár	szakértelmétől.	Ezért	a	művészi	anyagokat	előkészítő	és	a	művészeti	
tevékenységeket	meghatározó	tanár	művészi	megértése	és	kompetenciái	létfontosságúak	a	folyamat	sikeréhez.	Jelen	fejezet	javaslatokat	
és	előadásokat	mutat	be	a	gyakornokoknak	annak	érdekében,	hogy	felfedje	a	művészettel	kapcsolatos	tevékenységekkel	kapcsolatos	saját	
gondolkodásukat.	A	 személyes	 tapasztalatok	 inspirációjára	 a	 gyakornokokat	 felkérjük,	 hogy	 ismerjék	 el	 saját	 lehetőségeiket	művészeti	
nézőként,	 és	 tolmácsként,	 hogy	 képesek	 legyenek	 a	 művészeti	 műhelyek	 vezetésére,	 a	 művészeti	 műhelyekben	 való	 részvételre,	 a	
műalkotások	értelmezésére	és	a	művekre	való	reagálásra.	a	tevékenységek	igényei.

A	fejezet	tartalma:
Kiscsoportos beszélgetés	az	ECEC	tanár	önbizalmának	és	kompetenciájának	fontosságáról,	mint	modell,	amelyet	a	gyerekek	követhetnek	
és	utánozhatnak	annak	érdekében,	hogy	motivációt	érezzenek	olyan	ismeretlen	tevékenységekhez,	mint	egy	művészeti	tér	meglátogatása	
vagy	egy	új	pályázati	műhely.	A	személyes	múltbeli	tapasztalatok	megosztva	megalapozzák	azt	a	nézetet,	hogy	mindenki	valamilyen	módon	
kapcsolódik	a	művészethez,	és	 tanulhat	belőle.	 Így	a	gyakornokokat	közös	 térre	hívják,	hogy	érveljenek	a	 tapasztalat	és	a	 tájékoztatás	
fontosságával	 az	 általuk	 bemutatott	művészi	 oktatás	 tevékenységeiről	 és	 koncepciójáról.	 Várható	 eredmény	 az	 empátia	 a	 gyermekek	
jövőbeli	tapasztalatai	iránt,	valamint	annak	elismerése,	hogy	szükség	van	az	előre	megtervezésre	és	tapasztalatokra.

PowerPoint-bemutató	egy	közeli	ismert	művészeti	intézményről	(múzeum	vagy	galéria).	A	helyszín,	a	művészeti	tér	tartalma,	a	kiállítások,	
a	műalkotások,	a	kategóriák	és	az	intézmény	egyéb	jellemzői	bemutatásra	kerülnek	annak	érdekében,	hogy	hangsúlyozzuk	a	gyakorlatilag	
egy	művészeti	tér	bejárását,	annak	érdekében,	hogy	szilárd	bevezetést	érjünk	el	a	kapcsolódó	művészeti	tevékenység	előtt.

Csoportos értékelés	 az	 emlékek	 felidézésére,	 ha	 a	 művészeti	 teret	 korábban	 meglátogatták,	 ha	 nem	 az	 előadás	 során	 szerzett	
tapasztalatokat.	A	gyakornokok	várhatóan	vitatják	a	fizikai	környezet	hatásait,	amelyek	művészeti	jellemzőkkel	járnak,	amelyek	motiválják	
a	 gyermekeket	 és	 önmagukat	 a	műalkotások	 iránti	 érzékenység	 kialakításában.	 Emellett	 a	 művészeti	 tevékenységekkel	 kapcsolatban	
felidézett	múltbeli	 tapasztalatokat,	 például	 egy	hasonló	művészeti	 tér	meglátogatását,	 színházba	 járást,	 táncot,	 koncertekre	 járást	 stb.	
Mentális	háttérként	értékeljük,	hogy	érzékeljük	az	 „esztétikát”	és	utánanézzünk	annak,	valamint	hogy	 irányítsuk	a	gyerekek	érzékelni	és	
keresni.	Az	önértékelés	előtti	és	utáni	esztétikai	érzetek	összehasonlítását	alkalmazzák	módszertanként.
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5.1.1 AKTIVITÁS
TAPASZTALÁS MŰVÉSZETEN KERESZTÜL; 

OKTATÁSI ESZKÖZÖK MINDENKINEK

Célok Annak	 megértése,	 	 hogy	 mennyire	 fontos	 meglátogatni	 egy	 művészeti	 intézményt,	 hogy	 bemutassa	 a	
gyermekek	művészi	kreativitásának	produktív	folyamatát;

 	 Megismerkedni	a	saját	művészi	perspektívákkal,	és	összeállítani	azokat	a	struktúrákat,	amelyekkel	kivetítheti	
őket	a	gyerekeknek.

Az aktivitás típusa Csoportos	beszélgetés/PPT	prezentáció/A	csoportosan	megvitatott	fogalmak	és	tapasztalatok	értékelése

Csoport mérete Legfeljebb	20	résztvevő

Szükséges eszközök Számítógép,	videoprojektor,	A4-es	papír,	ragadós	papírok

Az aktivitás leírása Kérje	meg	a	résztvevőket,	hogy	üljenek	körbe.
 	 Érdeklődjön	művészi	hátterükről	(bármilyen	előzetes	képzésükről	vagy	gyakorlatukról).
	 	 Határozza	meg	kapcsolatukat	a	művészet	különféle	tudományterületeivel	(hangszeren	való	játszás,	színház,	

mozi,	koncertek,	kiállítások	stb.).
	 	 Beszélje	meg	az	 egyes	 résztvevők	 személyes	összefüggéseit	 és	 tapasztalatait	 a	művészeti	 gyakorlatokról,	

valamint	 arról,	 hogyan	 helyezkednek	 el	 a	művészettel	 kapcsolatos	 tevékenységek	 kontextusában	 az	 ECEC	
tanáraként.

