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KÖSZÖNT AZ AFLATOT TRÉNERI KÉZIKÖNYV!

Kedves koragyermekkori nevelés és oktatás területén  
dolgozó Szakemberek! Kedves Pedagógusok! 

Kedves Trénerek! 

Köszönt Téged az Aflatot tréneri kézikönyv javított kiadása. A kézikönyvet olyan trénerek szá-
mára készítettük, akik koragyermekkori programokkal foglalkozó felnőtteket oktatnak és érdek-
lődnek az Aflatot program megvalósítása iránt. Az Aflatot program olyan gyermekek számára 
készült, akik még általános iskola előtt állnak (3-tól 6 éves korig), számukra megalapozza a 
szociális és pénzügyi műveltséget.

A kézikönyv célja, hogy biztosítsa az aktív és résztvevő szemléletet a képzéshez: úgy hisszük, 
hogy a felnőttek és a gyerekek úgy tanulnak a legkönnyebben, ha minden érzéküket használják, 
és aktívan részt vesznek a tanulásban. Ezért a kézikönyv fókusza nem az elő adások vagy a 

„szakértői vélemények” meghallgatása, hanem hogy segítse a résztvevőket a tudásuk megszer-
zésében, megosztásában és az egymástól tanulásban. Elősegíti minden egyén képességeinek 
és tudásának fejlesztését, majd erre építve újak megszerzését. Az Aflatot tananyag koragyer-
mekkorban a tanulásnak ezzel az aktív szemléletével átitatott: képtelenek vagyunk másképp 
felépíteni egy tréninget. 

A kézikönyvet úgy alakítottuk ki, hogy segítse egy Mestertréning tanfolyam megtervezését 
és lefolytatását, amelynek során a jelentkezők egy 5 napos képzésen vehetnek részt, majd 
a következő 3 napra meghívást kapnak az elsajátított képzési technikák gyakorlására más 
pedagógusokkal vagy a koragyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) szakembereivel.  
A képzés szakaszainak felépítése rugalmas, rövidebb pedagógusképzésre is használható. Ek-
kor a képzés 3-5 naposra tervezett. 

A kézikönyv és a képzés megtervezésénél az volt a célunk, hogy segítsünk Neked végigvezet-
ni a résztvevőket az Aflatot könyvön, és hogy a segítségeddel megismerjék annak tartalmát 
és központi tárgyát. Ugyanakkor tankönyvünkben olyan pedagógiai és metodológiai elemek-
re fókuszálunk, amelyek közreműködnek olyan további ECEC gyakorlatok megszüle tésében, 
amelyek elősegítik egy aktív és ösztönző környezet létrejöttét, a gyerekeket helyezve a tanu-
lási élmény középpontjába. Miközben a feladat megterhelőnek tűnhet, a rászánt idő pedig túl 
kevésnek, a kézikönyv úgy készült, hogy szem előtt tartsa mindazon facilitátorok különböző 
készségeit és képességeit, akik világszerte tréningeket vezetnek. Ezért egyszerű és személyes 
stílusban készült és íródott a kézikönyv. Így személyre szabhatod és saját speciális igényednek 
megfelelően alakíthatod a workshopot. A kézikönyv lesz a legjobb segítőtársad abban, hogy 
javítsd tréneri készségeidet; vezet téged facilitáló kérdések megadásával, ezek segítenek ne-
ked bevonni a résztvevőket, és megválaszolásuk bővíti a tudásukat. 

Ugyanakkor, mivel minden facilitátor különböző, a kézikönyv is alakítható. Alakítható, mert 
sza badon változtatható a tartalom, aszerint, hogy melyik foglalkozásra van szükség a képzé-
sen és melyiket lehet kihagyni, ha többéves tapasztalattal rendelkező ECEC (Koragyermekkori 
nevelés és gondozás) szakemberekkel, óvodapedagógusokkal működsz együtt. Rugalmas, 
mert alakíthatsz a tevékenységeken: rengeteg facilitátori ötletet és nyomtatható ellenőrzőlistát 
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biztosít, amelyekről eldöntheted saját facilitátori tapasztalatodra és a résztvevők készségeire 
és tudására alapozva, hogy felhasználod-e vagy sem. Alakítható, mert minden feladatot úgy 
terveztünk, hogy végigvezessen a foglalkozás megvalósításán, ugyanakkor teret engedjen az 
improvizációnak, ha alkalmasnak és magabiztosnak érzed magad.

Végezetül, szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk Neked! Köszönjük, 
hogy időt szántál arra, hogy átolvasd ezeket az oldalakat, és hogy segítesz megvalósítani az 
Aflatot programot. Az elkötelezettséged nélkül ez a kézikönyv semmit nem ér. 
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A KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK 
MAGYARÁZATA

Az olvasás megkönnyítése érdekében résztvevőknek és facilitátoroknak nevezzük a tréning 
résztvevőit. Mindazonáltal a tréning szól minden olyan pedagógusnak, gondozónak és önkén-
tesnek, akik koragyermekkori neveléssel és gondozással foglalkoznak. 

Ugyanígy, a gyakran használt koragyermekkori neveléssel és gondozással foglalkozók kifejezés 
vonatkozik azokra a szakemberekre akik gyermekgondozás területén, kisgyermekek játszócso-
portjaiban dolgoznak vagy más szakszerű szolgáltatást nyújtnak 3-6 éves gyerekeknek.

A kézikönyvben hivatkozunk a családokra, ám a kifejezés nem csupán a szűkebb értelemben 
vett (nukleáris) családokra vonatkozik, hanem magában foglalja a szülőket, gondviselőket épp-
úgy, mint a nagyszülőket vagy más, a gyermekek felügyeletét ténylegesen ellátó személyeket. 

ÚTMUTATÁS A FACILITÁTOROKNAK
• Teremtsünk barátságos, meleg légkört, és hangsúlyozzuk, hogy a tréning egyenlő felek ta-

lálkozója, ezért a székeket rendezzük körbe, és ha lehetséges kerüljük, hogy a résztvevők 
asztalnál üljenek. A székünket a körben helyezzük el, és minden képzési anyagot hagyjunk az 
asztalon, a körön kívül. Amikor egy feladat megkívánja, rendezzük át a résztvevőket kisebb 
csoportokba, különálló asztalok köré. 

• Ajánlatos a napot ismétlő feladattal kezdeni és /vagy összefoglaló feladattal zárni. Azért, 
hogy a napnak ez a része minél szórakoztatóbb és változatosabb legyen, a kézikönyv végén 
számos változatot összegyűjtöttünk ismétlő/összefoglaló feladatokra. 

• Bevált gyakorlat tréning közben különböző frissítő gyakorlatokat alkalmazni, hogy az energia-
szint fennmaradjon, ezzel segítsünk a résztvevőknek koncentrálni, vagy az ebédszünet után 
újra kezdeni. A frissítő gyakorlatok szórakoztató, 4-5 perces tevékenységek, amelyek be-
indítják a gondolkodást vagy felfrissítik a testet, és általában nincs meghatározott tanulási 
céljuk. Csak akkor építsünk be frissítő gyakorlatokat a tréning menetébe, amikor szükséges. 
Ugyanakkor a kézikönyv végén találhatsz néhány példát frissítő gyakorlatokra, és további 
online forrást  is megadunk. Szabadon válasszunk közülük, vagy akár lehetünk kreatívak is.

• Ne feledjük, hogy több feladat során a résztvevőknek számos kinyomtatott dokumentumot 
kell biztosítanunk (vagy az Aflatot könyv részeit, vagy ellenőrző listákat a kézikönyv ből). Min-
den szükséges másolatot jelölünk a feladatok eszköz listáin, de azért, hogy megkönnyítsük 
a munkánkat, a kézikönyv végén található a szükséges másolatokról egy teljes lista (lásd: 
Nyomtatandók listája).
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8 NAPOS WORKSHOPHOZ AJÁNLOTT PROGRAM  
MESTERTRÉNEREKKEL

SZAKASZ CÍME
JAVASOLT 

KAPCSOLÓDÁS

1.
na

p

F1: A tréning áttekintése és bemutatása ●

F2: Az Aflatoun Program irányultsága ◊
F3: Koragyermekkor: hogyan fejlődnek, tanulnak kisgyermekek 
és hogyan látják a világot ●

F4: Az Aflatot alkalmazása a koragyermekkori nevelésben ●

2.
 n

ap

F5: Több pedagógiai módszer használata: A stratégiai eszköztár ●
F6: Te, az Aflatoun és én – Az Aflatot tananyag gyermek-
központú megközelítése ●

F7: A pénz és én – Mesemondó technikák ●

F8: A gyermekek jogai – brainstorming technikák ●

3.
 n

ap

F9: Megtakarítás, kiadás és megosztás- játékok és dalok 
felhasználása ●
F10: Engedjük be a rendetlenséget – a szabad választás és 
szabad játék központi szerepe ●
F11: Az Aflatot igazságossága – munka korlátozott 
erőforrásokkal ●

4.
 n

ap

F12: A család bevonása: Miért fontos? Miért jelent kihívást? ●

F13: A család bevonása: Mi legyen a stratégia? ●

F14: Szabadtéri gyakorlatok - Az Aflatot feladatok összefüggései ●

F15: Befogadás, integráció a koragyermekkori nevelésben ●

5.
 n

ap

F16: A körülöttünk levő tér: az érzelmi tér ●

F17: A körülöttünk levő tér: az idő felhasználása a termünkben ●

F18: A körülöttünk levő tér: a fizikai tér ●

F19: A facilitátor szerepe □
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SZAKASZ CÍME
JAVASOLT 

KAPCSOLÓDÁS

6.
 n

ap
F1: A tréning áttekintése és bemutatása

□

F2: Az Aflatoun Program irányultsága

F3: Koragyermekkor: hogyan fejlődnek, tanulnak kisgyermekek 
és hogyan látják a világot

F4: Az Aflatot alkalmazása a koragyermekkori nevelésben

7.
 n

ap

F5: Többféle pedagógiai módszer használata: A stratégiai 
eszköztár

F6: Te, az Aflatoun és én – Az Aflatot tananyag gyermekközpontú 
megközelítése

F7: A pénz és én – Mesemondó technikák

F8: A gyermekek jogai – brainstorming / ötletelő technikák

8.
 n

ap

F9: Megtakarítás, kiadás és megosztás – játékok és dalok 
felhasználása

F11: Az Aflatot igazságossága – munka korlátozott 
erőforrásokkal

F12: A család bevonása: Miért fontos? Miért jelent kihívást?

F14: Szabadtéri gyakorlatok – Az Aflatot feladatok összefüggései

Javasolt kapcsolódások szimbólumai: 

●  Ezt a szakaszt minden tréning során alkalmazzuk

◊  Ezt a szakaszt csak új partnerekkel való tréning során alkalmazzuk (kevés információ az  
 Aflatoun programról)

●  Ezt a szakaszt a koragyermekkori nevelés területén kevés tapasztalattal rendelkező  
 résztvevők tréningjén alkalmazzuk 

□	 Ezt a szakaszt csak mestertréningeken alkalmazzuk 
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MIELŐTT ELKEZDJÜK:  
ÉRTÉKELJÜK AZ AFLATOT TRÉNINGET

Bevált gyakorlat, hogy a tréning kezdetekor megkérjük a résztvevőket, hogy töltsék ki a Tréning 
előtti kérdőívet majd záráskor a Tréninget követő kérdőívet. Így tudjuk felmérni a workshop ha-
tékonyságát. Ez pedig segíthet módosítani megközelítésünket annak reményében, hogy javul-
nak az eredmények. 

A workshop első szakaszának kezdete előtt hívjuk össze a résztvevőket és kérjük meg őket, 
hogy önállóan töltsék ki a Tréning előtti kérdőívet. A Tréning előtti és a Tréninget követő kérdő-
ívek megtalálhatók a kézikönyv végén. 

Nyugtassuk meg a résztvevőket, hogy nem kell minden kérdésre tudniuk a választ. Tegyük 
egyértelművé, hogy a vizsgálat célja az, hogy értékelni tudjuk, hogyan változott tudásuk és 
mennyire fejlődtek készségeik a workshopon való részvételnek köszönhetően. Tájékoztassuk 
őket arról, hogy záráskor egy hasonló kérdőívet fognak kitölteni, és a kettő összehasonlításával 
tudjuk majd meg, hogy hatékony volt-e a workshop.

Ha összegyűjtöttük a kitöltött kérdőíveket, küldjük le a research@aflatoun.org e-mail címre.

Köszönjük!
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1. FOGLALKOZÁS:  
A TRÉNING ÁTTEKINTÉSE ÉS BEMUTATÁSA

Tartalom: 

A tréning megkezdése előtt fontos, hogy teremtsünk kellemes légkört azért, hogy a résztvevők 
fesztelenül érezhessék magukat, és határozzuk meg a tréning célkitűzéseit. Elengedhetetlen, 
hogy trénerként elmagyarázzuk az Aflatot tréning központi megközelítését: nem azt várjuk el 
a résztvevőktől, hogy üljenek és figyeljenek, hanem, hogy kapcsolódjanak be a játékokba és 
feladatokba, és ezáltal tanuljanak. Szintén fontos tisztázni, hogy a workshop tapasztalati meg-
közelítésen alapszik: a résztvevők tudását értékelni fogjuk és a tréning a nagy hangsúlyt fektet 
az ismeretek megosztására. 

Célkitűzések: 

A szakasz végeztével a résztvevők jobban megismerik egymást, betekintést nyernek a work-
shop célkitűzéseibe és az aktív tanulás szemléletébe. 

Feladatok: 

Rövid bemutatkozás 10 perc

Részvevők bemutatkozása: Gyermekkori játékom 20 perc

A workshop szemlélete és szabályai 15 perc

Remények és félelmek 15 perc

RÖVID BEMUTATKOZÁS A WORKSHOPON (10 PERC)

Célkitűzések: 

Segítsünk a résztvevőknek, röviden vázoljuk nekik, hogy mit fogunk csinálni a workshop során, 
így biztonságban érzik magukat a tréning tartalmával és módszertanával kapcsolatban. 

Eszközök: 

Nincs

Lépések:

• Nyugtassuk meg a résztvevőket: Valószínű, hogy a pedagógusok izgulnak a workshop 
jellege és tartalma miatt, és sok kérdésük lesz. Biztosítsuk őket arról, hogy később, a nap 
folyamán lesz alkalmuk feltenni a kérdéseiket, ám ez most nem az az idő. Szeretnénk egy 
rövid áttekintést adni és munkához is láthatunk. A következő pontokat számunkra nyugodt, 
természetes stílusban ismertessük, a saját tapasztalatainkra alapozva. 

• Köszönjük meg nekik! Köszönjük meg a résztvevőknek, hogy eljöttek. Hangsúlyozzuk, 
hogy ők egy hathatós program közvetítésének értékes részei. Nyomatékosítsuk, hogy az 
Aflatoun megbecsüli a trénereket és a pedagógusokat, mert tudja, hogy csak ők tudják  
az elgondolást és a programot sikerre vinni. Ezért hívtuk meg őket, hogy együtt dolgozzunk 
velük. Az Aflatoun a pedagógusokra a program szíveként tekint!

1:00
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• Adjunk teret az aktív tanulásnak: Kérjük meg a résztvevőket, hogy szabaduljanak meg 
az előttük levő ceruzáktól és papíroktól, és biztosítsuk őket arról, hogy nem fognak sok 
időt tölteni előadások és prezentációk hallgatásával. Helyette inkább különböző tevékeny-
ségeken, játékokon és a tananyag használatán keresztül tanulnak majd az Aflatotról, a 
tananyagról és annak vezérelveiről. Magyarázzuk el nekik, hogy azt szeretnénk, hogy az 
Aflatot tananyag hű legyen a játékos kíváncsiság gyermekkori szelleméhez, és hogy az ak - 
tív tanulás a program központi része. 

• Magyarázzuk el a workshop fő célkitűzéseit: Adjunk egy rövid áttekintést arról, mit fogunk 
az elkövetkező napokban csinálni. Mondjuk el, hogy elsőként egy gyors prezentáció során 
bemutatjuk az Aflatoun programot és elgondolást, bemutatjuk nekik a kora gyermekkor pe-
dagógiai megközelítésének szempontjait, majd közvetlenül részt vesznek néhány tevékeny-
ségben, amelyeket az Aflatot Kézikönyv alapján jelenítenek meg a csoporttal. Emlékeztessük 
őket, hogy mindez játékos és kellemes módon történik majd. 

RÉSZTVEVŐK BEMUTATKOZÁSA: GYERMEKKORI JÁTÉKOM (20 PERC)

Célok: 

A csoporttagok/partnerek bemutatkozását megkönnyítendő teremtsünk játékos légkört, és ve-
gyük rá a résztvevőket, hogy legyenek aktívak a feladatban.

Eszközök:

• Papír
• Tollak/filctollak

Lépések:

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy üljenek körbe. Adjunk mindenkinek papírt és tollat. 

• 3-4 percet kapnak arra, hogy lerajzolják gyermekkoruk egyik szeretett játékát.

• Ha elkészültek, mondjuk el, hogy minden résztvevőnek 2-3 perce van, hogy bemutatkozzon; 
mondják el a nevüket, a kora gyermekkori nevelés területén szerzett tapasztalatukat, majd 
pár szóval mutassák be a rajzot, és mondják el hogy az a játék miért volt fontos számukra. 

• Elképzelhető, hogy a résztvevők sokat szeretnének beszélni magukról: igyekezzünk rövidre 
fogni a feladatot és emlékeztessük őket, hogy mindenkinek csak 2-3 perce van a bemutat-
kozásra. Mondjuk el, hogy az elkövetkező napokban bőven lesz lehetőség arra, hogy jobban 
megismerjék egymást.
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A WORKSHOP SZEMLÉLETE ÉS A SZABÁLYOK (15 PERC)

Célkitűzések:

Megérteni a workshop jellegét, és mindenkit bevonni a workshop vezérelveinek közös megvita-
tásába. Bátorítani, hogy mindenki egyformán a magáénak érezze a workshopot.

Eszközök:

• Flipchart

Lépések:

• Magyarázzuk el a résztvevőknek, hogy szükséges néhány szabályt betartani azért, hogy 
a workshop eredményes legyen. Ám annak érdekében, hogy a workshop biztosítsa az ő 
hatékonyságukat és, hogy közösnek érezzék a workshopot, ezeket a szabályokat a csoport 
együtt vitatja meg. 

• Kezdjük azzal, hogy megkérjük a résztvevőket, hogy üljenek velünk egy körbe, és javasol-
janak szabályokat. 

• A workshop kezdetekor a résztvevők még egy kicsit félénkek lehetnek és tétovázhatnak, 
hogy nyíltan megosszák véleményüket. Ha nehezen kezdenek bele és tesznek javaslatokat 
a szabályokra, próbáljunk meg példákat mondani nekik az idő-betartásával, a gorombaság-
gal, erőszakossággal, káromkodással, dohányzással vagy a mobiltelefonok használatával 
kapcsolatban. 

• Ne feledjük, hogy ne adjunk szavakat a szájukba és ismételjük el a workshop jellegét, vagy-
is, hogy itt egyenlő felek közötti párbeszéd zajlik, a résztvevők pedig azért vannak itt, hogy 
tanuljanak egymástól.

• Ahogy a résztvevők javaslatokat tesznek, kérdezzük meg a csoportot, hogy egyetértenek-e 
az ötlettel és a megfogalmazással. Amint megegyeztek a szabályban, írjuk fel a flipchartra.

• Ne feledjük, hogy segíthet a kellemes hangulat megteremtésében, ha a szabályok inkább 
pozitívak és nem negatívak. Például „Mindig udvariasan beszéljünk”, ahelyett, hogy „Tilos 
káromkodni”. 

• Miután megvitattuk a szabályokat, kérjünk meg minden résztvevőt, hogy jöjjenek ki a flip-
charthoz és írják alá a listát az egész csoport közötti szimbolikus megállapodásként, és hogy 
a sajátjukénak érezzék.

• Röviden magyarázzuk el a workshop jellegét a résztvevőknek. Tájékoztassuk őket, hogy ez 
a workshop bőséges lehetőséget ad majd a személyes és csoportos észrevételekre. Bá-
torítsuk őket, hogy kritikusan szemléljék korábbi tapasztalataikat, saját tanítási gyakorlatu-
kat, pedagógiai elveiket és néhány, a gyerekekre vonatkozó alapvető meggyőződésüket és 
feltételezéseiket a koragyermekkori nevelés gazdasági és társadalmi céljairól. Mondjuk el 
a résztvevőknek, hogy ez a workshop tapasztalati tanulásra épít gyakorlati részeken keresz-
tül, amikor is a pedagógusok a tanuló-központú pedagógia egy modelljének bemutatását 
láthatják. 
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REMÉNYEK ÉS FÉLELMEK (15 PERC)

Célkitűzések:

Hagyjuk, hogy a résztvevők hangot adjanak az aggodalmaiknak. Engedjük, hogy megosszák 
a tréninggel kapcsolatos elvárásaikat. 

Eszközök:

• Post-it lapok
• Egy flipchart, amelyet két oszlopra osztunk, Remények és Félelmek felirattal

Lépések: 

• Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy érzik magukat. Ha szükséges, magyarázzuk el nekik, 
hogy természetes, ha egy workshop kezdetekor izgatottak vagy idegesek vagyunk. Mond-
juk el, hogy azzal szeretnénk kezdeni, hogy kiderítsük, milyen reményekkel és félelmekkel 
érkeztek. Mondjuk el, hogy könnyebben megy a munka, ha őszinték és nyitottak vagyunk 
az érzéseinkkel kapcsolatban.

• Minden résztvevőnek osszunk ki két post-itot. 

• Kérjük meg őket, hogy külön-külön dolgozzanak és írjanak le három dolgot, amit reményeik 
szerint elérnek a tréning során, és három olyan dolgot, ami miatt a kellemetlenül érzik ma-
gukat vagy aggodalom tölti el őket a tréning kapcsán

• Ha elkészültek, kérjük meg őket, hogy hangosan olvassák fel amit írtak, majd helyezzék el 
a post-itot a flipcharton. 

• Minden tréning végén kérjük meg a résztvevőket, hogy pillantsanak újra a flipchartra, kér-
dezzük meg, hogy vajon ezek a félelmeik még mindig megvannak-e. Ha nincsenek, akkor 
töröljük le a tábláról. Tegyük ugyanezt a reményekkel is. 
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2. FOGLALKOZÁS: 
AZ AFLATOUN PROGRAM IRÁNYULTSÁGA

Tartalom: 

Néha olyan trénerek vesznek részt a képzésen, akik korábban még soha nem hallottak az Afla-
tounról, vagy csak nagyon keveset. Ilyenkor szükség van arra, hogy mielőtt továbbhaladunk a 
képzéssel, ellássuk őket alapvető háttér-információkkal. A következő gyakorlatok célja, hogy 
bemutassák, mi is az Aflatoun: egy elképzelés (a gyerekek kiegyensúlyozott pénzügyi és szociá-
lis nevelése, egy program (az összes tevékenység, amelyekbe be lehet vonni a gyerekeket, mint 
például tevékenységek a teremben, vállalkozói projektek, stb.) és egy hálózat (a partnerszer-
vezetek világméretű családja, amelyek részt vesznek a programban és megvalósítják saját prog-
ramjaikat). Ugyanakkor, a Gyermekek Szociális és Pénzügyi Nevelésének (Child Social and 
Finan cial Education – CSFE) bemutatása a koragyermekkori nevelésben kihívásként hangzik 
és szükségtelennek tűnhet: ezen a ponton döntő jelentőségű, hogy biztosítsuk a résztvevőket, 
hogy  az Aflatot program a gyerekeknek játékos és a koruknak megfelelő módon adja át a  
CSFE-t, és a fontos, hogy már ebben a korai időszakban bemutassuk ezeket az elgondolásokat.

Célkitűzések: 

A foglalkozás végére a résztvevők jobban megismerik az Aflatoun elképzelést, programot és 
hálózatot, tudatában lesznek az Aflatot program sajátosságainak, összevetve az Afla toun  
és Aflateen programokkal (az előbbi a 6-14 éveseknek, a másik pedig 14 éven felülieknek szól). 
A résztvevők megismerik a CSFE bemutatásának fontosságát már kisgyerekkorban.

Feladatok: 

A CSFE elgondolásának rövid bemutatása és az öt oktatási téma 30 perc

Miért fontos a CSFE már kora gyermekkorban? 30 perc

A CSFE ELGONDOLÁSÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA (30 PERC)

Célkitűzések: 

Adjunk a résztvevőknek alapvető információkat az Aflatot könyv mögötti elgondolásról. Segít-
sünk nekik megérteni, hogyan mutassák be ezeket az elgondolásokat a koragyermekkori ne-
velés környezetében. 

Eszközök: 

Nincs

Lépések:

• Használjuk a következő megjegyzéseket, amelyek segíthetnek abban, hogy hogyan magya-
rázzuk el az elgondolásokat a résztvevőknek. Találjuk ki a saját módszerünket arra, hogy 
hogyan adjuk át ezt az információt. Legyünk kreatívak: választhatjuk azt, hogy  csak felolvas-
suk a következő sorokat nekik, vagy használhatunk alternatív stratégiákat annak érdekében, 
hogy minél izgalmasabbá tegyük ezt a gyakorlatot. Például lemásolhatjuk ezeket az oldalakat 
és kioszthatjuk közöttük. Kérjük meg őket, hogy olvassák el dokumentumot és utána kérjünk 
meg néhány résztvevőt, hogy válaszoljanak a bekezdések elején dőlt betűkkel szedett kulcs-

1:00
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fontosságú kérdésekre. Egy másik módszer, ha megkérjük a résztvevőket, hogy közösen 
ötleteljenek a dőlten szedett kérdéseken, majd utána egy rövid előadás során elmagyaráz-
hatjuk a következő oldalakon található fő fogalmakat. 

Fogalmak

Mit értünk a Gyermekek szociális és pénzügyi oktatásán? 

Az Aflatoun a gyerekeknek szóló szociális és pénzügyi nevelés egyensúlyából áll. Egyensúlyban 
kell tartani a kettőt. A társadalmi neveléssel segítünk a gyerekeknek személyiségük fejlesztésé-
ben, ismertetjük velük a gyermekek jogait, bátorítjuk őket, hogy dolgozzanak ki társadalmi igaz-
ságossággal kapcsolatos projekteket. A pénzügyi neveléssel szándékaink szerint megtanítjuk 
a gyerekeket takarékoskodni, költségvetést tervezni vagy készíteni, olyan projekteket tervezni, 
amelyek a célja jövedelemszerzés.

Bár a szociális és pénzügyi nevelés bármilyen életkorú gyermekeknél bevezethető, a fiata-
labb korcsoportok fogékonyak ezen készségek és ismeretek építőkockáira. Erőteljes hang súly 
helyeződik az önmegismerésre, az érzelmek kifejezésére, az együttérzésre, a meg  ta karításra, 
kiadásokra, nem pénzbeli erőforrások megosztására és beosztására, és a késleltetett jutalma-
zásra. 