	 	 Mutassa	be	a	PPT	prezentációt,	hogy	felidézze	a	művészeti	tér	meglátogatásának	jelentőségét	és	előnyeit	az	
esztétikai	aura	érzésének	elérése	érdekében.

	 	 A	résztvevők	beszélgessenek	az	emlékeikről,	korábbi	művészeti	látogatásaikról	a	személyes	életükben	és	az	ez	
által	kiváltott	érzelmekről.

	 	 Az	előadást	fejezze	be	egy	művészeti	intézménybe	tett	látogatás	hatásainak	azonosításával.
	 	 Hívja	meg	a	résztvevők	csoportját,	hogy	tárják	fel	gondolataikat	a	megbeszélésekről	és	a	PPT	előadásról.
	 	 Készítsen	listát	a	műalkotás	megtekintésével	ébresztett	érzésekről,	és	tanulmányozza	őket	az	alábbiak	szerint:

• Írja	 le	a	csoport	által	 javasolt	érzelmeket	és	reflexiókat	a	művészeti	 térben	vagy	egy	műalkotáson	stb.	
Szerzett	tapasztalatok	szerint,	ragassza	fel	őket	a	táblára	egymás	mellé.	(kulcsszavak,	mint:	boldogság,	
szomorúság,	düh,	empátia,	izgalom,	kíváncsiság,	inspiráció	stb.)

• Készítsen	 újabb	 listát	 a	 korábbi	 beszélgetésekhez	 és	 értékelésekhez	 kapcsolódó	 művészeti	
tevékenységekről/	alkotásokról,	a	PPT	előadása	és	a	résztvevők	korábbi	tapasztalatai	alapján.

• Fogalmazza	meg	a	két	listát	korrelált	táblázatként	annak	megfelelő	értékelése	érdekében
• Érdeklődjön	a	reflexiók	érzelmi	intenzitásáról	az	egyes	művészeti	tevékenységek	esetében	1	és	10	között.
• Helyezze	el	az	egyes	gyakornokok	értékeit	(egyenként),	aláhúzva	az	esztétikai	érzetek	összehasonlítását	

a	művészi	tevékenységek	szerint.

 	 Csoportos	beszélgetés	a	kialakított	fogalmak	és	tevékenységek	listájáról.
	 	 Hangsúlyozza	a	tanár	szerepének	fontosságát	az	esztétikai	szempontok	közvetítőjeként	a	gyermekek	számára.

Az aktivitás értelmezése 
és kiértékelése Synthesis	of	the	reflections	achieved	by	the	self-analysis	
 	 Reflection	on	the	art	space	presented	in	PPT.

Variációk A	tevékenység	a	következő	eljárásokkal	gazdagítható:
• Mivel	a	tevékenység	egyik	fő	célja	arra	ösztönözni	a	résztvevőket,	hogy	látogassanak	el	egy	művészeti	

intézménybe,	 majd	 műhelymunkákat	 folytassanak	 az	 osztályban,	 ugyanez	 a	 tevékenység	 előre	
elkészíthető,	ha	lehetőség	van	egy	művészeti	intézmény	meglátogatására	a	projekt	végrehajtása	során.	

• Ha	rendelkezésre	áll,	hogy	a	fejezet	egy	művészeti	intézményben	hajtható	végre,	ha	az	érintett	intézmény	
rendelkezik	az	ilyen	tevékenységhez	rendelkezésre	álló	létesítményekkel.	Ha	igen,	akkor	az	egységen	belüli	
PPT-bemutatás	helyettesíthető	egy	tényleges	túrával	a	művészeti	térben,	a	műalkotások	megtekintésével	
és	az	esztétikai	érzésbe	való	teljes	belemerüléssel,	amelyet	később	elemezni	kell,	a	csoportos	értékelés	
során.
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer
Részvétel és elmélkedés

Az	egység	után	hívja	meg	a	gyakornokokat,	hogy	gondolkodjanak	el	tapasztalataikon:
• Az	önanalízissel	elért	reflexiók	szintézise
• Reflexió	a	PPT-ben	bemutatott	művészeti	térről.
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5.2 FEJEZET
CSENDÉLET EGY ÚJ PERSPEKTIVÁBÓL

Célok Mutassa	be,	hogyan	lehet	a	gyerekeket	megismertetni	a	különféle	művészeti	gyakorlatokkal.
 	 Használja	a	művészetet	és	a	tudományt	azon	tapasztalatok	összeállításához,	amelyekre	a	jövőben	szükségük	

lesz	a	jobb	értékelés	és	kifejezésmód	érdekében.
 	 Festés/rajzanyagok	felhasználásával	hozzon	létre	egy	alapot	a	művészeti	alkotások	iránti	kíváncsisághoz	és	

érdeklődéshez.
 	 Használja	ki	a	művészeti	tevékenységeket,	például	a	rajzot,	hogy	megtapasztalja	a	művészet	alapvető	elemeit	

és	az	óvodai	nevelés	alapfogalmait	(méret,	elhelyezés,	irány,	mennyiség	stb.)

Szükséges eszközök Számítógép,	videoprojektor,	A4-es	papír,	ragadós	papírok	(részletezve	az	5.2.1.	Munkalapon)

Időtartam 90	perc

Munkalapok/Aktivitások A	kiválasztott	műalkotások	PPT	bemutatása
 	 Munkalap	5.2.1

A	festészet	az	elsődleges	művészi	tevékenység	az	óvodáskorú	gyermekek	számára.	A	gyermekek	még	személyes	terükön	és	otthonukban	
is	rajzokat	vagy	festményeket	készítenek,	csak	azért,	hogy	tükrözzék	fantáziájukat	és	progresszív	jellemzőiket.	Ez	az	alkalmazás	ismerős	
gyakorlatként	is	felhasználható	a	gyermekek	különböző	esztétikai	kompozícióval	való	összekapcsolására	a	műalkotásokban,	és	a	különböző	
tanulási	 eredmények	megismerésére.	 A	 csendélet	 az	 egész	művészettörténet	 elsődleges	 kompozíciós	 szabványaként	 jó	 példa	 számos	
művészeti	mozgalom	számos	példájával,	 könnyen	 társítható,	és	gazdag	olyan	 információkban	 is,	mint	a	 forma	és	a	szín.	A	gyermekek	
szoros	táplálkozási	kapcsolatban	állnak	a	zöldségekkel	és	gyümölcsökkel,	bizonyos	ismeretekkel	rendelkeznek	néhány	virággal	is.	Ebben	az	
esetben	azok	a	tárgyak,	amelyeket	ismernek,	egy	művészeti	tevékenység	tárgyává	válnak,	bár	megismerik	az	alapformákat	és	színt,	valamint	
a	hozzájuk	kapcsolódó	fogalmakat	(idő,	évszak,	mennyiség,	pozíció,	íz	stb.).
Ez	 a	 fejezet	 a	 hallgatóknak	alapvető	 ismereteket	 nyújt	 a	 csendélet	 festményeiről	 és	 gyakorlatairól,	 hogy	 képesek	 legyenek	 kapcsolódó	
művészeti	műhelymunkát	vezetni	a	gyerekekkel.	A	gyakornokokat	elég	kompetensnek	kell	 tekinteni	ahhoz,	hogy	az	osztályon	keresztül	
felépítsék	a	csendélet	festményeinek	érdeklődését	és	motivációját,	valamint	hogy	elméleti	és	fogalmi	hátterük	legyen	a	különféle	tárgyak	
esztétikai	 kompozíciójának	 megszervezéséhez	 festendő	 csendélet	 kompozícióként.	 a	 gyerekek	 a	 művészeti	 műhelyben.	 Az	 egység	
bemutatja	a	bemutatott	műalkotások	értékelésének	fő	specifikációit	és	a	kompozíció	jellemzőit,	hogy	a	legtöbb	értéket	nyerje	az	oktatási	
eredmények,	például	a	mennyiség,	forma,	méret,	szín	és	egyéb	összehasonlító	változók	szempontjából.	A	tanártól	az	egész	tanfolyam	során	
elvárják,	hogy	gyűjtse	össze	a	tapasztalatokat	annak	irányításához,	hogy	a	gyerekek	mit	tanulnak	meg,	mint	a	csendélet-kompozíciók	által	
festett	tárgyak	különböző	tulajdonságait.

A	fejezet	várhatóan:
Csendélet festmények bemutatása:	A	művészettörténet	különböző	korszakaiból	származó	csendélet	festmények	példáinak	bemutatása,	
biztosítva	a	hallgatók	számára	a	háttér	portfóliót	hasonló	műalkotások	értékeléséhez.	A	gyakornokoknak	emlékeztetni	kell	arra,	hogy	meg	
kell	látogatni	egy	művészeti	teret,	mielőtt	a	műhelyeket	az	osztályukban	mutatják	be,	illetve,	a	látogatás	előnyeiről	annak	érdekében,	hogy	
fokozzák	a	meglátogatott	művészeti	tér	művein	alapuló	festési	tevékenységeket.	Az	előadásnak	információkat	kell	tartalmaznia	a	festőkről,	
a	technikáról	és	a	tartalomról	is.	Így	a	hallgatók	elméleti	és	esztétikai	hátteret	kapnak	a	különféle	csendélet-festmények	személyesen	történő	
elemzéséhez,	értelmezéséhez	és	összeállításához,	hogy	saját	műhelyeket	szervezhessenek.

Csoportmunka:	Miután	3-4	 tagú	csoportokra	osztották	 fel	a	csoportokat,	 felkérik	őket,	hogy	készítsenek	egy	elméleti	 listát	a	különféle	
elemekről	az	egy	vagy	több	hozzárendelt	koncepcióhoz	egy	lehetséges	csendélet-összetételhez,	amelyet	a	következők	követnek:	szín,	forma,	
méret,	mennyiség,	irány,	helyzet,	mennyiség,	textúrák,	ellentétek,	idő	(óra	vagy	évszak),	földrajz,	ízlés,	szervesség,	merevség	stb.	esztétikai	
specifikációk.



 66	 IO2	EDUCLAB	-	Képzési	Kézikönyv

5.2.1 AKTIVITÁS
CSENDÉLET EGY ÚJ PERSPEKTIVÁBÓL

Célok Mutassa	be,	hogyan	lehet	a	gyerekeket	megismerni	a	különféle	művészeti	gyakorlatokkal.
 	 Használja	a	művészetet	és	a	tudományt	azon	tapasztalatok	összeállításához,	amelyekre	a	jövőben	szükségük	

lesz	a	jobb	értékelés	és	kifejezésmód	érdekében.
 	 Festés/rajzanyagok	felhasználásával	hozzon	létre	egy	alapot	a	művészeti	alkotások	iránti	kíváncsisághoz	és	

érdeklődéshez.
 	 Használja	ki	a	művészeti	tevékenységeket,	például	a	rajzot,	hogy	megtapasztalja	a	művészet	alapvető	elemeit	

és	az	óvodai	nevelés	alapfogalmait	(méret,	elhelyezés,	irány,	mennyiség	stb.)