Hogyan erősíti egymást a Társadalmi és a Pénzügyi Nevelés? 

Sajnos vannak olyan időszakok, amikor a gyermekek jogainak ismerete önmagában nem elég. 
Például elmondhatjuk a lányoknak, hogy joguk van tanulni. De ha még a buszjegy árát sem 
tudják kifizetni, hogy iskolába menjenek, vagy ha a szüleik nem tudják kifizetni az egyenruhát, 
mi a jó abban, hogy megvan ez a joguk? Hasonlóképp, mondhatjuk egy kis fiúnak, hogy joga 
van játszani, de ha még aprópénze sincs, hogy játékot vegyen, hogyan segít neki, ha ismeri ezt 
a jogát? Néha szükségünk van pénzre ahhoz, hogy a jogaink értelmezhetőek legyenek.

Szóval hogyan erősíti a társadalmi a pénzügyit? Az Aflatounnál nem tanúsítunk laza hozzáállást 
a gyermekek pénzről szóló oktatásához. Tudjuk, hogy a pénz mindenféle kísértéssel és bo-
nyodalommal jár. Így mielőtt elmélyülünk a pénzügyi oktatásában, próbáljuk a gyerekekkel meg-
ismertetni a társadalmi igazságosságot és megértetni az etikát. Bátorítjuk őket, hogy ne csak 
egyénként tekintsenek magukra, hanem a család és a közösség tagjaként is. Óvakodunk attól, 
hogy a pénzt a boldogság garantált forrásaként mutassuk be. A pénz éppúgy eredményez het 
problémát, mint ahogy megoldást is. Azt akarjuk, hogy a gyerekek megértsék, hogy egyénként 
megtakarításból és vállalkozásból tehetnek szert haszonra. De azonos hangsúlyt helyezünk 
annak a lehetőségére, hogy közösségi szinten pozitív befolyás sal bírjon a vállalkozás.

Mi az öt oktatási téma és mit tanulhatnak belőle a gyerekek?

I. ÖNMAGUNK MEGÉRTÉSE ÉS MEGISMERÉSE Bátorítjuk a gyerekeket, hogy értsék meg önmagukat, 
értékeljék önmagukat, így magabiztosan nőnek fel, azzal az érzéssel, hogy képesek irányítani 
a saját életüket. A gyerekek jobban tudatára ébrednek az érzelmeiknek és megtanulják kife-
jezni őket. Megtanulják, hogy mindannyian egyediek és különlegesek vagyunk, és senki sem 
fontosabb a másiknál. Segíteni akarunk nekik abban, hogy önállóan gondolkodjanak.

II. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK/FELELŐSSÉGEK Az Aflatoun alapját a gyermekek jogairól szóló ENSZ 
Egyezmény adja. Azt akarjuk, hogy a gyerekek megértsék, hogy vannak jogaik, és tény, hogy 
minden gyereknek azonos jogai vannak, és ez egyenlővé teszi őket. Mindannyian különbö zően 
tekintünk a világra, akár politikai, vallási vagy egyéb értelemben, de az egyetlen értékrend, 
amely iránt mindannyian elköteleződtünk, az az ENSZ-nek a gyermekek jogairól szóló egyez-
ménye (UNCRC). Mindemellett a gyerekek megtanulják, hogy a jogaik soha nem gátolhatják 
mások jogait. Körültekintően azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy ha joguk van, akkor annak meg-
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felelő kötelességük is van. Például, ha egy gyermeknek joga van játszani, akkor kötelessége 
biztonságosan játszani. Ha joga van az élelemhez, akkor kötelessége, hogy ne pazarolja az 
ételt. 

III. MEGTAKARÍTÁSOK ÉS KIADÁSOK A gyerekeket bátorítjuk, hogy kialakítsák a takarékosság szem-
léletmódját, amely megtanítja nekik, hogy ne pazaroljanak el semmit, legyen szó akár pénz-
ről, ételről, időről, vízről vagy más természeti erőforrásról. Fontos a kis összegű, rendszeres 
megtakarítás hangsúlyozása, a megtakarítási szokások fegyelmének fejlesztése. A gyerekek 
meg tanulják, mi a különbség a szükségletek és a vágyak között. Nem az a cél, hogy bá torítsuk 
a gyerekeket, hogy álmodozzanak arról, hogy milliomosok lesznek, hanem, hogy fegyelmet 
tanuljanak, és tudjanak magukról gondoskodni, amikor felnőttek lesznek. 

IV. TERVEZÉS ÉS KÖLTSÉGVETÉS Ha megtanítjuk a gyerekeket takarékoskodni, meg kell tanítanunk 
őket a tervezési és költségvetési ismeretekre is, hogy segítsünk nekik megtakarítási célokat 
felállítani. Megtanulják, hogy hogyan szervezzék más forrásaikat, az időt is beleértve. Miköz ben 
az Aflatoun és az Aflateen program (6–18 éves gyerekeknek) javasolja a gyermekek tanítása 
során, hogy vezessenek alap pénzügyi nyilvántartást a bevételek és kiadások követésével, ad-
dig az Aflatot program során a gyerekek azt tanulják meg, hogy a tervezés és a költségve tés a 
mindennapi életünk szerves része, és ez magában hordozza a döntéshozást.

V. GYERMEKEK SZOCIÁLIS ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSAI Bátorítjuk a gyerekeket, hogy fejlesszék ki sa-
ját kis társadalmi és pénzügyi vállalkozási projektjeiket az iskolában. A társadalmi vállalkozási 
projektek tartalma bármi lehet, ami a gyerekek életét, vagy az iskolát és a közösséget igazsá-
gosabbá, biztonságosabbá vagy egészségesebbé teszi. Egy kis vállalkozás létrehozása segít a 
gyerekeknek aktív és kreatív módon gyakorlatba átültetni az előző négy készséget és ismeretet. 
Nyilvánvalóan a vállalkozások típusa életkoronként változik: az Aflatoun és az Aflateen program 
(6–18 éves gyerekeknek) során a gyerekek fákat ültetnek az iskola körül, hogy árnyékot és vé-
delmet nyújtsanak, és gyümölcsöt hozzanak. Vagy mozgalmat indítanak a cigaretta, az alkohol 
és egyéb szerek ellen. Az Aflatot programban a vállalkozás az Aflatot Vásár feladatba ágyazott, 
ahol a pedagógusok irányításával a gyerekek kiállítják művészeti alkotásaikat, rövid darabokat 
adnak elő vagy az Aflatot program során létrejött kézműves alkotásaiknak mini piacot hoznak 
létre. Az Aflatot programban a pedagógusoknak és a facili tátoroknak kiemelkedőbb szerepe 
van, mint az Aflateen és az Aflatoun során. 

MIÉRT FONTOS A CSFE MÁR KORAGYERMEKKORBAN? (30 PERC)

Célkitűzések:

Segítsünk a résztvevőknek átgondolni a CSFE bemutatásának fontosságát koragyermek-
korban: ellátja a gyerekeket a megfelelő eszközökkel, hogy kibontakoztathassák a bennük 
rejlő lehetőségeket, és megbirkózzanak az esetleges kihívásokkal.

Eszközök:

• CSFE feladat forgatókönyvei (lásd lent) – választható

Lépések:

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak ki négy csoportot.

• Adjunk minden csoportnak egyet a következő szövegek közül. Kinyomtathatjuk őket vagy 
hangosan felolvashatjuk a csoportoknak.
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUMOK:  
CSFE FELADAT FORGATÓKÖNYVEK

Gabi ötéves, Budapesten lakik, a Rózsadombon. Édesapja professzor, édesanyja orvos. 
Egy nagy családi házban élnek és három kutyájuk van. Gabriel szeret számítógépes játé-
kokat játszani vagy az anyukája telefonját használni, bár az anyukája néha mérges emiatt. 
Gabriel szereti a csokoládét, a papírsárkányokat és az óvodai barátait. Nagyszülei távol 
laknak tőlük, de Gabriel minden nyáron meglátogatja őket. Szeret oda menni, mert a 
nagymamája nagy pitéket készít, és titokban ad neki egy kis aprópénzt, amit arra költhet, 
amire csak akar. 

Zsófi hároméves. Egy szociális lakásban él Budapest VIII. kerületében. Szeret az apuká-
jával parkba menni, de nincs a közelben park. Szeretne játszani a kiskertben, ami közel 
van ahhoz az épülethez, ahol laknak, de az anyukája nem engedi, hogy odamenjen, mert 
az egy veszélyes hely, azt mondja. Az óvodájába sok gyerek jár, akiknek a szülei más 
országokból jöttek, mint például Afganisztán, Szíria, Kína. Néha Zsófi nehezen érti, amit 
beszélnek. 

Dóri ötéves és Miskolcon lakik. Az apukája munkanélküli és az anyukája hosszú műsza-
kokban dolgozik az áruházban. Sokat kell utazni a munkahelyére. Dóri nagyon sajnálja 
őket, főleg amikor vitázni hallja őket. Dóri sok időt tölt a nagyszüleivel, szeret velük lenni, 
a nagymamája tanítja, hogy hogyan kell finom rétest készíteni, az anyukája szereti ezt az 
ételt. 

Zoli épp hároméves lett. Muronyból való, egy kis földműves faluból. Az anyukája és az 
apukája a földeken dolgozik, és néha megengedik, hogy Zoli segítsen nekik. Szereti a föld 
érintését és szeret a kicsi bogarakkal játszani. Az apukája azt mondta, hogy a következő 
télen ő és az anyukája nem lesznek vele, mert elköltöznek egy másik városba, hogy jobb 
munkát találjanak. Zolinak a nagymamájával és a nagypapájával kell maradnia, a szülei 
pedig havonta egyszer meglátogatják. Zoli nagyon szomorú emiatt.
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• Mindegyik csoportnak adjunk egy flipchart papírt és filctollakat. 

• Mondjuk el, hogy a csoportoknak 20 percük van arra, hogy reflektáljanak a következő kér-
désekre és lejegyezzék válaszaikat a papírra:

„Szerintetek milyen lehetséges társadalmi, gazdasági, fejlődési, érzelmi, fizikai kihívá-
sokkal vagy fenyegetésekkel nézhetnek szembe a gyerekek a történetetekben?”

„Szerintetek a gyermekek szociális és pénzügyi nevelése hogyan segíthet, hogy szem-
benézzenek ezekkel a kihívásokkal?”

• Amikor befejeztük a feladatot, kérjük meg a csoportokat, hogy mutassák be a szövegüket 
és a válaszaikat. Adjunk nekik erre 5 percet. 

• A legvégén foglaljuk össze az előadás fő pontjait. Tisztázzuk, hogy a hangsúly a kiegyensú-
lyozott szociális és pénzügyi nevelési programon van, amely képessé teszi a gyerekeket 
arra, hogy rugalmasak legyenek, megtanulják felismerni az erősségeiket és felszerel kezzenek 
azokkal a képességekkel és tudással, amelyek megerősítik őket életükben. 
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3. FOGLALKOZÁS: KORAGYERMEKKOR:  
HOGYAN FEJLŐDNEK, TANULNAK, ÉS HOGYAN  
LÁTJÁK A VILÁGOT A KISGYERMEKEK 

Tartalom:

A koragyermekkor a folyamatos változás, növekedés és fejlődés időszaka. A kisgyermekek 
minden nap új dolgokat tanulnak és időként lenyűgöznek minket képességeikkel és készsé-
geikkel. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk növelni ezt fejlődést a koragyermekkori nevelés gya-
korló szakembereként végzett munkánkon keresztül, nélkülözhetetlen, hogy általános képünk 
legyen arról, hogy hogyan fejlődnek és tanulnak a kisgyermekek. A gyermekek fejlődéséről és 
a fejlődési területekről beszélni talán nem egyszerű, de ne feledjük, mindannyi unknak vannak 
ezekről a változásokról tapasztalataink a gyermekkori emlékeinkhez kapcsolódóan, vagy mert 
mi magunk is szülők vagyunk, esetleg vigyáztunk a testvéreinkre, vagy a barátaink gyerme-
keire, stb. Nem lesz nehéz segíteni a résztvevőknek abban, hogy tovább bővítsék ismereteiket, 
ezekkel az alapvető személyes tapasztalatokkal kezdve. Ugyanakkor minden gyermek egyedi, 
és egyediségét meg kell értenünk, és értékelnünk kell ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a hatékony 
oktatást. A fejlődési területeket és lépcsőfokokat rugalmasan kell értelmezni.

Ez a foglalkozás szintén segít a résztvevőknek megérteni, hogy milyen kulturális értékek és 
hiedelmek léteznek a gyerekekhez és a gyermekkorhoz kapcsolódóan, és ezek az értékek 
milyen hatással vannak arra, hogy hogyan tekintünk a gyerekek egyediségére, és hogyan fog-
lalkozunk velük. 

Célkitűzések:

A foglalkozás végére a résztvevők megismerik, hogy a kisgyermekek hogyan fejlődnek és ta-
nulnak, elképzelésük lesz arról, hogy mik a gyermekek fejlődési területei, és hogy az Aflatot 
gyakorlatok hogyan támogatják és segítik elő a gyermekek holisztikus fejlődését. 

Feladatok: 

Bemelegítő gyakorlat: gyermekkori emlékem 20 perc

Tanulmányozzuk, hogyan fejlődnek a kisgyermekek 30 perc

Fejlődési területek a gyakorlatban 40 perc

Minden gyermek egyedi 20 perc

A gyermekkor ábrázolása 30 perc

2:20
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BEMELEGÍTŐ GYAKORLAT: GYERMEKKORI EMLÉKEM (20 PERC) 
Megjegyzés: a gyakorlat átfogóbb változata M. Irvine (1999) könyvében található: „Early 
Child hood Education: A Training Manual”(Koragyermekkori nevelés: képzési kézikönyv), Ber
nard Van Leer / UNESCO kiadás, 86.o. Megtalálható itt: http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0011/001194/119438e.pdf

Célkitűzések: 

Segítsünk a résztvevőknek felismerni, hogy már rendelkeznek ismerettel a gyermekkori fejlő-
dés ről, személyes tapasztalataik alapján. Ismertessük a résztvevőkkel a gyermekkori fej- 
lődést és a fejlődési területeket. 

Eszközök: 

• Kis papírdarabok
• Tollak
• Flipchart
• Filctollak

Lépések:

• Minden résztvevőnek adjunk egy darab papírt és tollat, és kérjük meg őket, hogy reflektál-
janak a következő kérdésre: 

„Mi volt az, amit gyermekkorodban szerettél csinálni?”

• Adjunk nekik 2-3 percet, hogy egy rövid mondatban lejegyezzék válaszukat (például „sze-
rettem a játszótéren játszani”, „a nagyszüleimmel lenni”).

• Ha elkészültek, kérjünk meg néhány önként jelentkezőt, hogy olvassák fel, mit írtak. 

• Majd kérjük meg a résztvevőket, hogy dolgozzanak párban, és együtt azonosítsák be a 
szükségletet, amely megfelel a gyermekkori emléknek és írják le a papírjukra. Mondjuk el, 
hogy 2-3 percük van befejezni a feladatot. Például: „szerettem a játszótéren játszani = aktív 
szabadtéri játék szükséglete”, „a nagyszüleimmel lenni = szeretet és ragaszkodás igénye”.

• Miután elkészültek, kérjünk meg minden párt, hogy olvassák fel a csoportnak a beazono sí-
tott szükségleteket, és írják fel a flipchartra a falon. 

• Mutassunk rá, hogy a különböző szükségletek hogyan feleltethetőek meg a gyermeki sze-
mélyiség különböző aspektusainak; például néhány a fizikai szükségletekre válaszol (igény a 
játékra, táplálkozás szükséglete), míg mások a szociális vagy az érzelmi szükségletekre (ba-
rátokkal lenni, igény a szeretetre és a gondoskodás iránt, érzéseink kifejezésének szükség-
lete, stb). Jegyezzük meg, hogy ebben a kezdő szakaszban e két kategória között teszünk 
különbséget: a különböző szükségletek és a nekik megfelelő fejlesztési területek között. 
További és pontosabb megkülönböztetést a későbbiekben teszünk. 
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TANULMÁNYOZZUK, HOGYAN FEJLŐDNEK  
A KISGYERMEKEK (30 PERC)

Célkitűzések: 

A résztvevők mélyüljenek el a gyermekek fejlődési területeinek megértésében; tisztázzuk az 
alkalmazott szakkifejezéseket. 

Eszközök:

• Flipchart
• Filctollak
• Flipchart papír a fejlődési területekkel a megcímezve (lásd alább)

Lépések:

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak ki 4-5 fős csoportokat.

• Minden csoportnak adjunk egy flipchart papírt és egy filctollat.

• Kérjük meg a csoportokat, hogy rajzolják le egy 4 éves gyermek körvonalát. Kérjük meg 
őket, hogy képzeljék el milyen ez a gyermek. (Fiú vagy lány? Hol él? stb.) Mondjuk el, hogy 
van 20 percük, hogy lejegyezzenek mindent, amire ez a gyermek képes, és mindent, amit 
szeret csinálni. 

• 20 perc elteltével mutassuk meg nekik a lenti fejlődési területek flipchart lapot. Kérjük 
meg a csoportokat, hogy helyezzék el a gyermek képességeit és érdeklődési területeit 
a feliratok alatt. Ha egy jellemvonás már felkerült a listára, azt ne írják fel még egyszer.  

FEJLŐDÉSI TERÜLETEK FLIPCHART

FIZIKAI  
FEJLŐDÉS 

SZOCIÁLIS  
FEJLŐDÉS

ÉRZELMI  
FEJLŐDÉS 

KOGNITÍV 
FEJLŐDÉS

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolják át, hogy ezek a képességek és készségek ho-
gyan változhatnak az idő előrehaladtával. Kérdezzük meg tőlük: 

„Hogyan változnak meg ezek a képességek és készségek egy gyermek hároméves és 
hatéves kora között?”

• Ne feledjük bevonni az egész csoportot minden egyes bemutató után, és ösztönözzük őket 
magasabb szintű gondolkodásra a következő kérdések segítségével: „Ki gondolja másképp? 
Miért?

• Majd kérjük meg a résztvevőket, hogy próbálják meg együtt meghatározni a fejlődési terü-
leteket. 

„Hogyan tudjuk meghatározni a fizikai fejlődést? És a szociális fejlődést?”

• Ha van rá idő, kérj meg néhány önként jelentkezőt, hogy írják le a definíciót minden oszlop 
végére a flipcharton. 
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• Bizonyosodjunk meg arról, hogy összegyűjtöttük a résztvevők által készített összes, a gyer-
mek személyiségének fejlődését ábrázoló plakátot. Ezeket a következő gyakorlat során  

– Minden gyermek egyedi – újra fogjuk használni.  

Ötletek facilitátoroknak:

A fejlődési területeket az Aflatot könyvben felsoroltuk. Ha többet szeretnél tudni róluk, és 
többet olvasnál arról, hogy az Aflatot hogyan igyekszik erősíteni és támogatni a gyerme-
kek holisztikus fejlődését, nézd meg az Aflatot tanterv bevezető részét itt: 8. oldal. 

Ne feledd, hogy a gyermekek fejlődési területeit másképp is lehet kategorizálni, és nincs 
jó vagy rossz megközelítés. 

Hasznos forrás a koragyermekkori fejlődés területeinek alapos vizsgálatához, és a 
gyermekkori fejlődés átfogóbb és részletesebb kategorizálásnak megismeré séhez  
a Világ Bank „Toolkit for Measuring Early Childhood Development in Low- and Middle- 
Income countries” (Eszköztár a koragyermekkori fejlődés méréséhez alacsony és közepes 
jövedelmű országokban) című kiadványa, ami itt elérhető: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29000/WB-SIEF-ECD- 
MEASUREMENT-TOOLKIT.pdf?sequence=1&isAllowed=y

FEJLŐDÉSI TERÜLETEK A GYAKORLATBAN (40 PERC)

Célkitűzések:

Az Aflatot tananyag használata segít megérteni, hogy a különböző tevékenységek hogyan ser-
kenthetik a különböző fejlődési területeket. 

Eszközök:

• A óravázlat: Aflatot tankönyv 2. feladata „Aflatoun Dal”, 21. o. 
• B óravázlat: 17. feladat „A világ a gyermekekért”, 69. o.
• C óravázlat: 23. feladat „Ki mit tud?”, 110. o.
• D óravázlat: 32. feladat „Elérhetem az álmaimat”, 142. o.
• Flipchart lapok
• Filctollak

Lépések:

• Kezdjünk egy rövid brainstorminggal. Kérjük meg a résztvevőket, hogy válaszoljanak a kö-
vetkező kérdésekre: 

• „A történetmesélés és a mondókák hogyan segítik a kisgyermekek fejlődését? Hogyan segítik 
ezek a fizikai fejlődésüket? És a kognitív fejlődést? Segíthetik a szociális és érzelmi fejlődé-
süket is? Hogyan?”

• Alakítsanak ki a résztvevők 4 csoportot.

• Adjuk oda minden csoportnak az Aflatot tankönyv óravázlatait, kapjanak flipchartot és filc-
tollakat. 

• Kérjük meg őket, hogy olvassák el a gyakorlatokat és gondolják végig, hogy az egyes gya-
korlatok hogyan segítik a gyermekek holisztikus fejlődését. Kérjük meg őket, hogy jegyezzék 
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le a flipchartra, hogy a gyakorlat hogyan segíti a gyermekek fejlődését. Buzdítsuk őket, hogy 
tegyenek különbséget a különböző fejlődési területek között és sorolják fel válaszaikat a 
flipcharton, az alábbihoz hasonló táblázat alkalmazásával. 

FIZIKAI  
FEJLŐDÉS 

SZOCIÁLIS  
FEJLŐDÉS

ÉRZELMI  
FEJLŐDÉS 

KOGNITÍV  
FEJLŐDÉS

• 20 perc elteltével kérjük meg a csoportokat, hogy olvassanak fel néhány példát, hogy milyen 
válaszokat adtak a kérdésekre. Minden csoportnak 3-4 perce van, hogy elmondja a példáit. 
Ebben az esetben nincs szükség a teljes táblázat áttekintésére. 

• Soha ne feledjük bevonni a teljes csoportot: ez segíti, hogy lássuk, vajon egyértelmű-e 
mindenki számára a fejlődési területek fogalma és fontossága ezen a ponton. A következő 
foglalkozásokon ugyanis ezekre a területekre gyakran visszautalunk majd.  

Ötletek facilitátoroknak:

Íme néhány egyszerű kulcsszó, amelyek segítnek a fejlődési területek meghatározásában:

Fizikai fejlődés: motoros készségek, testfelépítés, stb.

Szociális fejlődés: normák és értékek, kapcsolatok, interakció másokkal, stb.

Érzelmi fejlődés: érzések kifejezése, érzelmek feldolgozása, stb.

Kognitív fejlődés: nyelvi készségek, beszéd, gondolkodás, alkotás, képzelet, stb. 

MINDEN GYERMEK KÜLÖNLEGES (20 PERC)

Célok:

Segítsünk a résztvevőknek felismerni, hogy minden gyermek a maga egyedülálló módján fejlő-
dik; azonosítsuk a tényezőket, amelyek befolyásolhatják a gyermekek fejlődését. 

Eszközök:

• A gyermekek személyiségét ábrázoló plakátok a korábbi feladatból (Tanulmányozzuk, ho-
gyan fejlődnek a kisgyermekek)

• Post it-ok (ha lehet, két különböző színben) 
• Filctollak
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Lépések:

• Tegyük ki a csoportszoba falaira a gyermekek személyiségét ábrázoló plakátokat, vagy he-
lyezzük el őket a padlón egymás mellett. 

• Adjunk a résztvevőknek post-itokat (ha lehet, egyforma színűeket) és kérjük meg őket, hogy 
sétáljanak körbe, nézzék meg mindegyik ábrát. Tegyenek a post-ittal megjegyzést minden 
olyan jellemvonáshoz és érdeklődési körhöz, amelyeket a flipchartokon feltüntettek, de nem 
értenek egyet azzal, hogy egy hároméves gyerekre az jellemző. Röviden írják le, hogy miért 
nem értenek egyet vele (például: „egy hároméves még nem tudja ezt megtenni”, „ezt a kész-
séget korábbi életkorban sajátítják el” stb.). 

• 10 perc elteltével adjunk a résztvevőknek újabb adag post-itot (ugyanolyan színű legyen 
mind, de ha lehet különböző, mint az előző körben).

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy nézzék meg az előző kör megjegyzéseit és helyezzenek el 
új post-it megjegyzéseket azok mellé, amelyekkel nem értenek egyet, és írják rá, miért nem 
értenek egyet. Sétáljunk körbe és segítsünk nekik kifejezni, hogy mit gondolnak a post-it 
meg jegyzésekről, és hogy legyenek kritikusak azzal kapcsolatban, amit olvasnak. 

• 5 perc után kérjük meg őket, hogy nézzék végig az ábrákat és a megjegyzéseket. Az áb rákon 
mostanra már sok megjegyzés kell, hogy legyen.

• Kezdeményezzük vitát a következő kérdésekkel: 

„Szerintetek mi történt? Miért van sok megjegyzés és egyet nem értés ezeknek a há-
roméveseknek a készségei és érdeklődési körei mellett?”

• Ha szükség van rá, emeljük ki az elgondolást, hogy minden gyermek egyedi: nézzük meg az 
alább következő Ötlet a facilitátoroknak szöveget, ez segít a megbeszélést irányítani. 

Ötletek facilitátoroknak:

Az előző gyakorlatból (Minden gyermek egyedi) már nyilvánvalónak kell lennie, hogy nincs 
egyetlen helyes válasz a háromévesek fejlődési szakaszaira: minden gyermek egyedi. 
Ezek a területek a gyermekekben szorosan összekapcsolódnak egymással, és minden 
gyermek teljes személyiségként fejlődik a fizikai, érzelmi, kognitív és szociá lis területeken, 
és bár hasonló sorrendet és mérföldköveket követnek, egyik gyermek sem fejlődik ugyan-
úgy, ugyanakkor mint a többiek. 

Továbbá a gyermekkori fejlődést egyedi módon befolyásolja számos biológiai és szo ciális 
tényező összetett sorozata, amelyek lehetetlené teszik a gyermekek összehasonlítását. Az 
olyan dolgok, mint az egészséges táplálkozás, az egészséges környezet, a szülői támo-
gatás és gondoskodás – csak hogy néhány összetevőt nézzünk – együtt egy biz tonságos, 
támogató koragyermekkori oktatással és gondozással (ECEC) mind ha tás sal vannak a 
gyermek növekedésére és fejlődésére.    
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A GYERMEKKOR ÁBRÁZOLÁSA (30 PERC)

Célkitűzések:

Reflektáljunk a gyermekekhez és a gyermekkorhoz kapcsolódó kulturális értékeinkre, hie-
delmeinkre; értsük meg, hogy kulturális értékeink és hiedelmeink hogyan befolyásolják min-
dennapi munkánkat a koragyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) során.