Az aktivitás tipusa PPT	 prezentáció,	 3-4	 fős	 kis	 csoportokban	 végzett	 munka,	 összekapcsolva	 a	 kompozícióban	 szereplő	
elemeket	és	fogalmakat	az	ECEC	oktatásban	használt	fogalmakkal,	a	csoportként	megvitatott	fogalmak	és	
tapasztalatok értékelése

Csoport mérete 	Legfeljebb	20	résztvevő

Szükséges eszközök 	Számítógép,	videoprojektor,	A4-es	papír,	ragadós	matricák

Az aktivitás leírása A	kiválasztott	műalkotások	PPT-bemutatóját	követően	szervezzen	gyakornokcsoportokat.
 	 Rendelje	hozzá	az	egyes	csoportokhoz	a	fogalmakat	a	lehetséges	csendélet-összetételhez:	szín,	forma,	méret,	

mennyiség,	irány,	helyzet,	mennyiség,	textúrák,	ellentétek,	idő	(órák	vagy	évszakok),	földrajz,	ízlés,	szervesség,	
merevség stb. .

 	 Minden	 csoport	 összeállítja	 a	 különféle	 cikkek	 (gyümölcsök,	 zöldségek,	 virágok,	 napi	 tárgyak	 stb.)	 Listáját	
legalább	három	különböző	csendélet-összetételhez	a	hozzárendelt	koncepció	(k)	szerint.

 	 Az	egyes	kompozíciók	tételeinek	listája	kapcsolódjon	a	hozzárendelt	fogalmakhoz,	és	magyarázza	el	őket	rövid	
megjegyzésekben az alábbiak szerint:
• Írja	le	a	fogalmakat	(például	mennyiség,	színek,	érzékek,	alak	stb.)
• Írja	 le	 a	 csendélet-kompozícióban	 használt	 tételek	 nevét,	 és	 helyezze	 őket	 a	 kapcsolódó	 fogalom	 alá	

minden	egyes	csoport	(egyenként),	elmagyarázva	a	fogalom	és	a	tételek	csoportjának	összefüggését.
• Csoportos	beszélgetés	a	kialakított	fogalmak	és	tételek	listájáról..

Az aktivitás értelmezése
és kiértékelése  A	tanultak	szintézise	és	összehasonlítása	az	előadásokon	látható	tényleges	festményekkel.
	 	 Gondolatok	a	PPT-ben	bemutatott	kiválasztott	művekről.

Variations A	tevékenység	a	következő	eljárásokkal	gazdagítható:
• A	 szerves	 termékek	 és	 a	 szervetlen	 elemek	 közötti	 korreláció	 hozzáadható	 a	 csoportmunka	 újabb	

szakaszaként,	hogy	fokozzuk	az	objektumok	és	jellemzőik	azonosítását.
• A	 kompozíció	 elemeinek	 változása	 hozzáadható	 a	 csoportmunka	 újabb	 szakaszaként	 a	 különböző	

fogalmak	 (pl.	Méretről	 alakra)	 közötti	 elmozdulás	 elérése	 érdekében,	 hogy	 aláhúzza	 az	 egyes	 tárgyak	
jellemzőit	és	az	abból	nyert	oktatási	szempontokat.

• A	 résztvevő	 csoportokat	 felkérhetjük	 egy	 csendélet	 festményének	 utánzására,	 ha	 a	 kompozíció	
rekonstrukciójához	meg	kell	követelni	a	festmény	pontos	összetevőit.
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer
Részvétel és elmélkedés

Az	egység	után	hívja	meg	a	gyakornokokat,	hogy	gondolkodjanak	el	tapasztalataikon:
• A	tanultak	szintézise	és	összehasonlítás	az	előadásokon	látható	tényleges	festményekkel.
• Reflexió	a	PPT-ben	bemutatott	kiválasztott	művekről.
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5.3 FEJEZET
SZEREPJÁTÉK A SZÉLESEBB KÖRŰ MEGÉRTÉSÉRT

Célok Mutassa	be,	hogyan	lehet	a	gyerekeket	megismerni	a	különféle	művészeti	gyakorlatok	segítségével.
 	 Mutassa	meg,	hogyan	lehetne	felhívni	a	gyermekek	figyelmét	az	állatokra	és	más	élőlényekre.
 	 Ismerje	fel	a	színházi	technika	alkalmazását	annak	érdekében,	hogy	a	gyerekek	megtapasztalják	a	szerepjáték-

dinamika	kreatív	kifejeződését.
 	 Kapcsolja	 össze	 a	 különféle	 művészi	 alkotásokat	 figurákként	 és	 koncepcióként	 használt	 közös	 témákon	

keresztül	(pl.	Állatok	a	festményeken	vagy	szobrokon	és	állatok	a	szerepjátékokban)

Szükséges eszközök Számítógép,	videoprojektor,	függöny	(vagy	egy	nagy	szövetlap),	projektor	(vagy	erős	fényforrás),	A4-es	papír,	
ragadós	cetlik		(részletezve	az	5.3.1.	Munkalapon)

Időtartam 90	perc

Munkalapok/Aktivitások A	kiválasztott	műalkotások	PPT	bemutatása,	5.3.1.	Munkalap,	5.3.1

Minden	ugyanazon	élőhelyen	élő	élőlénynek	sok	közös	vonása	van.	Ez	a	hasonlóság	a	különféle	élőlényekben	kulcsfontosságú	tényező	a	
gyermekek	számára,	hogy	megértsék	az	egymással	szoros	kapcsolatban	álló	organizmusok	hálózatát.	Ezek	az	élőlények	háziasított	állatok	
lehetnek,	amelyeket	„barátoknak”	nevezhetünk,	vagy	más,	a	vadonban	élő,	ismeretlen	lények.	A	vadvilág	homálya	néha	kényelmetlen	lehet	
a	gyermekek	számára,	de	azonosítható	a	kreativitást	kiváltó	képessége	miatt	 is.	A	gyermekek	mindennapi	életükben	 ismerős	állatokkal	
találkoznak,	 például	 háziállatokkal	 vagy	 madarakkal;	 de	 az	 állattartó	 telepeken,	 menhelyeken	 vagy	 állatkertekben/akváriumokban	 tett	
látogatás	alkalmával	olyan	tapasztalatokat	is	tapasztalnak,	amelyek	nagy	hatással	vannak	a	képzeletükre	és	a	világ	felfogására.

Ennek	a	fejezetnek	az	a	célja,	hogy	példákkal	ruházza	fel	a	résztvevőket,	hogyan	lehet	olyan	kötelékeket	kialakítani	a	gyermek	és	az	állatok	
között,	amelyek	művészi	gyakorlatok,	például	színházi	ábrázolások,	dráma	és	szerepjátékok	alkalmazásával	 jönnek	 létre.	A	dráma	és	a	
szerepjáték	erőteljes	művészi	tevékenység	a	multiszenzoros	élmények,	például	a	kinesztétikai	mozgások	és	a	vizuális	élmények	létrehozása	
érdekében;	a	gyermekek	fantáziáját	és	megértését	is	megkönnyítik.

A	fejezet	várhatóan:
Állatokat tartalmazó festmények bemutatása itt:	Olyan	 festmények	példáinak	bemutatása,	 amelyeken	a	művészettörténet	 különböző	
korszakaiból	 származó	 állatok	 vannak,	 háttér-portfólióval	 ellátva	 a	 résztvevőket	 hasonló	 műalkotások	 értékelésére.	 A	 résztvevőket	
emlékeztetni	kell	arra,	hogy	meg	kell	látogatni	egy	művészeti	teret,	mielőtt	a	műhelyeket	az	osztályukon	vezetik,	és	a	látogatás	előnyeiről	
annak	érdekében,	hogy	 fokozzák	a	meglátogatott	művészeti	 tér	művein	alapuló	szerepjáték-tevékenységeket.	Az	előadás	 információkat	
tartalmaz	a	festőkről,	a	technikáról	és	a	tartalomról	is.	Az	előadás	az	állatok	képeivel	zárul	a	háztérben,	az	utcákon,	az	állattartó	telepeken,	
az	állatkertekben/akváriumokban	és	a	természetes	környezetben,	hogy	felidézzék	az	emberekkel	közös	élőhelyet.	A	megosztott	lakótér	ilyen	
perspektíváját arra kérjük, hogy szemléltesse és tükrözze a gyerekeket is.

Gyakorlati workshop:	A	 fényforrás	és	a	képernyő	elrendezése	után	minden	gyakornokot	 felkérnek,	hogy	végezzen	egy	állati	árnyékot	a	
sablonok	szerint	(az	5.3-as	segédanyag	nyújtja),	ahol	a	többiek	várhatóan	kitalálják.	A	tréner	bemutatja	azokat	a	módszereket	is	(test	és	
végtagok	testhelyzete	stb.),	amelyek	tükrözik	az	állatok	alakját	a	képernyőn.	Ismételten	hangsúlyozzuk	minden	élőlény	teljességét	az	állatok	
iránti tisztelet és harmónia tágabb megértése érdekében.

Csoportmunka:	 Az	 árnyékszínházi	 tevékenység	 után	 felsoroljuk	 az	 egyes	 állatok	 megkülönböztető	 jellemzőit,	 hogy	 szembeállítsuk	 az	
emberekkel	vagy	más	állatokkal	való	hasonlóságot,	hogy	hangsúlyozzuk	a	teljesség	érzetét.
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5.3.1 AKTVITÁS
SZEREPJÁTÉK EGY SZÉLESEBB KÖRŰ MEGÉRTÉSÉRT

Célok 	Mutassa	be,	hogyan	lehet	megismertetni	a	gyermekekkel	a	különféle	művészeti	gyakorlatokkal.
 	 Mutassa	meg,	hogyan	lehetne	felhívni	a	gyermekek	figyelmét	az	állatokra	és	más	élőlényekre.
 	 Ismerje	fel	a	színházi	technika	alkalmazását	annak	érdekében,	hogy	a	gyerekek	megtapasztalják	a	szerepjáték-

dinamika	kreatív	kifejeződését.
 	 Kapcsolja	 össze	 a	 különböző	művészi	 alkotásokat	 figurákként	 és	 koncepcióként	 használt	 közös	 témákon	

keresztül	(pl.	Állatok	a	festményeken	és	állatok	a	szerepjátékokban)

Az aktivitás típusa Csoportos	 beszélgetés,	 PPT	 prezentáció,	 művészi	 kifejezés	 és	 szerepjáték,	 A	 csoportosan	 megvitatott	
fogalmak	és	tapasztalatok	értékelése

Csoport mérete 	Legfeljebb	20	résztvevő

Szükséges eszközök 	Számítógép,	 videoprojektor,	 függöny	 (vagy	 nagy	 szövetlap),	 projektor	 (vagy	 erős	 fényforrás),	 A4-es	 papír,	
ragadós	cetlik