Eszközök:

• Flipchart lapok
• Filctollak

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak ki 4 csoportot. Adjunk minden csoportnak egy 
flipchart lapot és filctollakat. 

• Kérjük meg őket, hogy röviden válaszoljanak a következő kérdésekre:

„Hogyan értelmezik a gyermekkort a kultúrádban? Milyen értékeket tulajdonít a kultú-
rád a gyerekeknek és a gyermekkornak?”

• 10 perc elteltével kérjük meg a csoportokat, hogy mondják el válaszaikat. Facilitáljunk egy 
megbeszélést, rámutatva a különböző csoportok vagy különböző népek különböző vélemé-
nyeiben, értékeiben és hiedelmeiben meglevő különbségekre és hasonlóságokra.

• Kérjük meg a csoportokat, hogy gondolják át a következő kérdéseket, és adjunk nekik  
10 per cet, hogy megfogalmazzák a válaszokat: 

„Szerinted a nagyszüleid hogy határozták meg a gyermekkort? Milyen értékeket tulaj-
donítottak a gyerekeknek és a gyermekkornak? Milyen elvárásaik voltak gyermekeikkel 
szemben?”

• Kezdeményezzünk vitát a csoportban a különbségekről és hasonlóságokról, hogy ma milyen 
értékeket és hiedelmeket tulajdonítunk a gyerekeknek és a gyermekkornak, és nagyszüleink 
hogyan gondolkodtak róla? 

• Mutassunk rá, hogy a felnőttek mindig sajátos értékeket, meggyőződéseket vallanak, és 
sajátos szemléletük van a gyermekekre vonatkozóan, és ezek az értékek változtak az idő 
előrehaladtával, és eltérőek társadalmi osztályokként, kultúránként, sőt egyénenként is. 

• Kérdezzük meg a résztvevőktől: 

„Szerinted milyen különböző értékek, nézetek és elgondolások befolyásolják, hogy 
hogyan foglalkozunk a gyerekekkel?”

• Biztosítsuk őket arról, hogy a tanítási gyakorlat alatt alaposabban megvizsgáljuk, milyen 
hatással vannak munkánkra nézeteink és értékeink. 
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Ötletek facilitátoroknak:

A mód, ahogy az Aflatot tananyagot kifejlesztettük, visszatükröz bizonyos hitrendszert, 
hiedelmeket, értékeket és nézeteket a gyermekkorral kapcsolatban, melyeket vallunk. 
Különösen:

• A gyerekek kreatívak, lelkesek, kíváncsiak, aktív résztvevők és szereplők a társada-
lomban

• A gyerekeknek aktív szerepük van saját társadalmi életük kialakításában és meghatá-
rozásában

• A gyerekek ügyesek és értelmesek 

• A gyermekeknek vannak szükségleteik, jogaik és felelősségeik

• A gyerekek meglevő ismereteire, tapasztalataira, érdeklődésükre kellene a tanulásnak 
összpontosulnia 

• A gyerekek önálló felfedezés, megismerés által tanulnak 

• A gyerekek természetüktől fogva kíváncsiak 

• A gyerekek a játékon keresztül tanulnak 

• A gyerekek a társadalmi interakciókból tanulnak 

Ez a megközelítés a közelmúltban kialakított pszichológiai és társadalmi megközelí-
tést követi. Többek között kapcsolódik James, Jenks és Pout megközelítéséhez. Lásd:  
James  – Jenks – Pout: Theorising Childhood (A gyermekkor elmélete), Cambridge Uni-
versity Press, 1998. 

Ahogy meglátod majd, a kézikönyvben nem teszünk említést a gyermekek szigorú fejlő-
dési mérföldköveiről vagy szakaszairól. Ez összhangban van azzal az elképzelésünkkel, 
hogy a gyermekek sokkal inkább alkalmazkodóan és egyedien fejlődnek, mint meghatáro-
zott kognitív és fizikai növekedési szakaszokon keresztül, ahogy a fejlődéslélektan értel-
mezi. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ez összhangban van a gyermekekkel kapcsolatos 
sajátos szemlélettel, amely a gyermekek egyediségét részesíti előnyben a szabványosítás-
sal szemben. (Lásd például: Woodhead and Faulkner (2000). ‘Subject, object or partici-
pants, dilemmas of psychological research with children´ (Alany, tárgy vagy résztvevő, a 
gyer mekekkel folytatott pszichológiai kutatások dilemmái). In P. Christensen – A. James 
(Eds.), Research with Children Kutatás gyermekekkel, London, Routledge Falmer. 
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4. FOGLALKOZÁS: AZ AFLATOT MEGKÖZELÍTÉS  
A KORAGYERMEKKORI OKTATÁS SORÁN

Tartalom:

Az Aflatot program és könyv a gyermekek konstruktivista szemléletén alapul, gyermekköz-
pontú, játékalapú és az aktív tanulási megközelítést alkalmazza. A foglalkozás során játé-
kosan és hozzáférhetően igyekszünk bemutatni ezt az elgondolást. Jegyezzük meg, hogy 
a koragyermekkori nevelés és gondozás területén (ECEC) ismeretekkel rendelkező résztve-
vőknek már ismerősek lehetnek ezek a szakkifejezések, míg másoknak nagyon ijesztően  
hangozhatnak. Hasznos lehet, ha képet kapunk a csoport tapasztalati szintjéről, hogy a kö  -
vetkező foglalkozást ennek megfelelően tudjuk alakítani. A foglalkozás vezetéséhez segítség-
ként használhatjuk az ehhez a szakaszhoz kapcsolódó dokumentumokat. 

Célkitűzések:

A foglalkozás végére a résztvevők megismerik az Aflatot program során alkalmazott pedagógiai 
megközelítést. Megértik a gyermekközpontú tananyag és az aktív tanulási szemlélet értékét, 
és megtanulják, hogy hogyan ágyazzák be ezeket a pedagógiai megközelítéseket a koragyer-
mekkori nevelés és gondozás (ECEC) gyakorlatába. 

Feladatok: 

Ötletbörze: a gyerekek akkor tanulnak a legjobban, amikor… 20 perc

Az aktív tanulás a gyakorlatban 60 perc

Aflatot könyv: a gyermekközpontú tananyag 40 perc

BRAINSTORMING: A GYEREKEK AKKOR TANULNAK  
A LEGJOBBAN, AMIKOR… (20 PERC)

Célkitűzések: 

Segíteni a résztvevőknek, hogy megértsék, hogyan aktivizálják és ösztönözzék a gyermekek 
tanulását; mutassuk be nekik a koragyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) pedagógiai 
elgondolását. 

Eszközök: 

• Post-it jegyzettömbök
• „A gyerekek akkor tanulnak a legjobban, amikor…” Flipchart lap 4 felirattal (lásd lentebb) 
• Filctollak

Lépések:

• Kezdjük brainstorminggal. Kérjük meg a résztvevőket, hogy együtt gondolkodjanak azon, 
hogy milyen típusú gyakorlatok ösztönzőek és vonzóak a gyerekek számára.

„Szerintetek mikor hallgatják figyelmesebben a facilitátort a csoportban? Mikor unat-
koznak? Mi történik akkor, amikor a tréner előad? Mi lelkesíti őket, és mitől csillan meg 
a kreativitásuk? Mikor kezdenek ásítozni?”

2:00
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• Ha van a résztvevőknek tapasztalatuk a koragyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) te-
rületén, akkor kérjük meg őket, hogy említsenek meg sajátos epizódokat. Ha nincs tapasz-
talatuk, segítsünk nekik átgondolni lehetséges helyzeteket. 

• Adjunk minden résztvevőnek néhány post-it lapot és kérjük meg őket, hogy jegyezzenek 
le néhány olyan „dolgot”, ami ösztönzi a kisgyermekek tanulását. Fejezzék be a következő 
mondatot:

„A kisgyermekek akkor tanulnak a legjobban, amikor…”

• Mondjuk el, hogy a „dolog” kifejezést olyan szélesen értelmezhetik, ahogy szeretnék, bele-
értve a koragyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) szakemberének viselkedését, tanítási 
módszereket, stb. Például „A kisgyermekek akkor tanulnak a legjobban, amikor a pedagógus 
játékokat használ és játszanak” vagy „A kisgyermekek akkor tanulnak a legjobban, amikor 
megbíznak a pedagógusban”.

• 5 perc elteltével mutassuk meg a résztvevőknek a flipchart lapot a következő feliratokkal: 

ECEC SZAKEMBER 
GYAKORLATA

ECEC SZAKEMBER 
HITEI ÉS ÉRTÉKEI

A TANANYAG  
TARTALMA 

TANÍTÁSI  
MÓDSZEREK

A KISGYERMEKEK AKKOR TANULNAK A LEGJOBBAN, AMIKOR…

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy olvassák fel a post-itokra írt megjegyzéseiket hangosan, és 
helyezzék el abban az oszlopban, amelyikbe szerintük a legjobban illik a válaszuk. Jegyezzük 
meg, hogy vannak olyan válaszok, amelyek egyszerre több oszlopba is illenek. 

• Íme egy példa néhány lehetséges válaszra, és hogy hogyan lehet kategorizálni őket: 

ECEC SZAKEMBER 
GYAKORLATA

ECEC SZAKEMBER 
HITEI ÉS ÉRTÉKEI

A TANANYAG  
TARTALMA 

TANÍTÁSI  
MÓDSZEREK

A KISGYERMEKEK AKKOR TANULNAK A LEGJOBBAN, AMIKOR…

• A pedagógus 
játékokat használ 
és játszanak

• Megbíznak a 
pedagógusban

• A pedagógus 
megbízik a gyere-
kekben

• Jól érzik magukat

• A pedagógus 
értékel minden 
gyermeket

• A pedagógus 
hisz abban, hogy 
minden gyermek 
hozzáértő

• A pedagógus 
megbízik a gyere-
kekben

• Amit tanulnak a 
gyerekek, meg-
felel az érdeklő-
dési körüknek

• Jól érzik magukat

• Elég játék van
• Aktívan bevonják 

őket
• Jól érzik magukat

• Ne feledjük, hogy mindig vonjuk be az egész csoportot, és vegyék igénybe kritikai gondol-
kodásukat. Kérdezzük meg: 

„Kinek van más ötlete? Miért gondolod így?”

• Amíg a résztvevők elhelyezik post-itjaikat, próbáljuk meg a feleslegesen ismétlődőket eltá-
volítani, és csoportosítsuk a megjegyzéseket hasonló témák köré. 
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• Végezetül mondjuk el, hogy amit most összegyűjtöttek, azok a pedagógiai megközelítés fő 
alkotóelemei. Nyugtassuk meg őket, hogy a pedagógiai megközelítés csak szakkifejezés, 
amelynek két fő aspektusa van: az ECEC szakember által alkalmazott tanítási módszerek, 
valamint az általa alkalmazott kellékek, amelyek segítik a gyermekek tanulását és növe-
kedését. Ezek a kellékek tartalmazzák a szakember viselkedését és hozzáállását, amit a 
gyermekek és a családok felé tanúsít. Mindez hozzájárul a gyermekek növekedésének és 
fejlődésének irányításához.

• Mondjuk el, hogy az Aflatot egy speciális pedagógiai megközelítésen alapszik és néhány, ál-
taluk adott válasz része ennek a megközelítésnek. Főleg a „gyermekközpontú megközelítés”, 
„az aktív tanulás”, és „játék általi tanulás” az Aflatot program három fő építőeleme.

• A következő foglalkozásokon ezeket a megközelítéseket vizsgáljuk tovább, majd ültetjük át 
a gyakorlatba próbaórák segítségével.

Ötletek facilitátoroknak:

A mód, ahogy az Aflatot tananyagot kifejlesztettük, egy szemlélet visszatükröződése, 
amelyben nincs szükség arra, hogy a résztvevőknek a pedagógia vagy a pedagógiai 
megkö zelítés további szigorú meghatározását adjuk. Ám ha úgy érezzük, hogy ez segít-
heti a foglalkozás irányítását, adunk két jó definíciót. Ezeket bátran használhatjuk, vagy 
igényeink szerint át is fogalmazhatjuk őket. 

„Pedagógia (és pedagógiai interakciók) azzal foglalkoznak, hogy a felnőttek a korai évek-
ben hogyan működnek együtt a gyerekekkel annak érdekében, hogy elérjék a fejlődési 
célokat, és azzal, hogy mi vezéreli a módszereiket. A pedagógia kifejezetten azon tanítási 
módszerek és stratégiák gyűjteménye, amelyek lehetővé teszik, hogy megvalósuljon a 
tanulás, lehetőséget nyújtanak a tudás, készségek és viselkedések elsajátítására, valamint 
bizonyos szociális és anyagi összefüggésekben való elhelyezkedésre. Vonatkozik a tanár 
és a tanuló közötti interaktív folyamatra és a tanulási környezetre.” (Siraj-Blatchford et al., 
2002).” (OECD, Early Childhood Education and Care Pedagogy Review (Koragyermekkori 
nevelés és gondozás, Pedagógiai szemle), 22. oldal). 

„A pedagógia nem pusztán egy „tanítási tevékenység”, mint inkább olyan eszmék, érté kek 
és hitek által formált „tanítás”, amelyek fenntartják és motiválják. A pedagógia gya korlatias 
is – mivel készségeket, tudásszerkezetet vagy gondolkodási mó dokat céloz meg, amelyek 
lehetővé teszik az embereknek, hogy jelen- és jövőbeli életüket átalakítsák, és hogy aktí-
van részt vegyenek benne.” (UNESCO/ ARNEC, 2012, 6. oldal)

Ha többet szeretnél olvasni arról, hogy mi is az a pedagógia, megnézheted ezeket a for-
rásokat:

• OECD Koragyermekkori oktatás és nevelés, Pedagógiai szemle, Anglia, https://www.
oecd.org/education/early-childhood-education-and-care-pedagogy-review-england.pdf

• UNESCO/ ARNEC, Innovative Pedagogical Approaches in Early Childhood Care and 
Education (ECEC) (Innovatív pedagógia megközelítések a koragyermekkori okta tás-
ban és nevelésben), Csendes-óceáni térség, 2012 http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0024/002460/246050E.pdf
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AZ AKTÍV TANULÁS A GYAKORLATBAN (60 PERC)

Célkitűzések: 

Segítsünk a résztvevőknek, hogy megismerjék az Aflatot tananyagban használt az aktív tanu-
lást.

Eszközök: 

• A tantermi forgatókönyvek másolatai (lásd lentebb)
• Flipchart lapok
• Filctollak
• Másolatok az Aktív tanulás ECEC tantermi ellenőrző listából (választható)

Lépések: 

• Alkossanak a résztvevők 4 csoportot. 

• Kapjon minden csoport egy flipchart lapot, filctollakat és a következő két tantermi for gató-
könyvet: 
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
CSOPORTSZOBAI SZITUÁCIÓK

Csoportszoba „A”

10 óra van. A gyerekek csendben ülnek az asztal körül, míg a pedagógus az asztala melletti 
magas polcon egy könyvkupacban keresgél. Pár gyerek ásítozik, néhányan az ablakon bá-
mulnak ki. Az pedagógus kiválaszt egy történetet, leül a székére és olvasni kezd. Az egyik 
gyerek kopogtat az asztalon, a pedagógus rászól, hogy maradjon csendben és figyeljen. 
Egy másik gyerek a padlót bámulja, másvalaki az asztalon levő karcolást piszkálja. Valaki 
megpróbál feltenni egy kérdést, de a pedagógus csendre inti, azzal, hogy ez most nem a 
megfelelő idő, mert most a történetet olvassa éppen.  

Majd a pedagógus elmondja, hogy mi a nap témája, és feladatot ad a gyerekeknek: egy 
kosár zöldséget és gyümölcsöt kell rajzolniuk. Ad nekik színes ceruzákat és papírt, és hagy-
ja, hogy a gyerekek nekilássanak a munkának. Sétál a szobában és a gyerekek válla fölött 
átpillantva rámutat, ha nem felelnek meg a feladatnak vagy nem megfelelő színt használnak. 
Gyakran rájuk szól, hogy legyenek csendben, ne beszélgessenek, figyeljenek a feladatra.

11 óra van és a gyerekek csendben rajzolnak az asztaluknál. 
Van néhány játék a szobában, de be vannak zárva a szekrénybe. 
12 órakor a gyerekek még mindig a szobában vannak és halljuk, amint a pedagógus azt 
mondja: 

„Szóval, mit mondtam korábban? Hogy a répa egy…? A répa egy zöö …? 
„Zöldség” halljuk, ahogy a gyerekek együtt válaszolnak.
„és az alma egy gy…”
„Gyümölcs” ismétli egyszerre az összes gyerek. 

Csoportszoba „B”

10 óra van. A gyerekek körben ülnek a szoba egy csendes sarkában, ami párnákkal van tele, 
és néhány könyvespolc határolja el. A pedagógus velük együtt ül, és megkérdezi tőlük, hogy 
mesét szeretnének olvasni vagy inkább énekeljenek egy dalt. A meseolvasást választják. 
Zsófi és Gergő a könyvespolchoz szaladnak, és kiválasztanak egy könyvet, amelyből sze-
retnék, hogy meséljen a pedagógus. Ma rajtuk van a sor, hogy kiválasszanak egy mesét. Mi-
közben a pedagógus olvas, néha megszakítja a mesét, és feltesz a gyerekeknek pár kérdést. 

„Szerintetek mit jelenthet ez a szó? Kinek van más ötlete? Miért gondolod így? Sze rintetek 
hogy végződik a történet?” 

Meseolvasás után behoz egy dobozt, amin van egy kicsi lyuk, és megkéri a gyerekeket, 
hogy találják ki, mi van benne. A gyerekek méregetik a dobozt a kezükben, orrukat a lyukhoz 
tartják, hogy megszagolják, és meg is rázzák. Néhányan kérdéseket próbálnak feltenni, míg 
mások még több időt töltenek a titokzatos tárgy vizsgálatával.

12 órakor a gyerekek a szabadban vannak és szabadon játszanak a kertben: néhányan játé-
kokkal játszanak, egy páran egy kis bokrot vizsgálnak, ami a kert határának a része. Mások 
hangyát próbálnak fogni, miközben azok futnak a talajban található lyukba. Néhányan vízzel 
és sárral játszanak. 
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• Kérjük meg a résztvevőket, hogy olvassák el a forgatókönyveket, és azonosítsák be, hogy 
melyik környezet biztosít ösztönző, kreatív és vonzó tanulási szemléletet és melyik kevésbé 
ösztönző. 

• Kérjük meg őket, hogy hozzanak létre két listát az alábbi kérdések alapján, és jegyezzék le 
válaszaikat a flipchart lapra. Adjunk neki 20 percet a feladat teljesítésére. 

A) A két terem közül az egyik kevésbé ösztönző és vonzó a gyerekek számára. Mit taná-
csolnátok, mivel lehetne ösztönzőbbé és vonzóbbá tenni a gyerekek számára?

B) Milyen alkotóelemek teszik a másik termet vonzóbbá, serkentőbbé és kreatívvá a gye-
rekek számára?

• A 20 perc letelte után kérjük meg a csoportokat, hogy mutassák be flipchart lapjukat 5 perc-
ben, és jegyezzék le a válaszokat. Próbáljuk meg elkerülni az ismétléseket, és a csoport a 
közös témára válaszoljon. 

• Ha elkészültek, magyarázzuk el, hogy az általuk felsorolt néhány módszer az aktív tanulás 
lényegét jelenti, ami az Aflatot könyv gerincét adja. 

• Ennél a pontnál valószínű, hogy flipcharton már megvan az aktív tanuláshoz szükséges 
csoportszoba minden alkotóeleme. Mindazonáltal lejjebb megtalálható Az aktív tanulás a 
koragyermekkori nevelésben és gondozásban (ECEC) csoportszoba ellenőrző listája, hogy a 
hiányosságokat pótolni tudjuk. Ha a résztvevőknek kevésbé ismerős az aktív tanulás mód-
szere a koragyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) területén, jó ötlet lehet, ha kinyomtat-
juk az ellenőrzőlistát, és kiosztjuk nekik. 

• Végezetül válaszoljanak a résztvevők következő kérdésre: 

„Melyik fejlődési területeket serkenti az aktív tanulás? Hogyan?”

• Kérjük meg őket, hogy foglalják össze, hogy az aktív tanulás hogyan vonja be a gyerekeket 
holisztikus módon, és hogyan segíti elő szociális, érzelmi, kognitív és fizikai fejlődésüket. 
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NYOMTATANDÓ:  
AKTÍV TANULÁS A KORAGYERMEKKORI NEVELÉSBEN  

ÉS GONDOZÁSBAN (ECEC) CSOPORTSZOBA ELLENŐRZŐLISTA

 
 

A GYERMEKEK…:
	A gyermekek szabad választása kulcsfontosságú: a nap legnagyobb részében a gyerekek 

szabadon választhatnak a rendelkezésre álló játékok, tevékenységek, eszközök közül
	A tanulás jelentőségteljes a gyermekek számára: az érdeklődési körükből ered
	A gyermekek spontán és szabadon beszélnek és fejezik ki magukat, saját szavaikkal
	A gyermekek szabadon tehetnek fel kérdéseket, oldhatnak meg problémákat és önállóan 

gondolkodnak 
	A gyermekek érzékeik segítségével, önállóan fedezik fel az anyagokat
	A gyermekek döntik el, hogy mit tesznek a rendelkezésre álló eszközökkel
	A gyermekek szabadon választhatnak a rendelkezésre álló, életkoruknak megfelelő esz-

közök közül
	A gyerekek a világot olvasás és beszélgetések által fedezik fel
	A gyerekek szabadon játszhatnak 

 

A FACILITÁTOROK:

	A facilitátorok nyugodt és barátságos környezetet biztosítanak a gyerekek szá mára
	A facilitátorok úgy szervezik meg a tantermi környezetet, hogy az a gyermekeknek meg-

engedje a szabad választást és az aktív részvételt 
	A facilitátorok meghallgatják és bátorítják a gyermekeket
	A facilitátorok arra buzdítják a gyerekeket, hogy önállóan tegyenek meg dolgokat
	A facilitátorok napirendet alakítanak ki
	A facilitátorok a gyermekek érdeklődését és tevékenységeit alapul véve tervezik meg a 

gyakorlatokat 
	A facilitátorok irányítják a gyermekek tanulását, anélkül hogy az ő akaratának felelnének 

meg
	A facilitátorok pozitív kapcsolatot alakítanak ki a gyerekekkel és a gyerekek kapcsolati 

hálójának tagjaival (család) 
	A facilitátorok széles választékot biztosítanak az eszközökből a gyermekek számára, ami-

ket a gyerekek szabadon használhatnak   
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AFLATOT KÖNYV: A GYERMEKKÖZPONTÚ TANANYAG (40 MIN)
Megjegyzés: a gyakorlat eredeti történetét Heinz Körner alakította ki. Ez egy rövidített változat. 
A hosszabb változatot a Ba Futura Szervezet és Timor Leste dolgozta ki és az ECEC pedagó-
gusoknak szóló kézikönyvben megtalálható „Early Childhood Training Manual for Educators” 
(Koragyermekkori tréning kézikönyv oktatóknak) 2012 júniusában adták ki. Ezen a linken elérhető 
a kézikönyv, a teljes történet és gyakorlat: https://www.globalgiving.org/pfil/13951/projdoc.pdf

Célkitűzések: 

Segítsünk megérteni a résztvevőknek a gyermekközpontú tananyag hasznosságát; megismerik 
a gyermekközpontú megközelítés alkotóelemeit.

Eszközök: 

Nincsenek

Lépések: 

• Olvassuk fel az alábbi történetet a résztvevőknek: 

Történet a fáról, aki fényt szeretett volna

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kertész. A kertész kiment a feleségével a 
kertbe, és ültettek együtt egy fát. Egy kis idő elteltével a mag növekedni kezdett. Már 
lehetett látni egy kis zöldet kibújni a földből. A fa, ami még nem volt egy teljesen kifej
lődött fa, életében először érezte a nap melegét. Boldog és hálás volt azért, hogy a 
Földön lehet, és a nap felé nyújtózott. „Nézd!” mondta a kertész „nem csodálatos a mi 
kis fánk?!” „De igen”, értett egyet a felesége, „gyönyörű!” 

A fa egyre magasabbra és magasabbra nőtt. Minden nap közelebb került a naphoz. 
Érezte a szelet és az esőt, és élvezte, hogy a gyökerei erősen kapaszkodnak a földbe.  
A kertész és a felesége gyakran meglátogatták. Meglocsolták és csodálták a szépsé  
gét. A fa nagyon boldog volt. A kertésznek és a feleségének a fa volt az, akit szerethet-
tek, akiről gondoskodhattak, akit védelmezhettek, és vigyáztak rá, hogy soha ne érezze 
magát egyedül.

És a fa nőttön nőtt, miközben érezte a napot, a szelet és az esőt, miközben szerették, és 
viszontszeretett. Egy nap ráébredt, hogy különösképp jó bal oldalra növekedni, mert ott 
a nap melege erősebb volt. Így elkezdett balra nőni. „Nézd!” mondta a kertész a felesé-
gének. „A fánk féloldalas! Mióta lehet a fáknak ezt tenni?! Kertészként nem engedhetem 
meg, hogy ez történjen! Soha!” Ezért a felesége elment a metsző ollóért.

„Ó!” fakadt sírva a fa. Akiket szeretett, akik mindig megvédték és gondoskodtak róla, 
akikben bízott, elvitték az ágait, amelyek közel kerültek a naphoz. Nem értette, hogy 
hogyan tették ezt, de természetesen a kis fa nem tudott beszélni és nem kérdezhette 
meg őket. Még mindig azt mondták, szeretik, de nem nőhetett féloldalasan, mert az 
igazi fák nem tesznek ilyet. És így a fa nem nőtt többé féloldalasan, és abbahagyta a 
nap felé nyújtózást. 

„Ó, nem csodálatos?!”, mondta a kertész a feleségének és a fa lassan kezdett mindent 
megérteni. Ha arra nőtt, amerre akart, amerre jól érezte magát és elégedett volt, akkor 
nem tekintették jó fának. Csak akkor volt jó fa, ha azt tette, amit elvártak tőle. És mivel 
szerette a kertészt és a feleségét, attól fogva körültekintően nem nőtt ismét féloldalasan, 
csak egyenesen. 

„Nézd csak!” mondta a kertész a fejét ingatva, „hihetetlenül gyorsan nő a fánk! Szabad 
egy igazi fának ilyet tennie?!” „Nem, persze, hogy nem!”, felelte a felesége „A fáknak 
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lassan és békésen kellene növekedniük. Még a szomszédunk is azt mondja, hogy a fák-
nak lassan és nyugodtan kell nőniük. Az ő fái is így tesznek.” A kertész egyetértett, így a 
pár újra elővette a metszőollót, és levágták a fa legmagasabb ágait.