Az aktivitás leírása 	A	kiválasztott	műalkotások	PPT-bemutatóját	követően
 	 Hívja	meg	a	résztvevőket,	hogy	játsszanak	egy	árnyékszínházi	játékot.
 	 Minden	résztvevő	kiválaszt	egy	állatot,	aki	utánozza,	és	elvégzi	a	„színpadon”.
 	 A	csoport	többi	tagja	várhatóan	kitalálja	az	utánzott	állatot.
 	 Kérje	 meg	 a	 résztvevőket,	 hogy	 készítsenek	 listát	 azokról	 az	 állatokról,	 amelyeket	 megkülönböztetnek	

egymástól,	és	amelyek	kapcsolatban	állnak	az	árnyékszínház	tanítási	folyamatával.
 	 Kérje	meg	a	résztvevőket,	hogy	készítsenek	listát	azokról	a	tulajdonságokról,	amelyek	ezekben	az	állatokban	

közösek	az	emberekkel,	amelyeket	hangsúlyozni	kell	az	előadások	során.
• Hol	és	hogyan	élnek	az	állatok	(csoportokban,	víz	alatt	stb.)
• Írja	le	az	állatokat,	és	helyezze	őket	a	kapcsolódó	jellemzők	alá,	magyarázva	a	közös	jellemzőket,	kiemelve	

az	emberekkel	való	hasonlóságokat	(társadalmi	dinamika,	élettartam	stb.).
• Húzza	 alá	 az	 állatok	 jellemzőit	 és	 hasonlóságait,	 hogy	 a	 gyakornokokat	 az	 élőlények	 teljességének	

koncepciója	felé	terelje.

 	 Csoportos	beszélgetés	az	elvégzett	állatokról,	jellemzőikről	és	környezetükről.

Az aktivitás értelmezése
és kiértékelése A	tanultak	szintézise	(állatok	utánzása,	testi	tevékenységek,	szerepjátékok).
 	 Gondolatok	a	PPT-ben	bemutatott	kiválasztott	művekről.

Variációk 	A	tevékenység	a	következő	eljárásokkal	gazdagítható:
• A	 hallgatók	 felkérhetők,	 hogy	 készítsenek	 egy	 listát	 az	 állatokkal	 kapcsolatos	 dalokról,	 hogy	 a	 zene	

felhasználásával	művészi	rutinná	alakítsák	a	gyerekek	utánzását	és	szerepjátékát,	amelyben	valamennyien	
újra	énekelhetnek,	ha	akarják,	amelyeket	az	árnyékszínház	során	adtak	ki,	 amelyek	erősebb	kötelékeket	
fognak	összekapcsolni	az	élőlények	ábrázolásával.

• A	 résztvevők	 felkérhetők,	hogy	 társítsák	az	árnyékszínházban	bemutatásra	kerülő	állatokat	La	Fontaine	
Aesop	 történeteivel.	 Így	 az	 egyes	 állatok	 háttérinformációi	 és	 szerepjátékai	 már	 megírt	 irodalommal	
gazdagodhatnak,	és	a	kulturális	kör	gyermekei	sokkal	motiváltabban	utánozhatják	őket.

• Állattartó	 telep,	 menhely	 vagy	 állatkert/akvárium	 felkeresése	 annak	 érdekében,	 hogy	 a	 gyakornokok	
szorosabb	kötelékeket	alakítsanak	ki	az	állatokkal,	mint	barátokkal	és	hasonló	élőlényekkel.	A	gyakornokok	
egyesítik	a	tevékenységek	során	szerzett	tapasztalatokat	és	a	látogatást,	hogy	rekonstruálják	az	egység	
szélesebb értelemét.

.
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer
Részvétel és elmélkedés

A	fejezet	után	kérje	meg	a	résztvevőket,	hogy	gondolkodjanak	el	tapasztalataikon:
• SA	tanultak	szintézise	(állatok	utánzása,	testi	tevékenységek,	szerepjátékok).
• Reflexió	a	PPT-ben	bemutatott	kiválasztott	művekről.
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MUNKALAP 5.3
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5.4 FEJEZET
PORTRÉK A MÉLYEBB EMPÁTIÁÉRT

Célok Mutassa	be,	hogy	egy	művészi	tevékenység	miként	vezethet	az	ön	és	a	többiek	jobb	megismeréséhez.
 	 Mutassa	be,	hogyan	lehet	a	gyerekeket	megismerni	a	különféle	művészeti	gyakorlatokkal.
 	 Szerezzen	 tapasztalatokat	 a	 kézi	 művészi	 gyakorlatok	 végrehajtására	 a	 nyomtatott	 képek	 és	 látvány	

manipulálásához
 	 Ismerje	fel	az	én	és	a	többiek	fogalmának	fontosságát

Szükséges eszközök Számítógép,	videoprojektor,	a	portrék	fekete-fehér	nyomtatása,	okostelefon	vagy	táblagép	(fotózásra),	A4-es	
papír,	ragadós	papírok,	olló	és	ragasztó	(részletesen	az	5.4.	Munkalapon)

Időtartam 90	perc

Munkalapok/Aktivitások A	kiválasztott	műalkotások	PPT	bemutatása,	5.4.	Munkalap,	5.4