Ezúttal a fa sokáig sírdogált: „Miért vágták le ezeket az ágakat? És miért nem tet szettek 
nekik?” De a kertész csak ennyit mondott: „Nézd csak, feleségem, milyen gyö nyörű fánk 
van! Nagyon büszkék lehetünk!” És felesége, mint mindig, most is egyetértett. De ezúttal 
a fa megmakacsolta magát. „Rendben!” gondolta, „ha nem nőhetek magasra, akkor te-
rebélyes leszek. Csak növekedni és fejlődni szerettem volna, érezni a napot, a szelet és 
a esőt, örülni és örömet okozni. Tudta, hogy helyes, ha tovább növekszik. „Hihetetlen!” 
kiáltotta dühösen a kertész. „Nézd, egyre terebélye sebb a fánk! És ráadásul úgy néz ki, 
mintha élvezné! Na de nem az én kertemben!” A felesége ismét elővette a metszőollót, 
és a kertész metszeni kezdett.

Ezúttal a fa nem sírt. Nem maradtak már könnyei. Egyszerűen csak nem növekedett to
vább és nem élvezte már az életet. Habár úgy tűnt, hogy a kertésznek és a feleségének 
ismét tetszik. Bár többé már nem volt boldog, legalább szerették. Ezt gondolta a fa. 

(Eredeti történet: Heinz Körner)

• Kezdeményezz vitát a csoportban, az alábbi kérdések segítségével: 

„Koragyermekkori nevelés és gondozás gyakorlati szakembereként számodra milyen 
jelentést hordoz ez a metafora?”

„Pedagógusként mit kell tenned, hogy segítsd a gyerekek fejlődését és segíts nekik 
elérni, hogy teljes mértékben kiaknázzák lehetőségeiket, azok legyen, akik lenni sze-
retnének?”

„Hogyan tudod elkerülni, hogy „levágd az ágaikat”?”

• Magyarázzuk el, hogy a gyermekközpontú tantervet és szemléletet úgy alakították ki, hogy a 
tanulási folyamat középpontjában a gyerek legyen. A gyermekeket ösztönözzük, hogy vezető 
szerepet vegyenek fel, fejezzék ki választásaikat, szükségleteiket, érdeklődésüket, szabadon 
kísérletezzenek és kérdezzenek, és az ismereteket szabjuk a gyerekekre. 

• Készítsük el közösen a gyermekközpontú trénerek szerepének ellenőrzőlistáját. 

„Mit kell tennünk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a tanulási folyamat középont-
jában a gyerek áll?”

• Ahogy a résztvevők előjönnek a javaslataikkal, jegyezzék le a flipchartra, és a flipchartot he-
lyezzünk el a terem falán. A következő foglalkozás tanítási gyakorlatánál hivatkozni fogunk rá. 
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5. FOGLALKOZÁS: TÖBB PEDAGÓGIAI MÓDSZER  
HASZNÁLATA: STRATÉGIAI ESZKÖZTÁR 

Tartalom:

Most, hogy a résztvevők már ismerik az Aflatot program pedagógiai megközelítését, itt az 
ideje, hogy megvizsgáljunk néhányat az alkalmazott módszerek közül. Ezen a foglalkozáson a 
résztvevőkkel közösen közelebbi pillantást vetünk a könyvre, és a felépítésére, majd kiemelünk 
néhány olyan aktív tanulási módszert, amelyeket a különböző gyakorlatok során használunk. 
Ne fe ledjük, hogy a következő foglalkozásokon lesz elég idő elmélyülni az egyes módszerekben, 
és vonjuk be a résztvevőket pár Aflatot gyakorlat aktív eljátszásába.

Célkitűzések:

A foglalkozás végére a résztvevők megismerik az Aflatot könyv felépítését. Megismernek né-
hány tanítási módszert a kézikönyvből, és megtanulják, hogyan építsék be a gyakorlatokba az 
aktív tanulást. 

Feladatok: 

Az Aflatot tananyag bemutatása 10 perc

Az Aflatot tananyag néhány tanítási módszerének tanulmányozása 30 perc

Csoport prezentációk 40 perc

Aktív tanulás beépítése 20 perc

AZ AFLATOT TANANYAG BEMUTATÁSA (10 PERC)

Célkitűzések: 

Ismertessük meg a résztvevőkkel az Aflatot tananyag felépítését és főbb alkotóelemeit. Segít-
sünk nekik, hogy a kézikönyvet hasznos forrásnak tekinthessék.  

Eszközök: 

• Az Aflatot kézikönyv egy példánya

Gyakorlat:

• Ez a gyakorlat segít a résztvevőknek megérteni az Aflatot kézikönyv különböző részeit, és a 
kapcsolódó Eszközsarok és Családi eszköztár részeket. A gyakorlat során adjunk egy álta-
lános áttekintést, és magyarázzuk el, hogy a későbbi tréning során minden résznek megha-
tározott fókusza van. 

• Bizonyosodjunk meg arról, hogy sikerült jól bemutatnunk a Bevezetést számukra, mert erre 
a résztvevők később is fő forrásként tekinthetnek, hiszen ismerteti az Aflatot tananyag fő 
részeit és megmagyarázza a pedagógiai hátteret, amelyre építhetünk. A facilitátorok számára 
megfelelő eszköz lehet facilitátori szerep kihangsúlyozására. 

• Emeljük ki a 4 elengedhetetlen gyakorlatot – az „Aflatoun ládák”, a „Környékbeli/ szabad téri 
látogatások”, „Jogokhoz és kötelességekhez kapcsolódó tevékenységek, mint a Ki mit tud?, 

1:40
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a Mini piac vagy az Aflatoun vásár” és „A szülőkkel/gondviselőkkel együtt végzett feladatok.” 
Magyarázzuk el, hogy ajánlott, hogy legalább ezeket a részeket tartalmazza egy minőségi 
Aflatoun program kisgyermekeknek. 

• Magyarázzuk el, hogy a tananyag rugalmas eszköz és a trénerek szabadon alakíthatják a 
tartalmat az igényeknek megfelelően (változtathatják az óra hosszát, használhatnak olyan 
történeteket, dalokat, amelyek inkább megfelelnek a helyi viszonyoknak, stb.), de igyekez-
zenek minden lényeges feladatot beépíteni a programba. 

• Mutassuk be a kézikönyv 5 szakaszát, hogy átfogóbb képet adjunk a résztvevőknek a tar-
talomról. 

AZ AFLATOT TANANYAG NÉHÁNY TANÍTÁSI MÓDSZERÉNEK  
TANULMÁNYOZÁSA (30 PERC)

Célkitűzések:

Segíteni a résztvevőknek megismerni az Aflatot feladatok felépítését és megismerni az Aflatot 
tananyagba ágyazott néhány tanítási módszert, főleg: dalokat és játékokat, mesélést, szabad-
téri tevékenységeket, művészeti, kézműves tevékenységeket és rajzolást. 

Eszközök: 

• Másolat az A óravázlatból: Aflatot tankönyv, 10. Feladat, „Ki tudom fejezni magam a tes-
temmel”, 38. o.

• B óravázlat: 12. Feladat, „Baba a kosárban”, 49. o.
• C óravázlat: 14. Feladat, „Mi a munkám?”, 57. o. 
• D óravázlat: 19. Feladat: Az oroszlán és az egér meséje”, 95. o.
• E óravázlat: 35. Feladat, „A víz az erőforrásunk”, 154. o. 
• Flipchart lapok
• Filctollak

Lépések: 

• Magyarázzuk el az résztvevőknek, hogy most, miután már az Aflatot tananyag témáit és pe-
dagógiai megközelítését meghatároztuk,  gyakorlatokat tervezünk meg ezeknek a módszer-
tani megközelítéseknek az alkalmazásával. Biztosítjuk őket arról, hogy ezen a foglalko záson 
bemutatunk néhány tanítási módszert a koragyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) terü-
letén, amelyek az Aflatot könyvben szerepelnek, és beazonosít juk, hogyan lehet hasznosítani 
ezeket, biztosítva az aktív tanulási szemléletet.  

• Tisztázzuk, hogy az itt vizsgálandó módszerek listája nem teljes: az Aflatot könyvben és az ő 
tapasztalataikban, melyet a korai gyermekgondozás és ápolás területén szereztek sok más 
módszert is találhatnak. 

• Magyarázzuk el, hogy a mostani foglalkozás során néhány módszert áttekintenek, és a kö-
vetkező foglalkozásokon majd alaposabban megvizsgálják őket. 

• Kezdjük azzal, hogy megkérjük a résztvevőket, hogy alkossanak öt csoportot. 

• Minden csoport kapjon egyet az öt óravázlatból, és mondjuk el, hogy minden csoport külön-
böző módszerre összpontosítson. Az A csoport (A óravázlat) koncentráljon a mesé lésre, a  
B csoport (B óravázlat) a csoportjátékokra, a C csoport (C óravázlat) a művésze ti és kéz-
műves tevékenységekre, a D csoport (D óravázlat) a zenére, és az E csoport (E óra  vázlat) a 
rajzolásra.
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• Kérjük meg a csoportokat, hogy a rendelkezésre álló húsz perc alatt olvassák el a feladatot, 
amelyre ki lettek jelölve. Mutassuk meg nekik a flipchartot az alább olvasható kérdésekkel, 
és kérjük meg őket, hogy válaszoljanak a kérdésekre a flipchart lapjukon:

„ Hogyan serkentette ez a módszer a gyermekek magasabb szintű válaszadását és kritikai 
gondolkodását? Hogyan tudjuk megvalósítani ezt a módszert aktív tanulási megközelí-
téssel?”*

„Hogyan tudja ez a módszer ösztönözni a gyermekek kreativitását?”

„Hogyan tudjuk ezt a módszert alakítani, kontextusba helyezni és beilleszteni a koragyer-
mekkori nevelés és gondozás mindennapi gyakorlatába?

Milyen kihívások jelentkezhetnek a módszer koragyermekkori nevelés és gondozásban 
való megvalósítása során? Hogyan tudjuk leküzdeni ezeket a kihívásokat?”

Ötletek facilitátoroknak:

A kérdés (Hogyan tudjuk megvalósítani ezt a módszert aktív tanulási megközelítéssel) 
kicsit ijesztő lehet. Adjunk útmutatást a résztvevőknek azzal, hogy emlékeztetjük őket az 
előző foglalkozásra, amikor is megismertük, mit jelent az aktív tanulási megközelítés a 
koragyermekkori nevelésben. Hasznos, ha itt megismételjük, hogy az aktív tanulás nem 
csak egy tanulási módszer, amely magába foglalja az összes, külvilágra vonatkozó érzé-
kelésünket, tapasztalásunkat, de tanítási gyakorlat is, amely engedi, hogy a gyerekek saját 
személyes választásaikra és érdeklődésükre alapozva válasszanak, és kezdeményezze-
nek tevékenységeket. Az aktív tanulás során a facilitátorok támogatják a gyermekek ta-
nulási folyamatát, nem irányítják.

Például, engedni, hogy a gyerekek válasszák meg a dalt, amit el akarnak énekelni vagy 
a mesét, amit meg akarnak hallgatni, része az aktív tanulási megközelítésnek. Ugyanúgy 
nyitott kérdéseket feltenni, és hagyni, hogy a gyerekek vitájának eredmé nyeképp közös 
válasz szülessen. 

CSOPORT PREZENTÁCIÓK (40 PERC)

Célkitűzések:

Biztonságos környezetet biztosítani a tanítási módszereik gyakorlásához

Lépések:

• Kérjük meg a csoportokat, hogy válasszanak egy képviselőt/szóvivőt, és magyarázzuk el, 
hogy öt percük van flipchart lapjuk bemutatására. 

• Kérjük meg őket, hogy röviden mutassák be a nekik kiosztott feladatot, és hogy hogyan 
építették be a feladatba a módszert, majd folytassuk a flipchart lapjuk bemutatásával. 

• Minden bemutató után kérdezzük meg az egész csoporttól: „Kinek van más ötlete? Miért?” 
Igyekezzünk vitát kezdeményezi a csoportban. Ismételjük meg, hogy mindegyik módszerrel 
tovább ismerkedünk a gyakorlatban a következő foglalkozáson, és, hogy ezen a ponton az 



40   AFLATOT TRÉNERI KÉZIKÖNYV | 5. FOGLALKOZÁS

érdekel minket, hogy lássuk, a különböző módszerek hogyan mutatják be az aktív tanulás 
szempontjait, és ezt hogyan lehet megvalósítani a csoportszobában. 

• Végezetül ne feledjük, hogy mindegyik bemutatott módszert lehet nagyon hagyományos, 
frontális módon is alkalmazni, ami korlátozza a gyerekek képességét a részvételre, együtt-
működésre és kritikai gondolkodásra. 

AZ AKTÍV TANULÁSI MEGKÖZELÍTÉS BEÉPÍTÉSE (20 PERC)

Célkitűzések: 

Beazonosítani az aktív tanulás megközelítés gyakorlati használatának módjait a kora gyer-
mekkori nevelés és gondozás során; beazonosítani a viselkedéseket és tanítási gyakorlatokat, 
amelyek tartalmazzák az aktív tanulási megközelítést.

Eszközök:

Nem szükségesek

Lépések:

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy tekintsenek vissza a kiosztott feladatokra, és reflektáljanak 
a következő kérdésekre: 

„Tudnál olyan stratégiákat vagy viselkedési formákat mondani, amelyek akadályozzák 
a gyerekek kreativitását, érdeklődését, magasabb szintű gondolkodását, miközben a 
bemutatott módszereket alkalmazzuk?”

• Ha a résztvevők tétováznak, segítsünk nekik néhány gyakorlati ötlet átgondolásával: 

„Hogyan tudunk úgy felolvasni egy történetet, hogy ne engedje a gyerekek kreativi-
tását megnyilvánulni? És mi helyzet a teremben elfoglalt helyünkkel? A hangunkkal 
és a testbeszédünkkel? Mi a helyzet a kérdésekkel, amelyeket mesemondás közben 
teszünk fel? Hogyan tudjuk csökkenteni a kézműves tevékenységet pedagógus által 
irányított tevékenységre, ami korlátozza a gyerekek részvételét?”

• Ha szükséges, vegyük elő az Aktív tanulás ECEC csoportszoba ellenőrzőlistát az előző fel-
adatból. 
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6. FOGLALKOZÁS: TANÍTÁSI GYAKORLAT  
– A GYERMEKKÖZPONTÚ MEGKÖZELÍTÉS  
ALKALMAZÁSA AZ UTAZÓLÁDA FELADATÁNAK  
BEMUTATÁSA SORÁN 

Tartalom:

Ennél a résznél a résztvevőknek már áttekintéssel kell rendelkezniük azokról a pedagógiai 
megközelítésekről, amelyeken az Aflatot tananyag alapszik, és megértették, hogyan ültes-
sék át őket a gyakorlatba. Eljött az ideje, hogy tényleg munkához lássunk és aktívan meg-
valósítsuk az Aflatot feladatokat, azonosítsuk a hatékony stratégiákat, beépítsük ezeket  
a gya korlatokat a koragyermekkori nevelés mindennapi rutinjába. Ez a foglalkozás az első a 
próbaórák sorozatában, amelyet arra alapoztak és úgy terveztek, hogy a résztvevők segítse nek 
egymásnak tanulni a feladatok gyakorlása közben. Minden próbaóra a két dologra összpon-
tosít: az Aflatot feladatok felépítése és tartalma, és egy meghatározott módszer vagy peda-
gógia megközelítés. Ebben az esetben a résztvevők az Aflatot kézikönyv első részéről, „Te, az 
Aflatoun és én”, tudnak meg többet, felfedezik az egyik lényeges feladatot, az „Utazóládát”, 
miközben arra összpontosítanak, hogy hogyan építsék be a gyermekközpontú megközelítést. 

Célkitűzések: 

A foglalkozás végére a résztvevők megismernek egy lényeges feladatot, az „Utazóládát”, mi-
közben gyakorolják, hogyan építsék be következetesen tanítási gyakorlatukba a gyermekköz-
pontú megközelítést. 

Feladatok: 

Magyarázzuk el, hogyan zajlik a foglalkozás 10 perc

Váljunk szét csoportokra, adjuk át az Aflatot óravázlatot és készüljünk 
fel a próbaórára 15 perc

Adjuk át a csoportnak az Aflatot történetet 60 perc 

Végső visszajelzések 15 perc

MAGYARÁZZUK EL, HOGYAN ZAJLIK A FOGLALKOZÁS (10 PERC)

Célkitűzések: 

Bemutatni a résztvevőknek próbaóra típusú foglalkozásokat. Átismételni a koragyermekkori 
nevelés és gondozás során alkalmazott gyermekközpontú megközelítés kulcselemeit. 

Eszközök: 

• Tanítási gyakorlat visszajelző kérdéssora (lásd lentebb)

1:40
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Lépések:

• Mondjuk el a résztvevőknek, hogy alakítsanak ki négy- vagy ötfős csoportokat, majd min-
den csoport kap egy óravázlatot, és 15 percet arra, hogy megismerjék a tartalmát. Majd a 
nagyobb csoport előtt tanítanak. Hangsúlyoznunk kell, hogy ténylegesen tanítsanak, ne 
előadást tartsanak.

• Lehet, hogy szükséges kihangsúlyozni, hogy nem kell semmilyen óravázlatot készíteniük. Az 
óravázlat már rendelkezésükre áll, az az, amit elolvastak. Amit tenniük kell mindannyiuknak, 
csak annyi, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy tudják követni az instrukciókat. 

• Mondjuk el, hogy minden próbaóra után a teljes csoport visszajelzést ad a Tanítási gyakorlat 
visszajelző kérdéssora alapján. 

• Hangsúlyozzuk, hogy a kérdéssort úgy állították össze, hogy kifejezetten a gyermekközpontú 
megközelítés alkalmazására összpontosítson. Emlékeztessük őket, hogy a koragyermekkori 
nevelés és gondozás környezetében a gyermekközpontú megközelítés nem csak a tanítási 
gyakorlat része, de vonatkozik a csoportszoba berendezésére, a gyerekek és a facilitátor kö-
zötti kapcsolatra, a facilitátor képességére, hogy megfigyelje és meghallgassa a gyerekeket. 

Tanítási gyakorlat visszajelző kérdéssora 

• Ki beszélt többet, a pedagógus vagy a gyerekek? 

• Előadást tartott a pedagógus? Ha igen, szükséges vagy hasznos volt? 

• A korcsoportnak megfelelő nyelvezet használt? Milyen volt a testbeszéde? 

• Ösztönözte a pedagógus a gyerekek kritikai gondolkodását nyitott kérdések segítsé-
gével?

• Hogyan segítette a feladat (és a tantermi környezet) a gyerekek közötti együttműkő-
dést? 

• Ha a gyerekeknek nem lenne kötelező a részvétel az órán, eljönnének? Lebilincselő, 
ösztönző, szórakoztató és kreatív volt az óra?

• Hogyan biztosítja a facilitátor, hogy az ismeret releváns legyen a gyerekek számára? Mit 
tennél, ha néhány gyerek nem vesz részt, nem érdeklődik, vagy egyértelműen unatko-
zik, miközben a pedagógus a feladatot vezeti?

• Mit csinálnál másképp? 
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Ötletek facilitátoroknak:

A kérdés, hogy „Hogyan mozdította elő a feladat és a (tantermi környezet*) a gyerekek 
közötti együttműködést?” egy kicsit trükkösnek hangozhat. Miről beszélünk, amikor a 
tantermi környezetre utalunk?

A koragyermekkori nevelés és gondozás környezete összetett környezet: a gyerekek 
nemcsak tanulnak a feladatból, feladat során, de áteresztik magukon a körülöttük levő 
ingereket. 

Ezért a gyermekközpontú környezetnek a koragyermekkori nevelés és gondozás során 
nemcsak a feladat előadásmódjában kellene megjelenni, hanem benne kell lennie a kora-
gyermekkori nevelés és gondozás napi rutinjának tervezésében, a facilitátorok magatar-
tásában és a terem felépítésében. 

Valószínű, hogy egy próbaóra alatt nem leszünk képesek felmérni minden különböző ele-
mét, de igyekezzünk bátorítani a résztvevőket, hogy reflektáljanak ezekre a szempontokra, 
segítsünk nekik odafigyelni: 

Hogyan képzelik el a terem felszerelését (ötletet adhat nekik, ahogyan a facilitátor előadja 
a feladatot; széken ül?, a padlón ül?, ha megkéri a csoporttagokat, hogy ve gye nek részt, 
ahogy a gyerekek, a gyerekek ülnének? Ha nem kapnak ötleteket, akkor használják a 
képzeletüket.)  

Ne feledjük, hogy nem kell mindig válaszolni a Tanítási gyakorlat visszajelző kérdéssorának 
minden kérdésére. Válasszuk ki azokat, amelyek a tárgyhoz tartoznak és, amelyek arra 
ösztönzik őket, vagy tudatosítja bennük azt, amiben fejlődni tudnak, vagy másféle módon 
tudják csinálni

ALKOSSUNK CSOPORTOKAT, ADJUK ÁT AZ AFLATOT  
ÓRAVÁZLATOT ÉS KÉSZÜLJÜNK FEL A PRÓBAÓRÁRA (15 PERC)

Célkitűzések:

Felkészülés a próbaórára. Megismerni az Aflatot kézikönyv tartalmát és felépítését, és beépíteni 
a gyermekközpontú megközelítést a feladatfejlesztésbe. 

Eszközök:

• A óravázlat: Aflatot tananyag, 1. rész, 3. feladat: „Sinta, a madár”, 23. o.
• B óravázlat: 4. feladat: „Az utazóláda”, 26. o. 

Lépések:

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy hozzanak létre négy-, ötfős csoportokat. 

• Néhány csoport kapja meg az A óravázlatot, más csoportok a B óravázlatot.

• Hangsúlyozzuk újra, hogy a nagy csoportban fognak tanítani. Kiválaszthatnak egyvalakit a 
csoportjukból vagy feloszthatják az órát, így mindenki különböző részt ad elő.

• Segítsünk nekik kérdésekkel. Miközben dolgoznak, sétáljunk a csoportok között, és bizonyo-
sodjunk meg arról, hogy megértették a feladatot. 
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A CSOPORTOK ELŐADJÁK AZ AFLATOT FELADATOT (60 PERC)

Célkitűzések: 

Biztonságos környezetet biztosítani a tanítási módszerek gyakorlásához. 

Lépések:

• A csoportok egyenként adják elő az órát. 

• Miközben tanítanak a résztvevők, igyekezzünk jegyzeteket készíteni, amelyek a későb biek 
során segítenek a visszajelzésnél. 

• Nem lesz elég idő megnézni minden csoport teljes óráját. Döntsük el, hogyan kezeljük a 
helyzetet. Megoldás lehet, ha a különböző csoportoknál ugyannak az órának a különböző 
részleteit nézzük meg.  

• Kérjük meg a csoport többi tagját, hogy figyeljenek, és készítsenek jegyzeteket, ha szük-
séges, de magyarázzuk el, hogy nem a gyerekek szerepét játsszák el. Csak akkor kell arra 
reagálniuk, hogy a trénerek hogyan adják elő a feladatot, ha erre kifejezetten megkérik őket. 

VÉGSŐ VISSZAJELZÉSEK (15 PERC)

Célkitűzések:

Hagyni, hogy a résztvevők megjegyzésekkel lássák el az órát, megértették-e, amit olvastak, 
hogy hogyan facilitálják az órát a gyermekközpontú megközelítés alkalmazásával.  

Lépések:

• Kezdjük egy gyors kérdéssel, hogy hogy érezték magukat a pedagógusok a foglalkozás 
során. 

• Nézzünk végig néhány vagy akár az összes kérdést a résztvevőkkel.

• Tegyük hozzá saját észrevételeiket. Legyünk pozitívak, de ne féljünk javaslatokat tenni, hogy 
hogyan lehetne jobban csinálni. 

• Végezetül emlékeztessük a résztvevőket az Aflatot lényeges feladatainak fontosságára. Ma-
gyarázzuk el, hogy az „utazóláda” az egyik a négy lényeges feladat közül, amelyet a tan-
anyagban találhatnak. Kérdezzük meg a résztvevőket: 

„Szerinted miért tartják ezt a feladatot lényegesnek?”

• Mondjuk el, hogy nagyon ajánljuk, hogy ezek a feladatok legyenek részei a gyerekek ta nu-
lás ban való előrehaladásának. 
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7. FOGLALKOZÁS: TANÍTÁSI GYAKORLAT – HOGYAN  
MUTASSUK BE MESEMONDÁS SEGÍTSÉGÉVEL A PÉNZ,  
A MEGTAKARÍTÁS ÉS A KIADÁSOK FOGALMÁT

Tartalom:

A mesemondás alapvető tanítási eszköz koragyermekkorban. A meseolvasás segíti a gyerme-
kek nyelvének, kommunikációs készségének fejlődését, miközben ösztönzi kreativitásukat és 
elősegíti kritikai gondolkodásukat. Ha mozgással is vegyítjük, akkor segíti a gyerekek finom 
és nagymotoros képességeinek fejlődését. Ugyanakkor nagyszerű eszköz lehet arra, hogy új 
fogalmakat vezessünk be és ismertessünk meg a gyerekekkel, mint például a pénzügyi oktatás 
kulcsfontosságú elemei. 

Mindazonáltal, a meseolvasás alapvetően nem gyermekközpontú és nem járul hozzá auto-
matikusan az aktív tanuláshoz: ahogy olvassuk a történetet, ahogy kiválasztjuk a könyvet, és 
ahogy bevonjuk a gyerekeket a választásba, ahogy feltesszük a kérdéseket olvasás közben 
vagy olvasás után, és ahogy megfigyeljük, meghallgatjuk a gyerekeket utána, az teszi hatásos, 
játékos, kreatív és ösztönző tanítási módszerré az óvodában. 

Ezért a foglalkozás résztvevői gyakorolni fogják a meseolvasást, úgy mintha a saját csoport-
jukban tennék, miközben megismerik, hogy az olyan fogalmakat, mint a pénz, megtakarítás, 
kiadás, hogyan mutatja be az Aflatot könyv. 

Célkitűzések: 

A foglalkozás végére a résztvevők megismerik, hogy az Aflatot program hogyan ismerteti meg 
a pénz, a megtakarítás és kiadás fogalmát a kisgyermekekkel. Fel tudják majd használni a 
mesemondást az aktív tanulás és a gyermekközpontú megközelítés alkalmazására. 

Feladatok: 

Játék: ÚGY unatkozom 20 perc

Magyarázzuk el, hogyan zajlik a foglalkozás 10 perc

Váljunk szét csoportokra, adjuk át az Aflatot óravázlatot és készül-
jünk fel a mesemondó gyakorlatra 15 perc

Adjuk át a csoportnak az Aflatot történetet 60 perc

Végső visszajelzések 15 perc

2:00
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JÁTÉK: ÚGY UNATKOZOM! (20 PERC)

Célkitűzések: 

Segítsük a résztvevőknek átgondolni a különböző történetmesélő technikákat; ismerjék fel, 
hogy a mesélő hogyan tudja beépíteni az aktív tanulás módszerét. 

Lépések: 

• A résztvevők alkossanak párokat, és kérjük meg őket, hogy meséljenek egymásnak egy rövid 
történetet egy olyan időszakról, amikor gyerekként rakoncátlanok voltak. 

• Ismertessük, hogy az egyikük lesz a „figyelmetlen”, akit nem érdekel és untatja, amit neki 
mesélnek. A másikuk lesz a mesélő, akinek kreatívnak kell lenni, és ki kell találnia, hogyan 
tudja bevonni „unatkozó hallgatóságát”. 

• Magyarázzuk el, hogy a feladat során használják kreativitásukat, próbáljanak meg kellékeket 
találni, amelyek segítenek vagy gondolják át, hogyan használják a hangjukat, testbeszédüket 
– vagy bármilyen módszert bevethetnek, hogy lefoglalják a párjukat. Egyetlen főszabály van: 
nem hagyhatják abba a történet mesélését. 

• Adjunk 3-4 percet, hogy a résztvevők elmondják a történetüket, majd cseréljenek szerepet, 
és újabb 3-4 percet kapnak a feladatra. 

• Végezetül kérjünk meg pár önként jelentkezőt, hogy osszák meg tapasztalataikat:

„Milyen módszert alkalmaztál, hogy megragadd „az unatkozó hallgató” figyelmét? Az 
„unatkozó hallgató” szerint hatásosak voltak ezek a módszerek? Mit csinálnának más-
képp?”

• Kezdeményezzünk beszélgetést a történetmesélésről és olvasásáról, mint a kora gyermek-
kori nevelés és gondozás (ECEC) módszeréről: 

• Hogyan lehet használni ezt a módszert a gyerekek ösztönzésére, lefoglalására és kreativi-
tásuk megcsillantására? Mi történik, ha meseolvasás közben a gyerekek nem érdeklődőek, 
nyugtalanok vagy unatkoznak? Milyen okai lehetnek ennek? Mit tehetünk ilyenkor?”

MAGYARÁZZUK EL, HOGYAN ZAJLIK A FOGLALKOZÁS (10 PERC)

Célkitűzések: 

Mutassuk be a résztvevőknek a mesélő feladatot. 

Eszközök:

• Visszajelzés mesélőknek – lista (lásd lentebb)

Lépések:

• Ismertessük a feladatot a résztvevőkkel: alakítsanak négy- vagy ötfős csoportokat, adjunk 
minden csoportnak egy történetet az Aflatot tankönyvből. Öt percet kapnak, hogy megismer-
kedjenek a tartalmával. Ezután olvassák fel vagy meséljék el a történetet a nagyobb csoport-
nak, mintha egy óvodás csoport előtt lennének. 

• Mondjuk el, hogy minden csoport előadása után a teljes csapat visszajelzést fog adni a 
„Visszajelzés mesélőknek” lista alapján. Olvassuk át együtt a listát, ahol szükséges adjunk 
magyarázatot vagy válaszoljunk a kérdésekre. 
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• Hangsúlyozzuk, hogy ezúttal arra összpontosítsanak különösképp, hogy úgy mondják el 
vagy olvassák fel a történetet a gyerekeknek, hogy az ösztönözze az aktív tanulást,keltse fel 
az érdeklődésüket és helyezzen hangsúlyt a kritikai gondolkodásukra. A listát úgy alakították 
ki, hogy kiemelten fókuszáljon az aktív tanulás és a gyermekközpontú megközelítés alkal-
mazására meseolvasás közben. Emlékeztessük őket, hogy a kora gyermekkori oktatásban 
és gondozásban (ECEC) a gyermekközpontú megközelítés nem az egyetlen eleme a tanítás 
gyakorlatának, de utal arra a módra, hogy hogyan rendezzük be a termet, a facili tátor és a 
gyermekek közötti kapcsolatra, a facilitátor képességére, hogy megfigyelje és meghallgassa 
a gyerekeket. 

Visszajelzések mesélőknek (lista)

• A korcsoportnak megfelelő nyelvet használt? Milyen volt a testbeszéde?

• Ösztönözte-e a facilitátor a gyermekek kritikai gondolkodását nyitott kérdések segít-
ségével?

• Hogyan járult hozzá a gyakorlat (és a tantermi környezet) a gyerekek közötti együttmű-
ködés kialakulásához?

• Ha a gyerekeknek nem lenne kötelező a részvétel az órán, eljönnének? Lebilincselő, 
ösztönző, szórakoztató és kreatív volt az óra?

• Mit tennél, ha néhány gyerek nem követné az órát, nem érdekelné őket és láthatóan 
unatkoznának, miközben a pedagógus vezeti a gyakorlatot? 

• Volt valami, amit másképp csinálnál? 

• Mi volt, ami tetszett?

VÁLJUNK SZÉT CSOPORTOKRA, ADJUK ÁT AZ AFLATOT ÓRAVÁZLATOT 
ÉS KÉSZÜLJÜNK FEL A MESEMONDÓ GYAKORLATRA (15 PERC)

Célkitűzések:

Készüljünk fel, hogy felolvassuk a történetet a csoportnak. Ismerkedjünk meg az Aflatot kézi-
könyv tartalmával és felépítésével és alkalmazzuk a gyermekközpontú és aktív tanulási meg-
közelítést miközben olvassuk a történetet. 

Eszközök:

• A óravázlat A: Aflatot tananyag 34. feladat, „A hangya és a szöcske története”, 148. o.
• B óravázlat: 25. feladat, „A pénzérme története”. 116. o.

Lépések:

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak ki négy- vagy ötfős csoportokat. 

• Adjuk oda néhány csoportnak az A óravázlatot, másoknak a B óravázlatot. 

• Ismét hangsúlyozzuk, hogy el fogják olvasni a feladatot és felkészülnek csak a történet elő-
adására, nem a teljes feladatéra. Kiválaszthatnak egyvalakit a csoportjukból vagy feloszthat-
ják a történetet, így mindenki különböző részt ad elő. 



• Segítsünk nekik, ha kérdéseik vannak. Amíg dolgoznak, sétáljunk körbe a csoportok között, 
és bizonyosodjunk meg arról, hogy megértették a feladatot. 

ADJÁK ELŐ A CSOPORTOK AZ AFLATOT TÖRTÉNETET (60 PERC)

Célkitűzések: 

Biztosítsunk biztonságos környezetet tanítási módszerük gyakorlásához; szerezzenek tapasz-
talatot, hogy hogyan használják a mesemondást aktív tanulás módszerként. 

Lépések:

• A csoportok egyenként mondják el/olvassák fel a történetet.

• Amíg a résztvevők előadásaikat tartják, igyekezzünk feljegyzéseket készíteni, amelyek ké-
sőbb segítségünkre lehetnek a visszajelzéseknél. 

• Az idő szűkössége miatt nem tudjuk majd mindegyik csoportot történetét végighallgatni. 
Döntsük el mi magunk, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Megoldást jelenthet, ha a cso-
portok különböző részét mutatják be ugyannak a történetnek, és ezeket nézzük meg. 

• Kérjük meg a csoport többi tagját, hogy figyeljék meg az előadásokat, és készítsenek jegy-
zeteket ha szükséges, de magyarázzuk el, hogy a gyermekek szerepét eljátszani nem jó 
ötlet. Csak akkor kell reagálniuk arra gyerekként, hogy a facilitátorok hogyan valósítják meg 
a feladatot, ha erre határozottan felszólítják őket.  

VÉGSŐ VISSZAJELZÉSEK (15 PERC)

Célkitűzések:

Hagyjuk, hogy a résztvevők megosszák, hogyan sikerült megérteniük, hogy hogyan olvassunk 
fel egy történetet a gyermekközpontú és aktív tanulási megközelítéseket felhasználva. 

Eszközök:

• Ellenőrzőlista mesemondáshoz (választható – lásd lentebb)

Lépések:

• Kezdjük azzal, hogy megkérdezzük, hogyan érezték magukat a pedagógusok foglalkozás 
közben. 

• Nézzünk végig néhány vagy akár az összes kérdést a visszajelző listáról a nagycsoporttal.

• Tegyük hozzá saját megjegyzéseinket. Legyünk pozitívak, de ne féljünk attól, hogy javasla-
tokat tegyünk, hogyan lehetne jobban csinálni.

• Ha van rá idő, kérjük fel a résztvevőket, hogy vázoljunk fel együtt egy ellenőrzőlistát mese
mondáshoz, a következő kérdésekre válaszolva és a javaslatokat flipchartra lejegyezve: 

• „Milyen módszereket kell szem előtt tartanunk, amelyek segítségével beépíthetjük az aktív 
tanulási szempontot a történetolvasásba?”

• Győződjünk meg arról, hogy a lentebb található Ellenőrzőlista mesemondáshoz pont jait meg-
említettük-e. Ha szükséges, kinyomtathatjuk az ellenőrzőlistát és kioszthatjuk a résztve-
vőknek. 
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
ELLENŐRZŐLISTA MESEMONDÁSHOZ

 
Mindenki tud mesét felolvasni, de nem mindenki tud úgy felolvasni, hogy közben meg- 
győződik arról, hogy a gyerekek állnak a tanulási folyamat középpontjában, és hogy bevo-
nódnak a tevékenységbe és kellően inspiráltak.

Ezért nélkülözhetetlen gondoskodni arról, hogy a követezőkben felsorolt elemeket észben 
tartjuk mesemondás során a koragyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) folyamán. 

• Ha van rá lehetőség, kérjük meg a gyerekeket, hogy válasszák ki, hogy milyen mesét 
szeretnének hallani. Máskülönben figyeljük meg a gyermekek szabad játékát: sokat meg 
fogunk tudni kedvteléseikről és érdeklődési körükről. Használjuk ezeket az információkat 
felolvasásra kerülő a történetek kiválasztásánál. 

• A történet kiválasztásakor bizonyosodjunk meg arról, hogy az megfelel a korcsoportnak.
• Ha van rá lehetőség, helyezzük el a könyveket a teremben egy olyan helyen, ahol a gye  re-

kek könnyen elérhetik őket, és ne tartsuk vissza őket attól, hogy megérintsék a könyveket, 
még ha nincs is meseidő. 

• Mielőtt felolvasunk a csoportnak egy történetet, először magunkban olvassuk fel, hogy 
összpontosítani tudjunk a témákra, melyeket szeretnénk megvitatni a gyerekekkel az óra 
során, és kössük a való élethez a mese történéseit.

• Használjuk a hangunkat és arckifejezéseinket, hogy lekössük őket: nem kell színházi szí-
nésznek lennünk, de a gyerekek sokkal inkább bevonódnak, amikor a szereplőket életre 
keltjük a teremben. 

• Miközben olvasunk, tartsunk szüneteket: teremtsünk feszültséget, ami fenntartja a gye-
rekek figyelmét. 

• Ismerjük fel a megfelelő pillanatot a kérdésekre, és tegyünk fel odaillő kérdéseket: ha a 
történet közepén teszünk fel egy kérdést, kapcsolódnia kell ahhoz, amiről szól a törté-
net, és bizonyosodjunk meg arról, hogy a mesélést a megfelelő mederben tudjuk tartani.  
A történet végén feltett kérdések szintén alkalmasak arra, hogy hagyjuk a gyerekeket el-
gondolkodni azon, hogy hogyan folytatódhat a történet, visszajelezzenek arról, amit hal-
lottak, és hogy a hallottak hogyan kapcsolódnak a való élethez.

• Amikor felolvasunk egy történetet, helyezzük magunkat azonos szintre a gyerekekkel.  Az 
az ideális, ha  a terem csendes, párnákkal teli sarkát választjuk, és hagyjuk, hogy mindenki 
üljön le a földre egy körben.

• Olvasás közben mutassuk meg a gyerekeknek a könyv képeit, ideális esetben úgy ol va -
sunk fel nekik, hogy a könyv szemben van velük, így könnyebben tudják követni az illuszt-
rációkat és a hangunkat. 

• Ne feledjük vizsgálódó szerepben is bevonni őket, és tartózkodjunk attól, hogy azt mond-
juk „ez nem a megfelelő pillanat a kérdésekre” vagy „nem, te nem értetted meg a történe-
tet” stb. Ehelyett sarkalljuk őket kritikai gondolkodásra és tegyünk fel nyitott kérdéseket, 
mint például „szerintetek most mi fog történni?”szerintetek Jancsi miért cselekedett így? 
Ki gondolja másképp?”
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8. FOGLALKOZÁS: TANÍTÁSI GYAKORLAT  
– HASZNÁLJUNK RAJZOKAT ÉS TEGYÜNK FEL  
PRODUKTÍV KÉRDÉSEKET, HOGY BEMUTASSUK  
A GYEREKEKNEK A JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK  
FOGALMÁT

Tartalom:

A koragyermekkori nevelés és gondozás során nagyon gyakori művészi gyakorlatok, mint pél-
dául a rajzolás, alkalmazása. A gyermekek 18 hónapos koruk körül kezdenek firkálni, és ez a 
tevékenység különféleképpen járul hozzá fejlődésükhöz. Segíti a kéz és szem koordiná ciót, 
támogatja a finom és a nagy motoros készségek fejlődését. A minták létrehozása, vagy ahogy 
megpróbálják saját szavaikkal a képet elmondani, a kognitív készségeiket fejleszti. Érzelmi 
fejlődésüket támogatja az, ahogy kifejezik, hogy mit gondolnak vagy éreznek. Néhány gyerek-
nek nem érzi feszélyezve magát beszélgetés közben vagy kérdésekre válaszolva, míg mások 
olyan más kommunikációs eszközzel tudják könnyebben kifejezni magukat, mint amilyen pél-
dául a rajzolás. Ezért fontos tehát különféle tanítási stratégiákat alkalmazni, hogy megadjuk a 
lehetőséget minden gyermeknek, hogy megtalálja a számára leginkább megfelelő tanulási és 
kommunikációs módszert. 

Ezért a foglalkozás során a rajzolásra összpontosítunk, és ezt kombináljuk annak az alapo-
sabb vizsgálatával, hogy a koragyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) szakemberei hogyan 
tegyék fel a kérdéseket úgy, hogy ösztönözzék a gyermekek kritikai gondolkodását. Ahogy 
említettük, néhány gyerek lehet, hogy szeret történetet mesélni vagy beszélgetni, de a peda-
góguson múlik, hogy tényleg be tudja vonni a gyerekeket és engedje, hogy saját tanulásukat 
irányítsák. Kérdéstípusokon keresztül, és ahogy a facilitátor felteszi ezeket a kérdéseket, meg 
tudjuk mondani, hogy vajon a gyermekre tényleg figyelnek-e, vajon bátorítják-e az önkifejezésre 
és hogy az óra gyermekközpontú-e. 

Ezt a két módszertani gyakorlatot vizsgáljuk meg, miközben megismerjük, hogy az Aflatot 
könyv hogyan mutatja be a gyermekek jogait. 

Célkitűzések: 

A foglalkozás végére a résztvevők megismerik, hogy az Aflatot program hogyan mutatja  
be a gyermekek jogainak fogalmát kisgyermekeknek. Képesek lesznek arra, hogy a biztosítsák 
az aktív tanulást és a gyermekközpontú megközelítést a gyermekek rajzolása közben, és hogy 
magasabb szintű gondolkodást igénylő kérdésekkel vonják be a gyerekeket. 

Feladatok: 

Játék: Mesélj a rajzodról 20 perc

Magyarázzuk el, hogyan zajlik a foglalkozás 10 perc

Váljunk szét csoportokra, adjuk át az Aflatot óravázlatot és készül-
jünk fel a próbaórára 15 perc

Adják elő a csoportok az Aflatot történetet 60 perc

Végső visszajelzések 15 perc

2:00
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JÁTÉK: MESÉLJ A RAJZODRÓL (20 PERC)

Célkitűzések: 

Segítsünk a résztvevőknek rávilágítani arra, hogy a művészet és rajz hogyan támogatja a gyer-
mekek tanulásának folyamatát; bemutatunk néhány aktív tanulási módszert a rajzolás haszná-
latra tanítási technikaként; bemutatjuk nekik a nyitott kérdéseket és érdekes kérdéseket. 

Eszközök:

Ha van rá lehetőség, nyújtsuk széles választékát a rajz- és színező eszközöknek (színes ceru-
zák, kréták, filctollak, zsírkréták, olajpasztellek). Máskülönben válasszunk ki egy készlet filctollat 
vagy színes ceruzát. 

• Ragasztó, olló
• Különböző régi magazinok
• A4-s papír

Ha van rá mód, tegyünk hozzá néhány meglepő eszközt, például matricákat, Lego figurákat, stb. 

Lépések: 

• Helyezzük el az összes eszközt a terem közepén. 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak párokat, mondjuk el, hogy az egyikük rajzoljon, 
a pár másik tagja pedig összpontosítson a kérdezésre. 

• Mindenkinek adjunk 5 percet, majd kérjük meg őket, hogy cseréljenek és fordítsák meg a 
szerepeket. 

• Magyarázzuk el, hogy a rajzoló tag rajzoljon bármit, amit akar, de semmiképp se hagyja abba 
a rajzolást. Mondjuk el, hogy ez nem művészeti verseny, és nem kell aggódniuk amiatt, hogy 
valami tökéleteset vagy szépet kell alkotniuk. Senki nem fogja elítélni őket. 

• Míg az egyikük rajzol, a pár másik tagja tegyen fel kérdéseket: a kérdéseknek kapcsolódniuk 
kell a rajzhoz, de követniük kell a „művész” irányítását, a „művész” válaszai alapján léphet-
nek tovább más témára. 

• Kérjük meg őket, hogy szabadon használják a teremben található összes eszközt. Jó ötlet 
lehet megmutatni nekik, hogy mi áll rendelkezésükre, így kevésbé lesznek ijedtek és ha jla-
mosabbak lesznek arra, hogy kiválasszák, amit szeretnének.

• Öt perc elteltével szóljunk, hogy cseréljenek szerepet, így most a művész fog kérdezni. 

• Végezetül kérjünk meg néhány önként jelentkezőt, hogy osszák meg tapasztalataikat.  
A mű vészek válaszoljanak az alábbi kérdésekre: 

„Mi tetszett a rajz gyakorlatban? Hogy érzeted magad rajzolás közben? Milyen volt, 
hogy rajzolás közben kérdezgetnek?”

• Ezután tegyünk fel kérdéseket kérdező gyakorlatról:

„Milyen kérdéseket tettek fel neked? Melyik kérdésekre volt könnyű válaszolni? Melyik 
vezetett beszélgetetéshez? Milyen érzés volt kérdéseket feltenni, miközben a másik 
rajzol?”

• Két dologra helyezzük a hangsúlyt: a szabad választás fontosságára és a vezető szerep 
biztosítására rajzolás vagy bármilyen művészeti vagy kézműves tevékenység közben (azaz 
biztosítsunk különféle eszközöket, a folyamatra összpontosítsunk, ne az eredményre, támo-
gassuk és ne irányítsuk a munkát); nyitott kérdések alkalmazása, amelyek nem kérdőjelezik 



meg a rajz helyességét (azaz, az egy dinoszaurusz? Akkor mi?) Hagyjuk, hogy gyerekek sza-
badon fejezzék ki a rajzukon keresztül, amit akarnak. (azaz beszélj a rajzodról). Ismertessük, 
hogy mindkét nézőpontot részletesen megvizsgáljuk a következő gyakorlatok során. 

MAGYARÁZZUK EL, HOGYAN ZAJLIK A FOGLALKOZÁS (10 PERC)

Célkitűzések: 

Mutassuk be a résztvevőknek a gyermekek jogairól szóló gyakorlatot; ismertessük velük a gya-
korlati óra típusok tevékenységét. 

Eszközök:

• Tevékenység visszajelző lista (lásd lentebb)

Lépések:

• A résztvevők alakítsanak ki négy-vagy ötfős csoportokat, és adjunk minden csoportnak egy 
óravázlatot az Aflatot könyvből és adjunk nekik 15 percet, hogy megismerjék a tartal mát. 
Utána egyenként sorra kerülnek és vezetik a gyakorlatot a nagyobb csoport előtt, mintha az 
óvodás csoportjuk előtt lennének. 

• Mondjuk el, hogy minden próbaóra után a teljes csoport visszajelzést fog adni a Gyakorlat 
visszajelzése listára alapozva. 

• Hangsúlyozzuk, hogy ezúttal kiemelten arra fognak összpontosítani, hogy hogyan alkal mazták 
a rajzolást és a kérdésfeltevést úgy, hogy ösztönözze a gyerekek aktivitását, felkeltse érdeklő-
désüket és hangsúlyozza kritikai gondolkodásukat. A listát úgy állították össze, hogy kifejezet-
ten az aktív tanulás és a gyermekközpontú megközelítés beágyazására figyeljen, mint oktatási 
módszerre, a kérdésfeltevés és rajzolás alkalmazása során. Emlékeztessük őket, hogy a kora-
gyermekkori nevelés és gondozás során a gyermekköz pon tú megközelítés nem csupán a 
taní tási gyakorlat része, hanem vonatkozik arra is, hogy hogyan rendezzük be a termet, milyen 
a kapcsolat a facilitátor és a gyerekek között, vonatkozik a facilitátor gyerekeket megfigyelő 
és meghallgató képességére, és arra, hogy képes-e átadni nekik a vezető szerepet a tanulási 
folyamatban. További hivatkozást találhatunk a 4. foglalkozásnál: az Aflatot megközelítés a 
koragyermekkorban, és a kap cso lódó Aktív tanulás a koragyermekkor nevelés és gondozás 
során – csoportszoba ellen őrző listánál.

Feladatértékelő kérdéssor

• A korcsoportnak megfelelő nyelvezetet használt-e a facilitátor? Milyen volt a testbe-
széde? 

• Hogyan mozdította elő a gyakorlat a gyerekek közötti együttműködést?
• Ha a gyerekeknek nem lenne kötelező a részvétel az órán, eljönnének? Lebilincselő, 

ösztönző, szórakoztató és kreatív volt az óra?
• A kora gyermekkori nevelés és oktatás (ECEC) szakembereinek kérdéseire összponto-

sítva: milyen kérdéseket használt? Nyitott vagy zárt kérdések hangzottak el? 
• Hogyan ösztönözte a gyermekek kritikai gondolkodását és önálló válaszadását? 
• A rajzolásra összpontosítva: a rajzolás ebben a gyakorlatban hogyan segítette a gye-

rekek tanulását és fejlődését? 
• Hogyan biztosította a facilitátor a gyermekközpontúságot és az aktív tanulást? 
• Mit lehetne másképp csinálni?
• Mi volt az, ami tetszett?
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VÁLJUNK SZÉT CSOPORTOKRA, ADJUK ÁT AZ AFLATOT  
ÓRAVÁZLATOT ÉS KÉSZÜLJÜNK FEL A PRÓBAÓRÁRA (15 PERC)

Célkitűzések:

Felkészülni az Aflatot gyakorlat előadására. Megismerkedni az Aflatot könyv tartalmával és 
szerkezetével kérdések feltevésekor és a művészeti, valamint a kézműves gyakorlat során 
alkalmazni a gyermekközpontú és az aktív tanulási megközelítést. 

Eszközök:

• A óravázlat: Aflatot tananyag, 17. feladat, „A világ a gyermekekért”, 69. o. 
• B óravázlat: 18. feladat, „Jogaink, kötelességeink”, 93. o.

Lépések:

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak ki négy- vagy ötfős csoportokat.

• Néhány csoportnak adjuk oda az A óravázlatot, a többieknek a B óravázlatot. 

• Hangsúlyozzuk, hogy minden csoport felkészül a teljes próbaórára, de leginkább a rajzo lásra, 
mint tanítási eszköznek (lásd 17. feladat, Visszajelzés; 18. feladat visszajelzés) az alkalmazá-
sára összpontosítanak, és arra a képességükre, hogy hogyan tesznek fel kérdé seket. 

• Újra hangsúlyozzuk, hogy olvassák el a feladatot és készüljenek fel a próbaóra bemuta-
tására. Mondjuk el nekik, hogy nem kell tervet készíteniük, mert a terv már rendelkezésükre 
áll. A feladatuk az, hogy felkészüljenek arra, hogy visszaadják a feladatot, mintha a saját 
csoportjukban lennének.

• Segítsünk a kérdéseik megválaszolásával. Miközben dolgoznak, sétáljunk körbe a csoportok 
között és bizonyosodjunk meg arról, hogy megértették a feladatot.

A CSOPORTOK ELŐADJÁK AZ AFLATOT TÖRTÉNETET (60 PERC)

Célkitűzések: 

Biztonságos környezetet biztosítani a tanítási módszer gyakorlásához; tapasztalatot szerezni 
arról, hogy hogyan alkalmazzuk a művészetet és a kézművességet aktív tanulási módszerként.

Lépések:

• A csoportok egyenként mutassák be a feladatot. 

• Miközben a résztvevők tanítanak, igyekezzünk feljegyzéseket készíteni, amelyek később 
segítségünkre lehetnek a visszajelzéseknél. 

• Az idő szűkössége miatt nem tudjuk majd mindegyik csoport feladatát végignézni. Döntsük 
el mi magunk, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Megoldást jelenthet, ha a csoportok 
különböző részét mutatják be ugyannak a feladatnak, de figyeljünk arra, hogy legalább a rajz 
feladatot bemutassák. (A gyakorlat visszajelző része).

• Kérjük meg a csoport többi tagját, hogy figyeljenek és készítsenek jegyzeteket ha szükséges, 
de magyarázzuk el, hogy a gyermekek szerepét eljátszani nem jó ötlet. Csak  akkor kell arra 
kell reagálniuk gyerekként, hogy a facilitátorok hogyan valósítják meg a feladatot, ha erre 
határozottan felszólítják őket.  
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VÉGSŐ VISSZAJELZÉSEK (15 PERC)

Célkitűzések:

Hagyni, hogy a résztvevők megosszák gondolataikat arról, hogyan lehet a művészetet és kéz-
művességet bevonni a gyermekközpontú és aktív tanulási megközelítésbe. 

Eszközök:

• Művészetek és kézművesség ellenőrzőlista (lásd lentebb) – választható
• A kérdésfeltevés képessége ellenőrzőlista (lásd lentebb) – választható

Lépések:

• Kezdjük azzal, hogy megkérdezzük, hogyan érezték magukat a pedagógusok foglalkozás 
közben. 

• Nézzünk végig néhány vagy akár az összes kérdést a Visszajelző listáról a nagycsoporttal.

• Tegyük hozzá saját megjegyzéseinket. Legyünk pozitívak, de ne féljünk attól, hogy javasla-
tokat tegyünk, hogyan lehetne jobban csinálni.

• Figyeljünk arra, hogy minden résztvevőt vonjunk be a beszélgetésbe, miközben feltesszük 
az alábbi kérdéseket:

„Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy a rajzolás az aktív tanulás megközelítést 
alkalmazva valósult meg? Milyen kérdések ösztönözték a gyerekek érdeklődését és 
részvételét?”