Az	arc	az	emberi	identitás	legfontosabb	szerves	része.	Az	embereket	az	arcuk	alapján	tudjuk	azonosítani,	ami	a	hangulatot	vagy	az	érzelmeket	
tükröző	fizikai	kifejezések	közege	is.	Az	arc	a	művészeti	alkotások	fő	témája,	mint	portrék	vagy	mellszobrok	a	művészettörténeten	keresztül.	
Ezért	számos,	kifejezésekben	gazdag	példával	és	struktúrával	alkalmas	arra,	hogy	művészi	gyakorlatként	érdeklődést	keltsen	a	gyermekek	
számára	a	festészet	iránt.
A	 fejezet	 arra	összpontosít,	 hogy	 felhívja	 a	hallgatók	figyelmét	a	portrérajz	 lehetőségeire	 és	 fontosságára	a	gyermekek	 számára,	 hogy	
kapcsolatokat	 és	 kötelékeket	 teremtsen	 osztálytársaival	 és	 barátaival,	 valamint	 önmagukban	 is.	 Az	 ilyen	 kötelékek	 létrehozásának	
kapcsolata	 az	 arc	művészi	 jellemzőinek	megfigyelésének	 és	 elemzésének	 elősegítésével	 érhető	 el.	 A	 hallgatók	 felkérést	 kapnak,	 hogy	
megvitassák	a	portréfestés	használatát,	hogy	felfedezzék	az	emberi	arc	anatómiai	jellemzőit	és	a	geometriai	absztrakt	formákat	saját	arcuk	
vagy	arcuk	vizsgálatával.	Az	emberi	arc	szimmetrikus	felépítése	kiváló	anyag	a	gyermekek	számára	a	másoláshoz	és	kiegészítéshez,	amely	
lehetővé	 teszi	számukra,	hogy	 tovább	 fejlesszék	művészi	gyakorlataikat	és	személyes	megnyilvánulásaikat.	A	 fejezet	arra	 is	ösztönzi	a	
gyakornokokat,	hogy	alkalmazzák	az	ilyen	típusú	tevékenységeket,	erős	kötelékeket	teremtsenek	a	gyerekek	között,	amikor	összehasonlítják	
a	rajzolt	portrék	különbségeit,	elfogadják	egymást	olyannak,	amilyenek	és	esztétikus	reflexiónak	vetik	alá	őket	művészi	produkciójuk	során.

A	fejezet	várhatóan:
Portréfestmények bemutatása:	 A	 művészettörténet	 különböző	 korszakaiból	 származó	 portrék	 példáinak	 bemutatása,	 biztosítva	 a	
résztvevőknek	 a	 háttér	 portfóliót	 hasonló	 műalkotások	 értékeléséhez.	 A	 résztvevőket	 emlékeztetni	 kell	 arra,	 hogy	 meg	 kell	 látogatni	
egy	művészeti	 teret,	 mielőtt	 a	műhelyeket	 az	 osztályukban	mutatják	 be,	 és	 a	 látogatás	 előnyeiről	 annak	 érdekében,	 hogy	 fokozzák	 a	
meglátogatott	művészeti	tér	művein	alapuló	rajzolási	tevékenységeket.	Az	előadás	tartalmaz	információkat	a	festőkről,	a	technikáról	és	a	
tartalomról	is.	Így	a	résztvevők	elméleti	és	esztétikai	hátteret	kapnak,	hogy	személyesen	elemezzék,	értelmezzék	és	komponálják	a	különféle	
portréfestményeket,	hogy	saját	műhelyeiket	szervezhessék.

Csoportmunka:	A	résztvevőket	meghívják,	hogy	megvitassák	az	értékelendő	portrék	jellemzőit	a	korábban	készített	előadással	kapcsolatban.	
Ezeknek	az	értelmezéseknek	arra	kell	vezetniük	a	gyakornokokat,	hogy	építsenek	egy	alapot	a	portré	tulajdonos	fizikai	jellemzőinek,	valamint	
tetszik/nem	tetszik,	ötletek	stb.	azonosítására.	Különös	figyelmet	kell	fordítani	azokra	a	kérdésekre,	amelyek	az	önazonosság	feltárásához	
vezetnek, nem pedig a származáshoz, a nemhez stb.

Gyakorlati workshop:	 A	 résztvevőknek	 saját	 portréfotóikat	 kell	 készíteniük	 egy	 okostelefonon	 (vagy	 táblagépen),	 hogy	 szürke	 A4-es	
méretű	papírra	nyomtathassák	őket	szürkeárnyalatosként.	A	továbbiakban	a	résztvevőket	felkérjük,	hogy	készítsenek	kollázsokat	a	saját	
kinyomtatott	portrékon,	hogy	új	és	hiteles	kompozíciókat	készítsenek	a	portrék	darabjaival,	amelyeket	az	5.4.	Munkalapon	találnak	meg.
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5.4.1 AKTIVITÁS
PORTRÉK A MÉLYEBB EMPÁTIÉRT

Célok Mutassa	be,	hogy	egy	művészi	tevékenység	miként	vezethet	az	ön	és	a	többiek	jobb	megismeréséhez.
 	 Mutassa	be,	hogyan	lehet	megismertetni	a	gyerekekkel	a	különféle	művészeti	gyakorlatokkal.
 	 Szerezzen	tapasztalatokat	a	digitális	technológiák	művészeti	gyakorlatokhoz	történő	alkalmazásáról.
 	 Ismerje	fel	az	én	és	mások	fogalmának	fontosságát	a	gyermekek	számára.

Az aktivitás típusa PPT	 bemutatás,	 digitális	 eszközök	 és	 szoftverek	 használata,	 a	 csoportosan	 megvitatott	 fogalmak	 és	
tapasztalatok értékelése.