• Ne feledkezzünk meg a következő két ellenőrzőlistáról: Művészetek és kézművesség el-
lenőrzőlista és A kérdésfeltevés képessége ellenőrzőlista. Győződjünk meg arról, hogy a 
lentebb található két ellenőrzőlista pontjain végigmentünk a csoportos megbeszélés során. 
Készíthetünk másolatokat az ellenőrzőlistákról, hogy kiosszuk a résztvevőknek és közösen 
átolvashatjuk, megvitathatjuk őket. 

• Ha van rá idő, kérjük meg a résztvevőket, hogy írjanak 5 nyitott kérdést, amelyek ösztönzik 
a gyerekek kreativitását és kritikai gondolkodását az Aflatot könyv „A világ a gyermekekért” 
című, történetéhez kapcsolódóan. Beszéljük meg közösen ezeknek a kérdéseknek a jellem-
zőit, és azt, hogy hogyan ösztönzik a gyerekek kritikai gondolkodását.
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
MŰVÉSZETI ÉS KÉZMŰVES ELLENŐRZŐLISTA

Nem létezik egyetlen helyes módszer arra, hogy hogyan alkalmazzuk az aktív tanulási meg-
közelítést, miközben arra kérjük a gyerekeket, hogy rajzoljanak, de léteznek egyszerű trükkök, 
amelyek erősítik az ECEC szakemberek útmutató jellegű szerepét, támogatják a gyermekek 
kreatív tanulását és korlátot szabnak a késztetésnek, hogy az egyedüli vezetők ők legyenek. 
Egyszóval: engedjük!

	Soha ne ítéljük meg a rajz szépségét. Kerüljük az olyan állításokat, mint „ez csúnya” 
vagy „egy macska nem így néz ki”. Ne feledjük, hogy a kifejezésmód kreativitását értékel - 
jük, mint a gyermekek fejlődésének fontos építőelemét. A folyamatot értékeljünk, ne az 
alkotást!

	Kerüljük el a színező könyveket és a másolást: amikor a gyerekek arra figyelnek, hogy 
milyen szép a nyomtatott rajz vagy a saját rajzuk, az korlátozza a kreativitásukat.

	Legyen bőven lehetőség választani a rajzeszközökből, támogassuk, és ne gátoljuk, hogy 
használjanak nem hagyományos rajzeszközöket is (például, papírra nyomott fa levelek). 

	Az eszközök hiánya nem lehet ürügy arra, hogy korlátozzuk a gyerekek lehetőségét a 
művészei és kézműves tevékenységre: használjuk az Aflatot angol nyelvű kézikönyv Esz-
köz sarkának 197-198 oldalait, hogy megismerjük a művészeti és kézműves projekt hez 
rendelkezésünkre álló természetes anyagokat. Ha nincs papírunk sem, használ junk más 
felületeket: a szabadtérben homokos vagy sáros területeket, rafiát, banánleve let, fakérget, 
jutazsákot. Nézzük körül és legyünk kreatívak! Kérdezősködjünk, vonjuk be a családokat 
régi anyagok újrahasznosításába. Rengeteg támogatást fogunk találni a művészeti órához.   

	Engedjük, hogy történjen! Ne akarjuk mindig felügyelni és irányítani a tevékenységeket: 
hagyjuk, hogy a gyerekek eldöntsék, hogy milyen anyagokat akarnak felhasználni, és 
hogyan ábrázolják, amit javasoltunk nekik. Ha a családi portré sokkal inkább hasonlít egy 
facsoportra, teljesen rendben van! 

	Ösztönözzük a gyerekek kritikai gondolkodását nyitott kérdésekkel rajzolás közben vagy 
ha már elkészültek.  

	Bátorítsuk őket, hogy legyenek felelősségteljesek: kérjük meg őket, hogy segítsenek kita-
karítani és visszarendezni a termet a rajzfoglalkozás után.

	Bár a művészeti és kézműves tevékenységek egy részének speciális tanulási céljai van-
nak és szükségszerűen maguk után vonják a facilitátor vezető szerepét, gondoskodjunk 
arról, hogy a művészet és kézművesség része legyen a szabad játéknak is. Így a gyerekek 
kreatív készségei is fejlődni tudnak.  
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
KÉRDÉSFELTEVÉS ELLENŐRZŐLISTA

Akárcsak a rajzolásnál, nincs a javaslatokról lista, amelyek segítenek a facilitátornak beépíte-
ni a gyermekközpontú megközelítést a gyerekekkel való kommunikációjába. Mindazonáltal 
gyakran hajlamosak vagyunk a gyerekeket azért kérdezni, hogy helyes választ kapjunk vagy, 
hogy megmutassák, hogy emlékeznek az információra, fegyelmezettek, és így tovább. Ezzel 
szemben, ha nyitott kérdéseket teszünk fel, az segíti a gyerekek magasabb szintű gondolko-
dását és serkenti a kreativitásukat. 

Néhány dolog, amit tartsunk szem előtt:

	Amikor kérdéseket teszünk fel vagy beszélünk, ereszkedjünk le a gyerekek szintjére.

	Nyitott kérdéseket tegyünk fel, amelyek arra ösztönzik a gyerekeket, hogy vizsgálják meg 
és ismertessék, amit látnak/tesznek, előre mondják meg, hogy mi fog történni; állapítsanak 
meg ok-okozatokat; mondják el a véleményüket, fogalmazzanak meg ítéletet, és fedezze-
nek fel érzéseket. 

	Győződjünk meg arról, hogy minden kérdés után hosszú szünetet tartunk, hogy minden 
gyereknek legyen ideje gondolkodni. 

	Ha a gyerekek nem válaszolnak, ne legyünk hajthatatlanok: fogalmazzuk újra a kérdést 
más szavakkal, vagy váltsunk témát: lehet, hogy nem érdekli őket a mostani téma.

	Figyeljünk! Tényleg! És nem csak a gyerekek szóbeli kommunikációjára: a testbeszéd és 
a mimika kulcsfontosságú!

	Olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek kapcsolódnak a gyerekek világához, tapasztalatai-
hoz és érdeklődési köreihez. 

	Használjuk fel arra a kérdéseinket, hogy megmutassuk, tényleg érdekel minket! Fűzzünk 
megjegyzéseket tevékenységeikhez, tegyünk hangos állításokat, dicsérjük alkotásukat. 

	 Legyünk pozitívak! Ismerjük el a munkájukat, erőfeszítéseiket, dicsérjük képességeiket, ne 
tegyünk összehasonlításokat a gyerekek között, például „nézd Angéla milyen jó! Neked 
is így kellene tenned.”Ne feledjük, hogy minden gyermek egyedi és egyedi készségeik, 
érdeklődési körük, képességeik stb. vannak. 

Több információt találhatunk a kérdezésről és beszélgetésről az Egyesült Államok oktatási 
minisztériumának alábbi dokumentumában: 

https://www2.ed.gov/documents/early-learning/talk-read-sing/preschool-en.pdf
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9. FOGLALKOZÁS: TANÍTÁSI GYAKORLAT  
– A MEGTAKARÍTÁS, KIADÁS ÉS RÉSZESEDÉS  
FOGALMÁNAK BEMUTATÁSA DALOK ÉS  
JÁTÉKOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Tartalom:

Amint a rajzolás, úgy a dalok és a játékok (egyéni és csoportos játékok) is kulcsfontosságú 
részei a gyermekek iskola előtti oktatási tapasztalatainak. A csoportos munkát gyakran egy 
dal vagy egy vers köré építjük fel, és tematikus területeket fedezünk fel egyéni vagy csoportos 
játékokkal. 

A zenei intelligencia a „megismerés egy módja (és) legalább annyira alapvető életvezetési- 
készség, mint a járás és a beszéd”mondja Levinowitz professzor (Levinowitz, Lili, 1998. The 
Importance of Music in Early Childhood, (A zene fontossága kora gyermekkorban) Journal of 
Research in Music Education, 12, 1). Természetes és egyszerű módja új ismeretek becsator-
názásának és új fogalmak, szavak bemutatásának kisgyermekek számára.

Hasonlóképpen a játék is a gyermekek életének központi eleme: ezért lehet könnyedén színe-
síteni velük feladatokat, és további oktatási tapasztalatot jelenthetnek. 

Ezt a két módszertani gyakorlatot tanulmányozzuk, miközben megismerjük, hogyan mutatja 
be az Aflatot könyv a megtakarítás, kiadás és részesedés fogalmát pénzügyi és nem-pénzügyi 
források vonatkozásában. 

Célkitűzések: 

A foglalkozás végére a résztvevők megismerik, hogy az Aflatot könyv hogyan mutatja be a 
megtakarítás, kiadás és részesedés fogalmát kisgyermekeknek. A résztvevők képesek lesz-
nek biztosítani az aktív tanulási és a gyermekközpontú megközelítést a dalok és játékok, mint 
tanítási eszközök felhasználása közben. 

Feladatok: 

Játék: a leghosszabb ugrás 20 perc

Magyarázzuk el, hogyan zajlik a foglalkozás 10 perc

Váljunk szét csoportokra, adjuk át az Aflatot óravázlatot és készül-
jünk fel a gyakorlatra 15 perc

Adják elő a csoportok az Aflatot történetet 60 perc

Végső visszajelzések 15 perc

2:00
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JÁTÉK: A LEGHOSSZABB UGRÁS (20 PERC)

Célkitűzések: 

Segíteni a résztvevőknek elgondolkodni, hogyan használják a játékot, mint tanulási módszert; 
bemutatni néhány tanulási módszert a játékok alkalmazásához. 

Eszközök:

• Hosszú madzagok
• Ollók

Lépések: 

• Helyezzük el az egyik madzagot a padlón, egyenes vonalban. 

• Mondjuk el, hogy minden résztvevőnek olyan messzire kell ugrania a madzag mentén, 
amennyire csak tud, de nem ugorhat senki ugyanúgy, mint a többiek. Például egyikük úgy 
ugrik, mint egy béka, a másik egyszerre két lábbal, stb. 

• Rögzítsük az ugrás hosszát úgy, hogy mindegyik ugrás után azzal azonos hosszúságúra 
vágjuk a madzagot, és írjuk rá a résztvevő nevét. 

• Ha van rá idő, minden résztvevő kerüljön sorra. Ha a csoport túl nagy, ne tartson tovább  
5 perc nél a feladat. 

• Végezetül, kérjünk meg minden résztvevőt, hogy nézzék meg a madzagokat és tegyék őket 
sorrendbe a legrövidebbtől a leghosszabbig. 

• Ha ez elkészült, tegyük fel az alábbi kérdéseket: 

„Hogy érezted magad játék közben? Szerinted a gyerekek mit tanulnak ezen a játékon 
keresztül? Hogyan támogatja a fejlődésüket?”

• Hangsúlyozzuk, hogy a feladat, egy egyszerű módszer példája, hogyan mutassuk be a távol-
ság fogalmát kisgyermekeknek, vagy a kisebb és nagyobb matematikai fogalmát. Emeljük 
ki, hogy a feladat milyen egyszerű, játékos, és a különböző módon történő ugrások kreativi-
tásra sarkallják a gyerekeket, és kerüljük el, hogy a játékot versenyként alkalmazzuk, hiszen 
minden ugrás egyedi. 

MAGYARÁZZUK EL, HOGYAN ZAJLIK A FOGLALKOZÁS (10 PERC)

Célkitűzések: 

Bemutatni a résztvevőknek a megtakarítás, kiadás és részesedés feladatokat, bemutatni a 
részt vevőknek a próbaóra típusú feladatot. 

Eszközök:

• Lista a feladat visszajelzéséhez (lásd lentebb)

Lépések:

• A résztvevők alakítsanak ki négy- vagy ötfős csoportokat, minden csoport kap egy óraváz-
latot az Aflatot könyvből és adjunk nekik legalább 15 percet, hogy megismerjék a tartalmát. 
Ezután előállnak és levezetik a gyakorlatot a nagyobb csoport előtt, mintha az óvodai cso-
portjuk előtt lennének. 
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• Mondjuk el, hogy minden csoport próbaórájára a teljes csoport visszajelzéseket fog adni a 
feladat visszajelzésének listájára alapozva. 

• Emeljük ki, hogy ezúttal kifejezetten arra fognak összpontosítani, hogy a dalok és a játékok 
milyen módon ösztönzik a gyerekek aktív tanulását, hogyan keltik fel érdeklődésüket és ho-
gyan helyez hangsúlyt kritikai gondolkodásukra. A lista úgy készült, hogy kiemelten az aktív 
tanulás és gyermekközpontú megközelítést alkalmazza a dalokon és játékokon keresztül. Ne 
feledjük, hogy a koragyermekkori nevelés és gondozás során a gyermekközpontú megkö-
zelítés nem csupán a tanítási gyakorlat része, de vonatkozik a csoportszoba berendezésére, 
a facilitátor és a gyerekek kapcsolatára, a facilitátor képességére, hogy megfigyeli és meg-
hallgatja a gyerekeket.

Visszajelző lista a gyakorlathoz

• A korcsoportnak megfelelő nyelvezetet használt-e a facilitátor? Milyen volt a testbe-
széde? 

• Ösztönözte-e a facilitátor a gyermekek kritikai gondolkodását nyitott kérdésekkel? 

• Hogyan mozdította elő a gyakorlat (és a tantermi környezet) a gyerekek közötti együtt-
működést?

• Ha a gyerekeknek nem lenne kötelező a részvétel az órán, eljönnének? Lebilincselő, 
ösztönző, szórakoztató és kreatív volt az óra?

• A játékokra összpontosítva: milyen játékokat alkalmaztak? 

• Hogyan segítették a játékok a gyermekek holisztikus fejlődését? 

• Hogyan ösztönözte a gyermekek kritikai gondolkodását és önálló válaszadását? 

• A dalokra/versekre összpontosítva: az éneklés hogyan segítette a gyerekek tanulását 
és fejlődését ebben a gyakorlatban? 

• Hogyan biztosított a facilitátor a gyermekközpontúságot és az aktív tanulást? 

• Mit csináltál volna másképp?

• Mi volt az, ami tetszett?
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VÁLJUNK SZÉT CSOPORTOKRA, ADJUK ÁT AZ AFLATOT  
ÓRAVÁZLATOT ÉS KÉSZÜLJÜNK FEL A GYAKORLATRA (15 PERC)

Célkitűzések:

Felkészülni az Aflatot gyakorlat előadására. Megismerkedni az Aflatot könyv tartalmával és 
szerkezetével, és gyakorlat során alkalmazni a gyermekközpontú és az aktív tanulási megkö-
zelítést, miközben dalokat és játékokat illesztünk a feladatba.

Eszközök:

• A óravázlat: Aflatot tananyag, 32. Feladat, „Elérhetem az álmaimat”, 142. o.
• B óravázlat: 39. Feladat, „1…2…3… Aflatoun érmék”, 167. o.

Lépések:

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak ki négy- vagy ötfős csoportokat.

• Néhány csoportnak adjuk oda az A óravázlatot, a többieknek a B óravázlatot. 

• Hangsúlyozzuk, hogy az A óravázlattal rendelkező csoportok készüljenek fel a teljes próba-
órára, de legfőképp dalok alkalmazására (32. Feladat – Tanulás), míg a B óravázlattal rendel-
kező csoport játékok felhasználására összpontosítson (39. Feladat – Kezdés). 

• Újra hangsúlyozzuk, hogy olvassák el a feladatot és készüljenek fel a próbaóra be mu tatására. 
Mondjuk el nekik, hogy nem kell tervet készíteniük, mert a terv már rendel ke zésükre áll.  
A feladatuk az, hogy felkészüljenek arra, hogy visszaadják a feladatot, mintha a saját csoport-
jukban lennének. 

• Segítsünk a kérdéseik megválaszolásával. Miközben dolgoznak, sétáljunk körbe a csoportok 
között és bizonyosodjunk meg arról, hogy megértették a feladatot.

ADJÁK ELŐ A CSOPORTOK AZ AFLATOT TÖRTÉNETET (60 PERC)

Célkitűzések: 

Biztonságos környezetet biztosítani a tanítási módszer gyakorlásához; tapasztalatot szerezni 
arról, hogy hogyan alkalmazzuk a dalokat és a játékokat aktív tanulási módszerként.

Lépések:

• A csoportok egyenként mutassák be a feladatot. 

• Miközben a résztvevők tanítanak, igyekezzünk feljegyzéseket készíteni, amelyek később 
segítségünkre lehetnek a visszajelzéseknél. 

• Az idő szűkössége miatt nem tudjuk majd mindegyik csoport feladatát végig nézni. Döntsük 
el mi magunk, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Megoldást jelenthet, ha a csoportok 
különböző részét mutatják be ugyannak a feladatnak, de figyeljünk arra, mindegyik csoport 
mutassa be legalább a dal és a játék részét. 

• Kérjük meg a csoport többi tagját, hogy figyeljenek, és készítsenek jegyzeteket ha szük-
sé ges, de magyarázzuk el, hogy a gyermekek szerepét eljátszani nem jó ötlet. Nekik csak 
akkor kell reagálniuk arra, hogy a facilitátorok, hogyan valósítják meg a feladatot, ha erre 
határozottan felszólítják őket.  
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VÉGSŐ VISSZAJELZÉSEK (15 PERC)

Célkitűzések:

Hagyni, hogy a résztvevők megosszák gondolataikat arról, hogyan lehet megvalósítani dalok 
és játékok bevonásával a gyermekközpontú és aktív tanulási megközelítést. 

Eszközök: 

• Ellenőrzőlista dalokhoz és versekhez (lásd lentebb) – választható
• Ellenőrzőlista játékokhoz (lásd lentebb) – választható

Lépések:

• Kezdjük azzal, hogy megkérdezzük, hogyan érezték magukat a pedagógusok foglalkozás 
közben. 

• Nézzünk végig néhány vagy akár az összes kérdést a Visszajelző listáról a nagy csoporttal.

• Tegyük hozzá saját megjegyzéseinket. Legyünk pozitívak, de ne féljünk attól, hogy javasla-
tokat tegyünk, hogyan lehetne jobban csinálni.

• Figyeljünk arra, hogy minden résztvevőt vonjunk be a beszélgetésbe, miközben feltesszük 
az alábbi kérdést:

„Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy az előadott dalok és játékok az aktív tanu-
lás megközelítést alkalmazva valósultak meg?”

• Ne feledkezzünk meg a következő két ellenőrzőlistáról: Ellenőrzőlista dalokhoz és versekhez 
és Ellenőrzőlista játékokhoz. Győződjünk meg arról, hogy a lentebb található két ellenőrző-
lista pontjain végigmentünk a csoportos megbeszélés során. Készíthetünk másolatokat az 
ellenőrzőlistákról, hogy kiosszuk a résztvevőknek és közösen átolvashatjuk, megvitathatjuk 
őket. 
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NYOMTATANDÓ: 
 ELLENŐRZŐLISTA DALOKHOZ ÉS VERSEKHEZ /JÁTÉKOKHOZ

 
ELLENŐRZŐLISTA DALOKHOZ ÉS VERSEKHEZ:

	Ne találgassuk, hogy mi tetszhet a gyerekeknek: gondoskodjunk többféle zenéről (helyi, 
nemzetközi, gyermekdalok, klasszikus, pop, stb.), figyeljük meg, hogy mi tetszik a gyere-
keknek.

	Kísérjük a zenét vagy költeményt testmozgással: kreáljunk egy ritmust vagy játsszunk el 
néhány dalszöveget. Kövessük a gyerekek irányítását: hagyjuk, hogy ők válasszák ki a 
zenét, határozzák meg a testmozgást. Ez segít bevonni a gyerekeket és stimulálja a durva-
motoros képességeiket. 

	Válasszunk zenét a napszakhoz igazodva: hallgassunk nyugtató zenét, hogy felkészítse a 
gyerekeket az alvásidőre, vagy energikus és szórakoztató zenét új téma bemutatásához. 

	Ne aggódjunk az énekhangunk és éneklési képességünk miatt! Ez nem énekverseny. 

	Ismételten tartózkodjunk attól, hogy néhány gyereket megdicsérjünk, másokat pedig le-
forrázzunk az éneklési képessége miatt. Ez a munka nem az eredményről, hanem a folya-
matról szól!  

	Hagyjuk, hogy a gyerekek dalokat és verseket találjanak ki!

 
ELLENŐRZŐLISTA JÁTÉKOKHOZ:

A játékok, a játék és tanulás szorosan összekapcsolódik: gyermekkortól felnőttkorig az em-
berek játszanak tanulási tapasztalatként. A játékok bevonása a tanulási gyakorlatba éppen 
ezért kiemelkedő fontosságú. Ne feledjük:

	A játékok fontosak az új fogalmak gyerekeknek történő bemutatásában, de a szabad 
játékot és a céltalan játékot is építsük be a gyerekek napi programjába (erről bővebben a 
szabad játékról szóló részben lesz szó.

	Vegyük figyelembe a gyerekek képességeit és különbözőségeit: alkalmazzunk olyan játé-
kokat, amelyek minde gyik gyermek számára megfelelők.  

	Figyeljük meg a gyerekeket! A megfigyelésen keresztül meg tudjuk határozni érdek lődési 
körüket, és erre tudjuk építeni a gyerekek lelkesedésére alapozó játékokat.   



10. FOGLALKOZÁS | AFLATOT TRÉNERI KÉZIKÖNYV  63

10. FOGLALKOZÁS: A SZABAD JÁTÉK  
KÖZPONTI SZEREPE

Tartalom:

Minél többször hagyjuk, hogy a gyerekek szabadon játszanak, annál összetettebb lesz a játé-
kuk, kognitívan és szociálisan; miközben a gyerekek játszanak, minden fejlődési terület bevonó-
dik, és egyszerű, önállóan irányított és önállóan kezdeményezett módon tanulnak. 

A gyerekeknek adott szabad játékidő számos ismert pozitív hatása ellenére egyre fiatalabb és 
fiatalabb korban várják el a gyerekektől, hogy meghatározott oktatási célokat érjenek el, és a 
szabad játékra fordított idő így egyre csökken. 

Nem célunk olyan koragyermekkori nevelés és gondozási környezet támogatása, amely kizáró-
lagosan a szabad játékra összpontosít, de úgy gondoljuk, hogy a szabad játék alkalmazását 
ösztönözni kellene, ahogy a szabad játék is előmozdítja a gyermekek fejlődését, szórakozta-
tóan és strukturálatlanul, miközben ugyanakkor megteremti a bizalom, az önállóság és a tiszte-
let légkörét. 

Célkitűzések: 

A foglalkozás végére a résztvevők felismerik a szabad játék fontosságát és beazonosítják a 
felnőtt szerepét a gyerekek szabad játéka közben, előtte és utána. 

Tevékenységek áttekintése: 

Játék: Játsszunk 15 perc

Miért a szabad játék? 30 perc

Ötletbörze: A felnőttek szerepe a szabad játékban 20 perc

Szabad játék és a játékra alapozott tanulás 15 perc

JÁTÉK: JÁTSSZUNK (15 PERC)

Célkitűzések: 

Segíteni a résztvevőknek, hogy átgondolják, mi a szabad játék.

Eszközök:

Ha lehetséges, hozzunk magunkkal néhány tipikus gyermekjátékot: építőkockákat, babákat, 
játékautókat, maketteket, rajzeszközöket. 

Egyébként egyszerűen megkérhetjük a résztvevőket, hogy használják a kreativitásukat és hasz-
nálják a teremben található tárgyakat. 

Lépések: 

• Ha lehetséges, helyezzük el a játékokat a terem különböző sarkában.

• Mondjuk el, hogy mivel a nap/workshop hosszú és nehéz volt, megérdemelnek egy kis szü-
netet. 

1:20
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• Kérjük meg őket, hogy játsszanak szabadon a szobában. Magyarázzuk el, hogy nincsenek 
szabályok: a következő öt percben csináljanak a teremben, amit csak akarnak, a terem-
ben található tárgyak felhasználásával, egyénileg, csoportosan, párban, ahogy nekik jobban  
tetszik. 

• Miközben a résztvevők játszanak, figyeljük meg őket és jegyezzük fel, hogy milyen különbö-
ző tevékenységekbe kapcsolódtak be. Nagyon valószínű, hogy félénkek lesznek, nem érzik 
majd magukat biztonságban és egyszerűen nem csinálnak majd semmit. Ne aggódjunk, 
mert is ez a feladat része. 

• Öt perc után kérjük meg őket, hogy menjenek vissza a helyükre és bátorítsuk őket, hogy 
be széljék meg, hogy mi történt. Tegyük fel a következő kérdéseket:

„Milyen instrukciókat adtam? Mit csináltam, miközben játszottatok? Hogy érezted ma-
gad? Milyen tevékenységekbe kapcsolódtál be? Mi tetszett ebben az ötperces szabad 
játékban? Mi az, ami nem tetszett?”

• Magyarázzuk el, hogy amiben most részt vettek, az szabad játék volt és az, hogy engedjük 
a gyerekeket magukban játszani a koragyermekkori nevelés és gondozás szakemberének 
kicsi beavatkozásával, a koragyermekkori nevelés és gondozás napi rutinjának kulcs eleme.

MIÉRT A SZABAD JÁTÉK? (30 PERC)

Célkitűzések: 

Segíteni a résztvevőknek, hogy határozzák meg a szabad játék előnyeit koragyermekkorban. 

Eszközök:

• Másolatok a Szabad játék szituációkról (lásd lentebb)
• Flipchart lapok
• Filctollak
• Ellenőrzőlista szabad játékhoz másolatai (lásd lentebb) – választható

Lépések:

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy dolgozzanak párban. 

• Minden párnak adjuk oda a következő szabad játék szituációkat, és magyarázzuk el, hogy 
egy óvodai csoportban vannak, és a forgatókönyvek elmondják, hogy mit látnak:
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
SZABAD JÁTÉK SZITUÁCIÓ

Egy gyerek megölel egy babát

Egy csapat gyerek úgy csinál, mintha homokból süteményt készítene és eladják őket. 
Egy másik gyerek a vevő. 

Egy kisgyerek megfog egy banánt, a füléhez emeli, és azt mondja „Halló!”

Egy csapat gyerek tornyot épít kockákból

Két kisgyerek a sarokba pakolja az összes kockát, színenként csoportosítva 

Két gyerek összehasonlítja a kockatornyok magasságát 

Két gyerek tanulmányoz egy hangyabolyt a szabadban

Egy csapat gyerek a szabadban ugrál, hogy elkapják a faleveleket

Egy csapat gyerek egy kisboltot készít közösen 
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• Mondjuk el, hogy 15 percük van, hogy elolvassák a forgatókönyveket. Kérjük meg őket, 
hogy közösen beszéljük meg, hogy az egyes forgatókönyvek hogyan játszanak szerepet a 
gyerekek bizonyos készségeinek és képességeinek a fejlődésében. Kérjük meg őket, hogy 
jegyezzék le válaszaikat. 

• Amikor elkészültek, kérjük meg a párokat, hogy mondják el válaszaikat. Bizonyosodjunk meg 
arról, hogy nem ismétlődnek a válaszok, de vonjuk be a csoport minden tagját azzal, hogy 
feltesszük a kérdést: „Kinek van más ötlete?”

• Írjuk le a válaszokat egy flipchart lapra. Lentebb látható, hogy hogyan nézhet ki a flipchart.  

A SZABAD JÁTÉKON KERESZTÜL FEJLŐDŐ KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK

	A kreativitás és képzelet felhasználása, tárgyak, emberek vagy tevékenységek bemuta tá-
sához

	Nyelv- és beszédfejlődés
	Szociális készségek, mint például kapcsolat másokkal, problémamegoldás, stb. 
	A narratív képesség vagy mesélő képesség fejlesztése 
	Ösztönözzük finom- és durvamotoros képességeiket (mászás, ugrálás, toll fogása, stb.)
	A természeti környezet felfedezése
	Elő-matematikai képességeik stimulálása, például a kisebb és nagyobb fogalma, tárgyak 

sorba rendezése, stb. 
	Az érzelmek kifejezése szabadon 
	Eszközök tanulmányozása, tulajdonságaik megismerése 

• Hangsúlyozzuk, hogy a szabad játék éppúgy hozzájárul az iskolaérettséghez és a gyerme-
kek fejlődéséhez, ahogy a jól szervezett gyakorlatok teszik. Ugyanakkor a szabad játékon 
keresztül a gyerekek tanulása és fejlődése határozottan a kezükben van.  

• Ha úgy érezzük, hogy további támogatásra van szükségünk, a lentebb található táblázat 
további magyarázatot ad a Szabad játék ellenőrzőlistában. Használjuk, hogy segítse a facili-
tálást vagy nyomtassuk ki a résztvevőknek, ha szükséges.
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NYOMTATANDÓ:  
ELLENŐRZŐLISTA SZABAD JÁTÉKHOZ

A szabad játékon keresztül a gyermekek:

	eszközöket ismernek meg és felfedezik a birtkokukban lévő dolgokat

	az eszközökröl szerezett tudásukat és képzeletüket használják fel a játékhoz

	kifejezik érzelmeiket és felfedik legbelsőbb érzéseiket 

	szembenéznek traumatikus élményeikkel 

	 fenntartják az érzelmi egyensúlyt, fizikia és lelki egészséget , és jóllétet

	megküzdenek olyan kérdésekkel mint a születés és halál, jó és gonosz, a hatalom és a 
kiszol gáltatottság

	kifejődik annak érzékelése, hogy ők kicsodák, mik az értékeik és mások értékei

	megtanulják, hogyan osztozzanak a dolgokon, hogy egymás után mindenki sorra kerüljön, 
és a megtárgyalás szociális készségeit 

	megküzdenek a problémákkal és megtanulnak tárgyalni 

	megoldanak problémákat, elmozdulnak a támogatottságtól az önállóság felé

	fejlődik a kommunikációjuk és a nyelvi képességük    

	megismétlik a mintákat, amelyek visszatükrözik meglevő érdeklődésüket és félelmeiket.  

Forrás: Szabad játék koragyermekkorban
Free Play in Early Childhood  A literature review, 
Play England, Making Space for Play
http://www.playengland.org.uk/media/120426/freeplayinearlychildhood.pdf
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ÖTLETBÖRZE: A FELNŐTTEK SZEREPE  
A SZABAD JÁTÉKBAN (20 PERC)

Célkitűzések:

Az koragyermekkori nevelés és gondozás területén dolgozó szakember szerepének beazono-
sítása a gyerekek szabad játéka közben 

Eszközök:

• Post-it lapok
• Flipchart lapok
• Filctollak

Lépések:

• Ismételjük el, hogy itt a gyermekek szabad játékára összpontosítunk, ami azt jeleni, hogy 
saját maguk kezdeményezik, saját maguk irányítják a játékot. Mindazonáltal a felnőtteknek 
fontos szerepük van. 

• Vonjuk be a résztvevőket az ötletelésbe. Adjunk minden résztvevőnek néhány post-itot és 
kérjük meg őket, hogy jegyezzenek le minden lapra egy szerepet, amelyről úgy gondolják, 
hogy a felnőtteknek rendelkezniük kell a gyerekek szabad játékához kapcsolódóan. 

• Néhány perc elteltével kérjük meg a résztvevőket, hogy válaszolják meg a kérdéseket és írják 
le a válaszokat a flipchartra. 

• Ellenőrizzük, hogy a következő pontok a megbeszélésen sorra kerülnek: 

 – A felnőttek dolga, hogy időt biztosítsanak a szabad játékra a kora gyermekkori nevelés 
és gondozás napi rutinjában. 

 – A felnőttek feladata, hogy érzelmileg és fizikailag fenntartható környezetet teremtse-
nek, amelyben a gyerekek biztonságban és értékesnek, megbízhatónak és önálló cse-
lekvésre képesnek érzik magukat. (Ezt a szempontot részleteiben a 17. Foglalkozás:  
Érzelmi tér során vizsgáljuk meg.)

 – A felnőttek feladata, hogy fizikailag biztonságos környezetet hozzanak létre (A 16. fog-
lalkozás során, A körülöttünk levő tér, a fizikai tér, vizsgáljuk tovább ezt a feladatot.)

 – A felnőttek feladata, hogy megfigyeljék a gyerekeket játék közben: a megfigyelésnek 
elengedhetetlen szerepe van abban, hogy beazonosítsuk a gyerekek érdeklődési körét 
és a feladatokat az érdeklődési körök alapján testre tudjuk szabni; nélkülözhetetlen 
ahhoz is, hogy jobban megértsük a gyerek képességeit és természetét. 

 – A felnőttek feladata kapcsolatot kiépíteni a körülmények figyelembevételével. Felis-
merni, hogy mikor és hogyan kapcsolódjunk be a szabad játék alatt, kényes és bonyo-
lult dolog: a felnőtteknek lehetőséget kell biztosítaniuk a gyerekeknek, hogy önállóan 
játszanak, szabadon döntsenek, hibázzanak, vitákba bonyolódjanak, és megtanul ják, 
hogy a helyzeteket hogyan oldják meg önállóan. Ugyanakkor a felnőtteknek példakép-
nek kellene lenniük, és mindig rá kellene mutatniuk a diszkrimináló viselkedésre, meg 
kell kér dőjelezniük a sztereotípiákat és az antiszociális magatartást. Az együttműködés 
a játék kiterjesztését is szolgálhatja, és alkalmazhatjuk tanulási gyakorlat céljaira. Pél-
dául, ha szabad játék alatt néhány gyerek arról vitázik, hogy ki nyert több üveggo lyót, 
a pedagógus kezdheti azzal az órát a szabad játék után, hogy megkéri a gyerekeket, 
hogy mutassák meg a különböző mennyiségű üveg golyókat, amiket nyertek, és kérje 
meg őket, hogy vitassák meg, szerintük me lyik több vagy kevesebb, így vezethet be 
néhány alap matematikai fogalmat. 
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SZABAD JÁTÉK ÉS A JÁTÉK-ALAPÚ TANULÁS (15 PERC)

Célkitűzések: 

Bemutatni a résztvevőknek az Aflatot tananyag játék alapú tanulási megközelítését, és megér-
teni, hogy a szabad játék része a játék alapú tanulásnak. 

Eszközök:

Nincsenek

Lépések:

• Hangosan olvassuk fel a következő mondatot az egész csoportnak:

„…a lélekben azonban nem marad meg semmi belé erőszakolt ismeret…. ne kény-
szerrel oktasd a gyermekeket, hanem játszva, úgy hogy előbb fürkészd ki hajlamukat.”

(Platón, Állam, Fordította Jánosy István)

• Kérjük meg őket, hogy gondolják át a mondat értelmét, az alábbi kérdések segítségével:

„Mit jelent a „ne kényszerrel oktasd a gyermekeket, hanem játszva, úgy hogy előbb 
fürkészd ki hajlamukat.” rész? Hogyan tudjuk megvalósítani?”

• Magyarázzuk el, hogy az Aflatot tananyag a gyerekeknek új fogalmakat mutat be a játé kon 
keresztül: a gyerekeket bátorítjuk, hogy alkalmazzák a színjátékot, rajzoljanak, énekeljenek, 
játsszanak, miközben új dolgokat tanulnak. 

• Magyarázzuk el, hogy miközben a szabad játék szerves és központi része a játék alapú tan-
anyagnak, a kettő nem ugyanazt jelenti: a szabad játék önálló és a gyerekek által irá nyított 
játék, míg a játék alapú tanulás a játékot, mint a tananyag eszközét alkalmazza. 

• Mind a szabad játék mind pedig a játék alapú tanulás nélkülözhetetlen az Aflatot programban. 

Tippek facilitátoroknak:

Többet szeretnél megtudni a szabad játékról és a játékra alapozott tanulásról? Nézd meg 
ezeket a forrásokat.

Játék az első években: https://web.sonoma.edu/tcs/play_key_to_success.pdf

Szabad játék a koragyermekkorban: szakirodalmi áttekintés: http://www.playengland.org.
uk/ media/ 120426/free-play-in-early-childhood.pdf

Szabad játék a koragyermekkori nevelés során: Free Play in Early Childhood Education: 
fenomenológiai tanulmány http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03004430. 
2015.1083558?needAccess=true
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11. FOGLALKOZÁS: HASZNÁLJUK KREATÍVAN  
ERŐFORRÁSAINKAT: AFLATOT VÁSÁR SZERVEZÉSE

Tartalom:

Az Aflatoun Vásár egyike az Aflatot program lényeges tevékenységeinek: a feladat megvaló-
sítása során alkalmazzuk a gyermekközpontú megközelítést, bátorítsuk a gyerekeket, hogy 
használjanak fel minden elgondolást és készséget, amelyeket a tananyag során tanultak és 
fejlesztettek azért, hogy létrehozzanak egy alapvállalkozást. Az Aflatot tankönyvben két felada-
tot találunk, amelyek segítenek a koragyermekkori nevelés és gondozás szakembereinek, hogy 
irányítsák a vállalkozás felállítását. Mindazonáltal ez csak két példa; az Aflatot program arra 
ösztönzi a pedagógusokat, hogy legyenek kreatívak és engedjék, hogy a gyerekek is kreatívak 
legyenek, és saját ötletekkel jöjjenek elő.

Ezt a foglalkozást arra találták ki, hogy segítsen a résztvevőknek kritikusan ötletelni a fő lépé-
seken, amelyek ahhoz szükségesek, hogy végrehajtsák a feladatot a gyerekekkel, és se gít 
megtartani a gyerekeket a tanulási folyamat középpontjában. 

Végezetül: egy ilyen terv kivitelezése kihívást jelenthet akkor, amikor a koragyermekkori neve-
lés és gondozás környezetében szűkös erőforrásokkal dolgozunk: ám ez nem lehet kifogás 
a megvalósításra!  Ez a foglalkozás segít a résztvevőknek átgondolni a rendelkezésre álló és 
ingyenes eszközök kreatív felhasználását, ami segíthet nekünk a tanítás során a gyakorlatban. 

Célkitűzések: 

A foglalkozás végére a résztvevők megtudják, hogy miért az Aflatoun Vásár az egyik alapvető 
Aflatot feladat, és hogy hogyan tervezzék és szervezzék azt meg a gyerekekkel. Azt is megta-
nulják, hogyan használják fel kreatívan a helyi forrásokat.

Feladatok: 

A rendelkezésünkre álló erőforrások 30 perc

Magyarázzuk el, hogyan zajlik a foglalkozás 10 perc

Váljunk szét csoportokra, adjuk át az Aflatot óravázlatokat  
és tervezzünk Aflatoun Vásárt 60 perc

Csoport prezentációk 60 perc

A RENDELKEZÉSÜNKRE ÁLLÓ ERŐFORRÁSOK (30 PERC)

Célkitűzések: 

Segíteni a résztvevőknek, hogy átgondolják, milyen ingyenesen rendelkezésükre álló eszkö-
zöket találhatnak a környezetükben, amelyek segítik a tanítás gyakorlatát és támogatják a 
gyerekek aktív tanulását.

2:40
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Eszközök:

Ha a tréning résztvevői azonos országból/régióból származnak, hozzunk olyan eszközöket, 
amelyek bőven rendelkezésre állnak, könnyű hozzájuk jutni és ingyenesek azon a területen. 
Az eszközök legyenek természetesek és olcsók; például: falevelek, kövek, bab, homok, vizes 
kancsó, de lehet akár „szemét” is, például régi, de tiszta műanyag palackok, kartonpapír, üres 
wcpapír tekercsek, stb. Bizonyosodjunk meg arról, hogy minden eszköz tiszta és biztonságo-
san felhasználható. 

Bizonyosodjunk meg arról, hogy elegendő eszközt hoztunk (például, nemcsak 1 darab követ, 
hanem egy nagy maroknyit); azok legyenek különbözőek (ne csak köveket hozzunk, hanem 
babot, régi papírokat, stb. is.) 

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak kiscsoportokat.

• Adjunk mindegyik csoportnak egy konkrét eszközt: például az egyik csoport kapjon követ, 
a másik babot, az egyik „szemetet”, a másik homokot, egy következő kapjon vizeskancsót. 

• Kérjük meg a csoportokat, hogy gondolják át, hogyan tudnák felhasználni a kapott anya-
gokat arra, hogy az óvodás gyerekeknek egyszerű feladatokat állítsanak össze ezekből a 
rendelkezésre álló anyagokból.  

• Mondjuk el, hogy 10 perc áll a rendelkezésükre, hogy átgondolják, és felkészüljenek arra, 
hogy bemutassák az egész csoportnak, hogy hogyan tervezik felhasználni az anyagokat. 
Nem kell elmagyarázniuk, hogy mit fognak csinálni, csak csinálják. 

• Tíz perc elteltével kérjük meg a csoportokat, hogy mutassák be a nagycsoport előtt a felada-
tot. Mondjuk el, hogy erre öt percük van. 

• A bemutató végén kérjük meg a csoportokat, hogy mondják el, mit láttak. Invitáljuk vitára 
őket, a következő kérdések segítségével: 

„Milyen feladatot lehetett volna még kitalálni ezeknek az eszközöknek a felhasználásá-
val? A felhasznált anyagok hogyan segítik a gyerekek matematikai alapismereteit? Ho-
gyan lehet felhasználni ezeket az írásolvasás képességének elősegítéséhez? Hogyan 
tudjuk felhasználni ezeket a gyerekek kreativitásának/szociális és érzelmi fejlődésének 
támogatására?”

Tippek facilitátoroknak:

Ha támogatásra van szükségünk a kreatív gondolkodás ösztönzéséhez, olvassuk át eze-
ket a forrásokat:

Helyi, olcsó források felhasználása a gyermekek tanulásának kiterjesztéséhez (Using Lo-
cally Resourced Low Cost Materials to Extend Young Children´s Learning, UNESCO, 2008: 
Ez a rövid cikk nagyon hasznos listát tartalmaz azokról az egyszerű feladatokról, amelye-
ket változatos anyagok felhasználásával valósíthatunk meg. Ezen a linken érjük el: http://
unesdoc. unesco.org/images/0015/001592/159247e.pdf

Ne feledkezzünk meg az Aflatot ERŐFORRÁSOK gyűjteményéről sem: Aflatot Tankönyv, 
197-198 oldal.
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MAGYARÁZZUK EL, HOGYAN ZAJLIK A FOGLALKOZÁS (10 PERC)

Célkitűzések: 

Bemutatni a résztvevőknek az Aflatoun Vásárt.

Eszközök:

• Aflatot feladatok 44, 44a és 44b (189–194 oldal)
• Aflatoun Vásár visszajelző kérdéssor (lásd lentebb)
• Az előző feladat eszközei
• Flipchart lapok
• Filctollak

Lépések:

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak kis négy- vagy ötfős csoportokat. Minden 
csoport kap egy óravázlatot az Aflatot tankönyvből, amelyek az Aflatoun vásárra összpon-
tosítanak, az Aflatot program végső és lényeges feladatára.

• Magyarázzuk el, hogy a feladat célja az, hogy segítse a résztvevőket bevonni a szigorú 
és gyakorlatias gondolkodás szintjére, amelyre szükségük lesz ahhoz, hogy a gyerekekkel 
együtt működve megvalósítsák az Aflatoun vásárt. 

• Körülbelül 15 percük van, hogy megismerkedjenek a tartalommal. 

• Ezután egy kicsi Aflatoun vásárt kell létrehozniuk a csoporttársaikkal. Mondjuk el, hogy kö-
vethetik, amit az Aflatot feladatnál olvastak és készülhetnek egy kiállításra vagy piacra, de 
lehetnek kreatívak, és másfajta tevékenységet is tervezhetnek. 

• Mutassuk meg nekik az Aflatoun Vásár visszajelző kérdéssort a falon, és magyarázzuk el, 
hogy: 

 – A feladatnak és tervnek olyan valóságosnak kell lennie, amennyire csak lehetséges

 – Biztosítania kell a gyermekközpontú és az aktív tanulási megközelítést

 – A terv tartalmazzon valós költségvetést. 

 – Alkalmazzanak kérdéseket az Aflatoun Vásár visszajelző kérdéssorból, a tervezést se-
gítve 

 – Mondjuk el, hogy 50 percük van arra, hogy elolvassák a feladatot, és elkészítsék saját 
tervüket. 

• Azután bemutatják a nagycsoport előtt. 

• Mondjuk el, hogy a nagycsoport tagjai minden csoport terve után visszajelzést adnak az 
Aflatoun Vásár visszajelző kérdéssorra alapozva.  
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AFLATOUN VÁSÁR VISSZAJELZŐ KÉRDÉSSOR 

A gyerekek aktív részvétele és tanulása: 

• A tervezett feladat megfelel a korcsoportnak? Miért? Miért nem?

• A gyerekeket bevonták a feladat tervezésébe /vagy a megvalósításába? Hogyan?

• A terv és a feladat biztosítja a sajátos nevelési igényű gyerekek részvételét és bevonja 
őket?

• Ha nem lenne kötelező részt venni a feladatban a gyerekeknek, csatlakoznának? A ter-
vezett feladat lelkesítő, ösztönző, szórakoztató és kreatív volt? 

• Hogyan segítette elő a feladat (és a környezet) a gyermekek közötti együttműködést? 

• Hogyan biztosította a csoport a gyermekközpontú és aktív tanulási megközelítést a 
feladat tervezése, majd a megvalósítása során? 

A terv megvalósíthatósága:

• Milyen pénzbeli és nem-pénzbeli forrásokra van szükség a projekt megvalósítá sához?

• Hol juthatunk hozzá a szükséges forrásokhoz?

• A terv és a feladat biztonságos a gyerekek számára?

Közösségi részvétel:

• Az igazgató részt vesz benne? És a családok? 

• Hogyan biztosítjuk a családok részvételét?

• Volt valami, amit másképp csinálnánk?

• Mi volt az, ami tetszett?

VÁLJUNK SZÉT CSOPORTOKRA, ADJUK ÁT AZ AFLATOT  
ÓRAVÁZLATOKAT ÉS TERVEZZÜNK AFLATOUN VÁSÁRT (60 PERC)

Célkitűzések:

Ösztönözni a résztvevőket, hogy tervezzenek Aflatoun Vásárt, így előre láthatják a lépéseket, 
lehetőségeket, kihívásokat, amelyekkel a szakemberek és a gyerekek találkozhatnak a való 
életben. Megvalósítani a gyermekközpontú és aktív tanulási megközelítést az Aflatoun Vásár 
tervezése során. 

Eszközök:

• Másolatok az 1. óravázlatról (Aflatot, 44, 44a feladat) és a 2. óravázlatról (Aflatot, 44 és 44b 
feladat)

Lépések:

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak négy- vagy ötfős csoportokat. 
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• Néhány csoport kapja meg az 1. Óravázlatot, a többi csoport pedig a 2. Óravázlatot. 

• Válaszoljunk a kérdéseikre. Miközben dolgoznak, sétáljunk körbe a csoportok között, hogy 
megbizonyosodjunk arról, hogy megértették a feladatot.

CSOPORT PREZENTÁCIÓK (60 PERC)

Célkitűzések: 

Felmérni a javasolt feladat megvalósíthatóságát. Felmérni a gyermekközpontú és az aktív ta-
nulási megközelítés megvalósulását a feladat tervezése során. 

Lépések:

• Egyszerre egy csoport mutassa be a feladatot.

• Miközben résztvevők a bemutatót tarják, igyekezzünk jegyzeteket készíteni, amelyek később 
a visszajelzést segítik. 

• A bemutató után végigmehetünk az Aflatoun Vásár visszajelző listájának kérdésein, és kérjük 
meg a hallgatóságot, hogy járuljanak hozzá információval. 
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12. FOGLALKOZÁS: A CSALÁD BEVONÁSA  
– MIÉRT FONTOS? MIÉRT JELENT KIHÍVÁST?

Tartalom: 

A szülők és a család bevonása alapvető fontosságú a koragyermekkori oktatásban. A csa lád 
bevonásával, az iskoláskor előtti környezetben megszerzett tudás tartós és nagyobb. A csalá-
dok értékes szövetségeseink lehetnek a munkánk során, mert segíthetnek abban, hogy jobban 
figyeljünk és megértsük a gyermekeket. Emellett a feladatokat is  támogathat ják különböző 
módokon (kísérőkként a szabadtéri foglalkozásoknál, közreműködve a tanulásban azzal, hogy 
megosztják tapasztalataikat és készségeiket stb.)  

Míg a szülők részvétele és bevonása rendkívül lényeges a növekedési és tanulási folyamatban, 
annak elfogadása nem mindig könnyű feladat. A facilitátorok sokféle kihívással szembesülhet-
nek, amikor a rendszeres kommunikációt és együttműködést próbálják kialakítani a családokkal. 
Ez a foglalkozás annak érdekében került kidolgozásra, hogy megértsük, miért elengedhetetlen 
a család bevonása – főként ezen korcsoport esetében –, valamint, hogy meghatározzuk azokat 
a kihívásokat, amelyekkel a facilitátorok a családokkal való kommunikáció, illetve a családok 
bevonása során szembesülhetnek.

Célkitűzések:

A résztvevők megértik a család bevonásának fontosságát és elgondolkodnak azon, miért je-
lenthet ez kihívást számukra. 

Feladatok: 

Ötletbörze (Brainstorming): Miért kell bevonni a családot? 15 perc

Mi jut eszembe, amikor a „szülőkre” gondolok? 10 perc

… helyében: A bevonás kihívásai és megoldások 40 perc

Csoport prezentációk 30 perc

ÖTLETBÖRZE (BRAINSTORMING): MIÉRT KELL BEVONNI  
A CSALÁDOT? (15 PERC)

Célkitűzések: 

A fő okok meghatározása annak kapcsán, miért nélkülözhetetlen a család bevonása koragyer-
mekkori nevelés és gondozási (ECEC) környezetben.

Eszközök: 

Nincs

1:35



Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondoljanak a család bevonására az óvodáskorban: 

„Mit jelent számunkra a család bevonása a koragyermekkori oktatásban? Tudnánk 
példákat mondani? Miért fontos a család bevonása? Mi történik, ha nem vonjuk be a 
szülőket és családokat?”

• Gondolkodjunk el azon, milyen okokat tudnánk említeni, ami miatt hasznos a szülők bevo-
nása. Kérjük meg a résztvevőket, hogy sorolják fel, hogyan és mikor jelent a tantermi szü-
lői részvétel, valamint a rendszeres, szülőkkel való kapcsolattartás hozzáadott értéket és 
hasznos erőforrást. 

• Mutassunk rá főként arra, hogy a szülők és családok miként lehetnek forrásai bizonyos 
fel adatok végrehajtásának, ugyanakkor szélesítsük az eszmefuttatást elgondolkodva azon 
is, hogy a szülői bevonás hogyan mutat túl azon, hogy csupán még egy pár segítő kezet 
jelentsen a csoportszobában vagy a kirándulás során. 

• A beszélgetés irányításához segítségül, nézzük meg az alábbi „A család bevonásának pozitív 
aspektusai” elnevezésű táblázatot, és próbáljunk megbizonyosodni arról, hogy a táblázatban 
szereplő összes pontot érintettük.

A CSALÁD BEVONÁSÁNAK POZITÍV ASPEKTUSAI

Erősíti az oktatási szemléletet   

Kiterjeszti a gyermekek tanulását és fejlődését a tantermen túlra 

Elmélyíti a koragyermekkori nevelést és gondozást a közösségen belül 

Biztosítja a gyermekek életének mélyebb megértését a facilitátorok számára 

Segít kiépíteni a bizalmat a facilitátorok és a szülők között 

A szülők és családok gyakorlati forrásai lehetnek a tantermi feladatoknak, illetve kirándu-
lásoknak 

Támogatja a gyermekek jólétét azáltal, hogy elősegíti az őket körülvevő harmonikus 
környezet kialakítását 

Segíti a gyermekek oktatási sikerét a jövőre nézve tanulóként.1

1 Az elmúlt 20 évben átfogó kutatást szenteltek a gyermekek életébe és oktatásába való családi bevonás 
hatásának elemzésére. Ezen témakörben végzett legújabb kutatások széleskörű áttekintéséért olvassuk el 
Margaret Kernan (2012) Parental Involvement in Early Learning: a Review of Research, Policy and Good 
Practices,című könyvét International Child Development Initiatives (ICDI) Leiden on behalf of Bernard van 
Leer Foundation, The Hague, amely elérhető online is : https://icdi.nl/media/uploads/publications/parental -
involvement-in-early-learning.pdf 
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MI JUT ESZEMBE, AMIKOR A „SZÜLŐKRE” GONDOLOK? (10 PERC)

Célkitűzések:

 Az esetlegesen szülőket érintő pozitív és negatív sztereotípiák meghatározása. Mutassunk rá 
arra, hogyan tudunk eltérő módon tekinteni a szülők szerepére, valamint hogy hogyan tudjuk 
másképp értelmezni azt.  

Eszközök: 

• Post-it vagy kis méretű papírok 
• Tollak
• Flipchart papír

Lépések:

• Adjunk minden résztvevőnek egy darab papírt vagy post-itot, és figyeljünk, hogy mindenkinél 
legyen toll. 

• Magyarázzuk el a résztvevőknek, hogy mondani fogunk egy szót, és nekik le kell írniuk az 
első dolgot, ami eszükbe jut, amikor a szót hallják. 

• Kezdjünk egy példával, és mondjuk a „gyerek” szót.

• Adjunk néhány másodpercet az írásra a résztvevőknek. Majd kérjünk meg pár részt vevőt, 
hogy olvassák fel, mit írtak a papírjuka.  

• Most ismételjük meg a folyamatot, ezúttal a „szülők” szó használatával.

• Hagyjuk, hogy a résztvevők leírják szavaikat, majd kérjük meg őket, hogy olvassák fel, milyen 
szavakat társítottak a „szülők” szóhoz. 