Csoport mérete 	Legfeljebb	20	résztvevő

Szükséges eszközök 	Számítógép,	videoprojektor,	A4-es	papír,	Öntapadó	papírok,	nyomtató,	olló	és	ragasztó,	fekete-fehér	nyomatok	
a	portrékról,	okos	telefon	vagy	tabletta	(fotózásra)

Az aktivitás leírása A	kiválasztott	műalkotások	PPT-bemutatóját	követően
 	 Kérje	meg	a	résztvevőket,	hogy	az	előadáson	bemutatott	példák	szerint	beszéljék	meg	az	emberi	arc	jellemzőit	

és	anatómiai	jellemzőit.
 	 Készítsen	listát	az	emberi	arc	jellemzőiről,	és	magyarázza	el	őket	rövid	megjegyzésekben	az	alábbiak	szerint:

• Hol	vannak	az	arc	közös	alkatrészei	egymáshoz	viszonyítva	(a	száj	alacsonyabb,	mint	az	orr	stb.)?
• Melyek	a	különlegességek	(szemszín,	szájméret,	szeplők	stb.)?
• Milyen	fogalmak	tükröződhetnek	az	arc	ezen	összetevőinek	különféle	jellemzőin	(boldogság,	düh,	izgalom,	

kíváncsiság,	hivatás,	nem,	életkor,	életmód	stb.)
• Írja	 le	az	anatómiai	komponensek	 jellemzőit,	hogy	a	csoportok	által	 javasolt	arcjellemző	egymás	mellé	

ragaszkodjon a táblára.
• Írja	 le	 az	 oktatási	 jellemzőket,	 amelyeket	 a	 gyermekeknek	 gondolt	 anatómiai	 összetevők	 tükröznek,	

egyszerűen	elemezzen	egy	arcot,	és	helyezze	azokat	a	kapcsolódó	komponens	alá.
• Illessze	össze	a	korábbi	fogalmakat	az	oktatási	előírásokkal,	feltárva	az	összefüggést	a	visszavert	fogalom	

és	a	fizikai	jellemző	között	(nagy	szemek	-	kíváncsiak).

 	 Készítsen	portré	képeket	a	gyakornokokról
	 	 Nyomtassa	ki	őket	fekete-fehér	A4-es	formátumban
	 	 Dolgozzon	a	kinyomtatásokon,	hogy	javítsa,	megváltoztassa	vagy	kezelje	a	kifejezéseket	azáltal,	hogy	levágja	

és ragasztja a portrékat az 5.4. kollázsként.
	 	 Csoportos	beszélgetés	a	kinyomtatott	és	újrakomponált	portrékról,	a	folyamat	és	a	végeredmények	esztétikai	

értéke.

Az aktivitás értelmezése és kiértékelése
• SAz	arc	anatómiájának	tanulmányozása	és	kollázs	technikák	alkalmazásával	tanultak	szintézise
• Reflexió	a	PPT-ben	bemutatott	kiválasztott	művekről.

Variációk A	tevékenység	a	következő	eljárásokkal	gazdagítható:
 	 Megkérjük	a	résztvevőket,	hogy	nyomtassák	ki	az	arcuk	felét,	a	másik	felüket	pedig	kézzel	rajzolják,	egyszerű	

rajzeszközökkel,	 például	 zsírkrétákkal	 és	színes	ceruzákkal.	További	hozzáadott	érték	érhető	el	azzal,	 hogy	
minden	résztvevőnek	javasoljuk,	hogy	válasszon	ki	egy	portrét	egy	adott	művészeti	mozgalomból	(kubizmus,	
impresszionizmus	 stb.),	 és	 utánozza	 a	 mozgalom	 esztétikai	 jellemzőit	 rajzolással/festéssel/kollázzsal	 és	
az	arcuk	hiányzó	felének	kitöltésével,	kontraszt	 létrehozása	a	manipulált	és	az	eredeti	kép	közötti	változás	
feltárására.
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KIÉRTÉKELÉS ÉS ÖNREFLEXIÓ

Kiértékelési eszköz/módszer
Részvétel és elmélkedés

Az	egység	után	kérje	meg	a	résztvevőket,	hogy	gondolkodjanak	el	tapasztalataikon:
• Az	arc	anatómiájának	tanulmányozása	és	kollázs	technikák	alkalmazásával	tanultak	szintézise
• A	tanultak	szintézise	az	arc	fizikai	tulajdonságai	által
• Reflexió	a	PPT-ben	bemutatott	kiválasztott	művekről.
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MUNKALAP 5.4
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KÖVETKEZTETÉS

Jelen	modul	arra	ösztönzi	a	tanárokat,	hogy	figyeljék	meg	és	ismerjék	meg	a	különböző	környezetben,	különböző	formájú	és	léptékű	művészi	
kifejezéseket,	és	különböző	játékos	technikákkal	ösztönözzék	diákjaik	kreativitását.	A	kreativitás	az	emberiség	egyik	létfontosságú	jellemzője	
és	jellemzője.	Ez	nem	is	gondolható	közvetlenül,	de	strukturált	és	részletes	tevékenységek	és	értékelések	révén	stimulálható,	felerősíthető	
és	kiszolgáltatható.	A	művészetek	fontos	szerepet	játszanak	az	emberi	fejlődésben,	elősegítve	a	kognitív,	érzelmi	és	pszichomotoros	utak	
növekedését	az	agyban.	Emellett	a	művészetek	megtanulása	magasabb	színvonalú	emberi	élményt	nyújt	az	ember	egész	életében.	Ezért	
nagyon	fontos	a	művészeti	gyakorlatok	alkalmazása	az	óvodai	nevelésben,	hogy	a	gyermekek	számára	olyan	platformot	biztosítsanak,	ahol	
szabadon	alkalmazhatják	kreativitásukat,	miközben	olyan	alapvető	ismereteket	kapnak,	amelyek	nemcsak	továbbtanulásuk	alapját	képezik,	
hanem	személyiségüket	is.	Ma	számít	az,	hogy	olyan	oktatási	rendszert	tervezünk,	amely	a	jellemzőre	összpontosít,	miközben	figyelembe	
veszi	a	mai	dinamikát,	amely	a	sokszínűségben	egyesített	globális	társadalmat	kényszeríti.

TOVÁBBI OLVASMÁNYOK (FORRÁS)
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