• Írjunk fel pár választ a flipchart táblára, és mutassunk rá arra, mennyire eltérő gondolatokat 
társítottunk a „szülők” szóhoz: köthető az otthoni környezethez, a biztonságérzethez, az 
ECEC facilitátorként végzett munkájukhoz. 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy facilitátorként mit gondol-
nak „a szülőkről” a mindennapi munkájuk során: javaslatokért nézzük meg a flipchart táblát, 
ha már előzőleg szóba jött, vagy egyszerűen kérjük meg a résztvevőket, hogy osszák meg 
velünk gondolataikat. 

• Gondolkodjunk el együtt néhány, a szülőkhöz köthető pozitív vagy negatív sztereotip néző-
ponton. Tegyük fel a kérdést: 

„Mit gondoltok, milyen tipikus, szülők felé irányuló pozitív vagy negatív sztereotípiái 
vannak egy óvodai facilitátornak?” 
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… HELYÉBEN: A BEVONÁS KIHÍVÁSAI ÉS MEGOLDÁSOK (40 PERC)

Célkitűzések: 

Azon kihívások együttes meghatározása, melyekkel a pedagógusok szembesülnek, amikor a 
szülőket próbálják bevonni, valamint amelyekkel a szülők szembesülnek, amikor az óvodai 
feladatokban próbálnak részt venni. A megoldások együttes keresése. 

Eszközök: 

• 4–6 darab plakát, a csoport létszámától függően: A plakátok egyik felén a „Miért nehéz a 
szülők számára, hogy közreműködjenek a gyermekek oktatásában?” kérdés, a másik felén 
pedig a „Miért nehéz a pedagógusok számára, hogy bevonják a szülőket a gyermekek ok-
tatásába?” kérdés szerepeljen. 

• Filctollak

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak páros számú (4 vagy 6)  csoportot. Mindegyik 
csoport 3-5 tagú legyen. Biztosítsuk, hogy kéznél legyen csoportonként egy-egy megfelelő 
kérdéssel ellátott plakát (lásd eszközök). 

• Adjunk nevet a csoportoknak, például A,B,C és D. 

• Magyarázzuk el, hogy a csapatok egyik fele a szülőket fogja képviselni, a másik fele a facili-
tátorokat. Például az A és B csapat a szülőket képviseli. C és D csapat pedig a faci litátorokat. 

• Adjunk minden szülőket képviselő csapatnak egy plakátot, amelyen a „Miért nehéz a szülők 
számára, hogy közreműködjenek a gyermekek oktatásában?” kérdés szerepel. Adjunk min-
den facilitátort képviselő csapatnak egy plakátot, amelyen a „Miért nehéz a pedagógusok 
számára, hogy bevonják a szülőket a gyermekek oktatásába?” kérdés szerepel. Osszunk 
szét filctollakat a csoportok között. 

• Tegyük egyértelművé, hogy a feladat során teljes mértékben a kijelölt kategóriájuk (pedagó-
gusok vagy szülők) helyébe kell képzelniük magukat, és meg kell próbálniuk a meghatározott 
kategória szemszögéből válaszolni a kérdésekre. Ha ők szülők, akkor úgy kell gondol kodniuk 
mint ahogy a szülők gondolkodnának, és el kell felejteniük facilitátori szerepüket, és fordítva.  

• Adjunk 20 percet a résztvevőknek, hogy elgondolkodjanak a kérdésen és lejegyzetelhessék 
gondolataikat a plakátra. Ez idő alatt sétáljunk körbe a teremben, és bizonyosodjunk meg 
róla, hogy érthetőek a feladatok. 

• 20 perc után kérjünk fel egy-egy személyt a csapatokból, hogy képviseljék csapataikat. 

• Kérjük meg a csoportok képviselőit, hogy maradjanak a helyükön a plakátokkal. 

• Ugyanakkor, kérjük meg a szülők csoportjának minden további tagját, hogy cseréljenek he-
lyet a facilitátorok csoportjaival és üljenek le oda, ahol a facilitátorok plakátja található, a 
facilitátor csoport képviselőjével együtt. 

• Kérjük meg a facilitátorok csoportját, hogy tegyék ugyanezt, és foglalják el a helyet és a 
plakátot, melyeket előzőleg a szülők csoportja készített, együtt ülve a szülők csoportjának 
egy képviselőjével. Az utolsó két lépés egy kissé zavaros lehet: ismételjük meg az utasítá-
sokat, ha szükséges, és haladjunk csoportról csoportra, hogy segítsük őket a csoportok 
újrarendezésében. 

• Magyarázzuk el, hogy most a szülők csoportja fog dolgozni a plakáton, amelyet a facilitáto-
rok fogalmaztak meg, míg a facilitátorok azon a plakáton fognak dolgozni, amelyet a szülők 
fogalmaztak meg. A csoportképviselő ott lesz, hogy elmagyarázza az újonnan érkezőknek, 
mi áll a papíron és tisztázza azt, ha szükséges. A csoportnak el kell gondolkodnia a magya-



rázaton és az előttük levő plakáton szereplő válaszokon, és meg kell próbálnia megoldásokat 
kínálni az előző csoport által korábban meghatározott kihívásokra. A képviselő nem vehet 
részt a vitában, de elmagyarázhatja, mi hangzott el korábban az előző csoportnál. Bátorítsuk 
a csoportokat, hogy írják rá észrevételeiket és megoldásaikat a plakátra. 

• Adjunk a csoportoknak 10 percet arra, hogy megvitathassák és lejegyezhessék a megoldá-
sokat a plakátra. Ez idő alatt sétáljunk körbe és bizonyosodjunk meg arról, hogy a feladat 
világosan érthető volt. 

CSOPORT PREZENTÁCIÓK (30 PERC)

Célkitűzések: 

Összegezni a szülők bevonásának kihívásait és a kidolgozott megoldásokat. Rámutatni azokra 
a váratlan sztereotípiákra, amik meggátolhatják az ECEC és az otthoni környezet között létre-
jövő pozitív együttműködést. 

Eszközök: 

• A résztvevők az előző „… helyében” elnevezésű feladat során készített plakátjai 

Lépések: 

• Kérjük meg a csoportokat, hogy prezentálják az utolsó plakátot, amelyen dolgoztak. Kérjük 
meg a csoportokat, hogy határozzák meg az előző csapat által készített plakátjukon szereplő 
problémákat és pontokat, amelyekre nem számítottak vagy nem láttak előre.  

• Minden csoportnak adjunk 5 percet a prezentálásra. 
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13. FOGLALKOZÁS: A CSALÁD BEVONÁSA  
– MELYIK STRATÉGIA?

Tartalom: 

Most, hogy felismertük a család bevonásának fontosságát, és meghatároztunk néhány ki hívást 
ennek kapcsán, fontos, hogy felvázoljuk azokat a stratégiákat, amikkel túljuthatunk ezeken a 
problémákon. A következő foglalkozás először is segít beazonosítani a különböző körülmé-
nyeket, kontextusokat, amelyekben a pedagógusok dolgoznak, valamint a különböző elérhető 
lehetősé geket a szülőkkel és a családokkal kialakított együttműködésekben. Majd elemezzük 
az Aflatot programban javasolt különböző együttműködési stratégiákat,  hogy meg határozzuk, 
melyek működnek a legjobban az adott helyzetben. A foglalkozás hangsúlyozza azt, hogy nem 
kell minden stratégiát alkalmazni, hanem minden facilitátor csak azokat használja, amelyek 
a legmegfelelőbbek számára. Ezen kívül a foglalkozás segíti a facilitátorokat abban is, hogy 
elgondolkodjanak a családok szükségletein, valamint, hogy a különböző stratégiák hogyan 
felelnek meg az adott elvárásoknak, kulturális környezeteknek és kontextusoknak.  

Célkitűzések:

A résztvevők ismerik az Aflatot kézikönyvben szereplő, a család bevonására vonatkozó straté-
giákat és képesek használni és adaptálni a facilitátorok és családok specifikus kon textusához 
és szükségleteihez ajánlott különböző eszközöket. 

Feladatok: 

Ötletbörze (Brainstorming): együttműködési pillanataink 15 perc

Aflatot stratégiák a család bevonása érdekében 30 perc

Csoport prezentációk 30 perc

ÖTLETBÖRZE (BRAINSTORMING):  
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK PILLANATAI (15 PERC)

Célkitűzések: 

Azon tény felismerése, hogy minden facilitátor számára eltérő lehetőségek nyílnak a csalá-
dokkal való együttműködésre, valamint annak felismerése, hogy minden kontextus és családi 
környezet eltérő együttműködési stratégiát igényel. 

Eszközök: 

Nincs

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondoljanak azokra az alkalmakra, amikor együttműködtek 
a gyerekek szüleivel. Kérjük meg őket, hogy gondolkodjanak el az együttműködés formáján, 
a következő kérdések használatával:

1:15
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• „Milyen okai vannak ennek az együttműködésnek? Napi szintű, vagy csak rendkívüli alkal-
makkor előforduló együttműködésről van szó? Mik a körülmények? Ezek megtervezett, 
spontán vagy véletlenszerű együttműködések?”

• Mutassunk rá a különféle együttműködési lehetőségekre, a különböző motivációkra és re-
akciókra a pedagógusok és családok részéről. Magyarázzuk el, hogy az együttműködési 
lehetőségek milyen értékes pillanatokként szolgálnak ahhoz, hogy pozitív hidat hozzunk létre 
a koragyermekkori nevelés és gondozási körülmények és a családi környezet között. Például, 
ha a szülők türelmetlennek tűnnek és sietnek némely spontán együttműködés során, lehet, 
hogy az nem a legjobb időpont, hogy hosszas beszélgetésekbe vonjuk be őket a család 
részvételéről a következő Aflatot feladatban. Mindazonáltal, ezek a rö vid interakciók még 
mindig döntő forrásai annak, hogy pozitív kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel. Amikor név 
szerint köszöntjük a szülőket, átadunk egy szép rajzot, melyet gyermekük készített, kezet 
fogunk stb. mind egyszerű trükkök a pozitív alapvető kap   cso lat megteremtésére. Amennyire 
egyszerűnek és jelentéktelennek tűnnek ezek a gesz  tu  sok, oly mértékben segítik a családdal 
való kapcsolat kialakítását, mely hasznos a bizalom kiépítésében, valamint a további részvé-
tel elősegítésében. Fontos, hogy segítsük a részt vevőket, hogy elgondolkodjanak ezeken a 
különféle lehetőségeken, és segítsünk nekik felismerni, hogy stratégiai szempontból hogyan 
használják azokat.  

• Most gondolkodjunk el együtt a kérdések típusain és az együttműködés okán: 

„A családok tesznek fel kérdéseket? Milyen kérdéseket? Szerintünk mi a motiváció és 
az igény a szülők részéről, hogy együttműködésre törekedjenek?”

• Mutassunk rá, hogyan lehet a pedagógusoknak is esetleg konkrét igényük a családokkal 
való együttműködésre, és hogy ugyanakkor a családoknak is igényük és motivációjuk van 
arra, hogy együttműködjenek a pedagógusokkal. Gondolkozzunk el együtt azon, mennyire 
fontos a családok ezen igényeinek felismerése, hogy elősegítsük az otthoni és óvodai-iskolai 
környezet közötti hasznos együttműködést. 

A CSALÁD BEVONÁSÁRA IRÁNYULÓ AFLATOT  
STRATÉGIÁK (30 PERC) 

Célkitűzések:

Megismerkedni és felfedezni az Aflatot Családi Eszköztárat, az Ötletládákat, valamint a családi 
feladatlapokat, melyek az Aflatot tananyag részét képzik. Ezentúl annak megállapítása, hogy 
vajon ezek a családdal való kommunikációra irányuló stratégiák megfelelőek-e a résztvevők 
számára, és hogyan lehet azokat a saját, illetve a családok szükségleteihez alakítani.

Eszközök: 

• A Óravázlat – A Családi Eszköztár bemutatása és 1. Feladat - „Közös döntéshozatal” 1.o. 
• B Óravázlat – Aflatot Tananyag 1. Feladat – „Aflatoun utazása” 15.o.
• C Óravázlat – Aflatot Tananyag 4. Feladat – „Aflatoun utazóláda”, 26.o. 
• D Óravázlat – Aflatot Tananyag 14. Feladat – „Mi a munkám?”, 57.o. 
• Flipchart és filctoll
• Flipchart és Feladatértékelő kérdéssor (lásd lentebb) 
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Lépések: 

• Röviden magyarázzuk el, hogy az Aflatot program különböző eszközöket tartalmaz, amik 
segítenek a pedagógusoknak és a facilitátoroknak  a családokkal való kommunikációban, 
vala mint hogy megpróbálják bevonni őket az Aflatot feladatokba. Magyarázzuk el, hogy 4 fő 
stratégia van (lásd lentebb A családi részvételt elősegítő Aflatot stratégiák rész).

• Mondjuk el, hogy mindegyik eszköz megvalósítható, és a facilitátor igényeihez alakítható. 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4 csoportot (A, B, C és D). Adjunk mindegyik 
csoportnak egy flipchart lapot, filctollakat, valamint a megfelelő feladatlapokat az Eszközök 
részben leírt módon (A csoport – A Óravázlat stb.). 

• Magyarázzuk el, hogy minden feladatlap a család bevonásához kapcsolódó különböző stra-
tégiák egyikét jelöli. 

• Mutassuk meg a résztvevőknek a falra kitett Feladatértékelő kérdéssort (lásd lentebb) és 
bíztassuk a résztvevőket, hogy olvassák végig és gondolkozzanak el az ott látott kérdéseken. 

• Adjunk 20 percet a résztvevők számára a kérdések megvitatására és jegyezzük le a válaszai-
kat a flipchart lap alján. 

Feladatértékelő kérdéssor:

• Ez a stratégia megvalósítható/alkalmazható az általunk biztosított környezetben? Miért? 
Hogyan alakítanánk át? 

• Mik lehetnek a családok reakciói? 

• Milyen kihívásokkal jár a szülők bevonása az általunk biztosított környezetben? Hogyan 
tudnánk prezentálni ezt a feladatot, hogy felülkerekedjünk ezeken a kihívásokon? 

• Szerintünk ez a feladat segíthet a családok számára megismerkedni az Aflatot prog-
rammal?

• Segíthet számukra megérteni a szülői támogatás fontosságát a koragyermekkori ne-
velésben és gondozásban? Miért? Hogyan? Mit lehetne jobban csinálni? Hogy változ-
tatnánk meg? 

• Hogyan tudnánk bevonni az anyukákat és apukákat is?  
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CSOPORT PREZENTÁCIÓK (30 PERC) 

Célkitűzések: 

Annak megvitatása, hogy a különböző családi részvételt elősegítő Aflatot stratégiákat hogyan 
tudjuk megvalósítani, és melyek azok, amelyek jobban megfelelnek az egyéni szükségleteknek. 
Határozzuk meg, hogyan tudjuk azokat a meglévő környezethez alakítani és fejleszteni. 

Eszközök: 

Nincs 

Lépések: 

• Kérjük meg a csoportokat, hogy prezentálják az általuk kidolgozott plakátokat. 

• Szólítsuk fel a csoportokat, hogy határozzák meg, hogyan lehetne a feladatokat átalakítani 
úgy, hogy a legjobban illeszkedjenek a konkrét igényekhez. 

• Adjunk minden csoportnak 5 percet a prezentációra. 

FACILITÁTORI ÖSSZEGZÉS (5 PERC) 

Célkitűzések: 

Az előző feladat legfontosabb eredményeinek összefoglalása 

Eszközök: 

Nincs 

Lépések: 

• Foglaljuk össze az előző feladat legfontosabb eredményeit.

• Világítsunk rá ismételten arra, hogy minden környezetben egyedi stratégiára van szük ség a 
szülői részvétel biztosításához. Mondjuk el újra, hogy minden bemutatott feladat javaslatként 
szolgál a pedagógusok és facilitátorok számára- minden feladat alakítható és módosítható 
a különböző szükségletek szerint. Az eszközök sokszínűsége is azt a célt szolgálja, hogy 
segítse a pedagógusokat és facilitátorokat abban, hogy más és más megkö zelítéseket al-
kalmazzanak, amelyek saját szükségleteiken, körülményeiken, kulturális környezetükön, to-
vábbá a családok sajátos szükségletein és motivációin alapulnak.  
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Facilitátori tippek: A családi részvételt elősegítő Aflatot stratégiák

 
Fel kell frissítenünk a memóriánkat a családi részvételt elősegítő Aflatot stratégiákkal kap-
csolatban? Íme egy rövid összegzés, továbbá belenézhetünk az Aflatot könyvbe, a Családi 
eszköztárba és az Aflatot Kézikönyv legvégén az angol vagy magyar verzióba.  

Az Aflatot program 4 stratégiát tartalmaz annak érdekében, hogy segítse a pedagógusokat 
és facilitátorokat a családokkal való kommunikációban, valamint hogy bevonhassák őket 
az iskola előtti feladatokba. 

1. Feladatlapokban található megjegyzések a családok számára: Ilyen jegyzetek 
megtalálha tók több helyen is az Aflatot tananyagban, egyes feladatok végén (lásd 4. és 
14. feladat): Ezek rövid levélkék, amelyeket a facilitátorok lefénymásolhatnak és odaadhat-
nak a családoknak. Céljuk a családok tájékoztatása az aktuális feladatokról, és javasolnak 
olyan egyszerű feladatokat követő tevékenységeket, amelyeket a családok a gyerekekkel 
együtt hajtanak végre; továbbá  meghívják a szülőket némely iskola előtti feladatban való 
részvételre.    

2. Ötletládák: Ezek szintén részei az Aflatot tananyagnak (lásd 4. feladat). Némely ötletlá-
da egyszerű javaslatokat tartalmaz a családokkal történő mindennapi kommunikációhoz 
és együttműködéshez. Különösen jól használhatók ezek olyankor, amikor nincs lehetőség 
a tervezett és strukturált együttműködés semmilyen formájára sem.    

3. Családi eszköztár feladatok: A Családi eszköztár az Aflatot tananyag legvégén ta-
lálható. Egy sor feladatot tartalmaz, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy strukturálja a csa-
ládokkal közösen eltöltött pillanatokat, amelyekben a családok megismerkedhetnek az 
Aflatot programmal, megtanulhatják hogyan használjanak egyszerű stratégiákat ahhoz, 
hogy elősegítsék a további otthoni tanulást. Ezek a javasolt feladatok formálisabb és 
strukturáltabb óvoda és család közötti együttműködésre alkalmasak. Az eszköztár össze-
sen 14 feladatot tartalmaz, de a pedagógusoktól és facilitátoroktól függ, hogy ezek közül 
hányat és melyeket végzik el, és milyen hosszan.    

4. Az Aflatot tréning: Ezek a tréning foglalkozások, melyek elsősorban a szülők bevoná-
sát célozzák meg, újabb lehetőségek a Aflatot programba ágyazva: támogatják a peda-
gógusokat abban, hogy meghatározzák a saját megközelítésüket a szülők bevonásának 
témakörében. 
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14. FOGLALKOZÁS: SZABADTÉRI HELYEK  
– AZ AFLATOT FELADATOK KÖRNYEZETHEZ VALÓ  
ALAKÍTÁSA 

Tartalom: 

A szabadtéri területek központi szerepet töltenek be a gyerekek fejlődésében. A tény, hogy a  
szabadban vannak, stimulálja a nagy és finom motoros készségeiket, miközben felfedezik 
környezetüket, továbbá erősíti a kognitív fejlődésüket, miközben megértik a körülöttük lévő 
természeti jelenségeket stb. Rengeteg kutatás létezik, mely kimutatja, hogy az irányított vagy 
szabad játékok a szabadban alapvető fontossággal bírnak az iskola előtti korban levő gye-
rekek számára. Éppen ezért, az Aflatot program arra ösztönzi a koragyermekkori nevelés és 
gondozási szakembereket, hogy néhány feladatot szabadtéren vezényeljenek le. Mindazonáltal 
alapvető fontosságú figyelembe venni, hogy minden környezet más, és a feladat szabadtéren 
való kivitelezése némi kihívást jelenthet az adott környezetben. Ezért jó ötlet, hogy segítsünk 
a résztvevőknek megtanulni, hogyan tervezzenek biztonságos és hatékony szabadtéri felada-
tokat és hogyan alakítsák át azt úgy, hogy az a legjobban illeszkedjen a környezethez és a 
kulturális korlátokhoz. Fontos, hogy ezt a foglalkozást arra használjuk fel, hogy kihangsúlyoz-
zuk a feladatok környezetünkhöz való alakítását nemcsak ezen feladat, hanem minden Aflatot 
anyag kapcsán. 

Célkitűzések: 

A foglalkozás végére a résztvevők megtanulják, hogyan használják a szabadtéri helyszíne-
ket erőforrásként és hogyan szervezzenek hatékony és biztonságos szabadtéri látogatásokat.  
A résztvevők megtapasztalják az Aflatot anyagok rugalmasságát is, valamint hogy hogyan  
dolgozzanak együtt azon, hogy a feladatot a meglévő környezethez alakítsák. 

Feladatok: 

Ötletbörze (Brainstorming): Szabadtéri feladatok, mint Aktív tanulás 
tanítási gyakorlatok 15 perc

Csoport tervek és Szabadtéri feladatok 50 perc

A csoportok előadják a tervet 40 perc

A feladat környezethez való alakítása: Az Aflatot könyv, mint rugal-
mas útmutató 20 perc

ÖTLETBÖRZE (BRAINSTORMING): SZABADTÉRI FELADATOK,  
MINT AKTÍV TANULÁS TANÍTÁSI GYAKORLATOK (15 PERC) 

Célkitűzések: 

Annak beazonosítása, hogy hogyan támogatják a szabadtéri feladatok a gyerekek holisztikus 
fejlődését 

Eszközök: 

Nincs 

2:10
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Lépések: 

• Magyarázzuk el, hogy a Szabadtéri Feladatok egyike az Aflatot program alapvető feladatai-
nak (utaljunk vissza a 2. foglalkozásra, ha szükséges, valamint az Aflatot könyv bevezetőjére). 
Bátorítsuk a résztvevőket, hogy gondolják végig, miért olyan fontosak a szabadtéri feladatok. 

• Kezdeményezzünk beszélgetést az egész csoporttal a következő kérdések segítségével: 

„Szerintünk hogy tudják a szabadban végrehajtott szabad játékok stimulálni a gyerekek 
fejlődését? Hogyan járulnak hozzá ezek a feladatok a gyerekek fizikai/érzelmi/kognitív/
szociális fejlődéséhez?”

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el saját közösségikben megtörtént alkal-
makon, amelyek során a gyerekek az ECEC környezeten kívül hajtottak végre feladatot, és 
hogy ott milyen típusú helyszíneket használhattak:  

„Vannak növények? Fák? Vannak nyilvános játszóterek? Vannak terek? Hogy tudjuk 
ezeket a különféle helyszíneket használni? Milyen feladatokat tudunk végrehajtani?  
A gyerekek élveznék, hogy a szabadban vannak? Miért?” 

• Erősítsük a gondolatot, hogy sok különböző módja van a szabadtéri tevékenységeknek, és 
sok különböző lehetőségünk van a szabadtéri helyszíneket forrásként használni. Emlékez-
tessük a résztvevőket, hogy legyenek kreatívak abban, hogy az Aflatot tevékeny ségeket 
integráják a meglévő környezetbe, valamint hogy a feladatokat alakítsák a környezetükhöz. 

A RÉSZTVEVŐK MEGTERVEZNEK  
EGY SZABADTÉRI FELADATOT (50 PERC) 

Célkitűzések: 

Annak bemutatása, hogy az Aflatot könyv hogyan integrálja a szabadtéri tereket hasznos taní-
tási forrásként, valamint a résztvevők bátorítása, hogy elképzeljék, hogy egy ilyen szabad téri 
feladatot hogy lehet a meglévő környezethez alakítani. Továbbá, hogy elgondolkodjanak azon, 
hogy tervezzünk hatékonyan biztonságos szabadtéri feladatot a gyerekekkel.

Eszközök: 

• Aflatot tananyag 29. Feladat, „A körülöttünk levő természet”, 130. o.
• Post-itok és kisméretű papírok 
• Flipchart papírok 
• Filctollak 
• Szabadtéri feladatértékelő kérdéssor (lásd lentebb) 

Lépések: 

• Kezdjük azzal, hogy bátorítjuk a résztvevőket arra, hogy vitassák meg a biztonsági kérdése-
ket és adjunk minden résztvevőnek egy post-itot. 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy dolgozzanak párban és határozzanak meg a szabadtéri 
feladatokhoz kapcsolódó 3 biztonsági szabályt.

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy osszák meg a többiekkel, amit írtak, míg mi lejegyezzük 
a válaszokat a flipchart papírra. Próbáljuk meg közösen csoportba gyűjteni a hasonló vála-
szokat. 
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• Mutassunk rá, hogy épp most terveztük meg közösen a biztonságos szabadtéri feladat el-
lenőrzőlistát. Ez a lista szolgál útmutatásként, miközben a szabadtéri feladatokat tervezzük 
a jövőben. 

• Most, hogy a biztonsági szabályokat meghatároztuk, kérjük meg a résztvevőket, hogy ala-
kítsanak 4-5 résztvevőből álló kisebb csoportokat. 

• Adjunk minden csoportnak egy másolati példányt ebből: 29. Feladat „A körülöttünk levő 
természet” az Aflatot tananyagból, és kérjük meg a csoportokat, hogy kezdjék el olvasni a 
feladatot. 

• Miután végeztek, kérjünk meg minden csoportot, hogy tervezzenek meg egy szabadtéri 
feladatot az óvodai csoportjuk számára. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy legyenek annyira 
reálisak és gyakorlatiasak, amennyire csak lehet.

• Mutassuk meg a Szabadtéri feladatértékelő kérdéssort, melyet a falra helyeztünk és kérjük 
meg őket, hogy kövessék a kérdéseket a szabadtéri feladat tervezése közben. 

Szabadtéri feladatértékelő kérdéssor 

	A csoport minden lényeges biztonsági intézkedést figyelembe vett a szabadtéri feladat 
végrehajtásához? 

	A megtervezett feladat ösztönzően hatna a gyermekek aktív tanulására? Hogyan? 

	A csoport bevonta a gyerekeket a feladat megtervezésébe és fejlesztésébe? Hogyan? 

	 Mit tetszett a tervben? 

	Hány évesek a résztvevő gyerekek?

	Hány gyerek vesz részt a feladatban? 

	Ki jön még? 

	Hova megyünk? 

	Milyen lehetséges kihívások merülhetnek fel a feladat végrehajtása során?

	Bevonhatjuk a szülőket? Hogyan?

	Bevonhatjuk a gyerekeket a tervezési folyamatba? Hogyan? 

	Más közösség tagjait is bevonhatjuk? Hogyan? 

	Mit fogunk csinálni a gyerekekkel? Szabad játék vagy feladatok lesznek? 

• Magyarázzuk el, hogy nem kell egyesével megválaszolniuk a kérdéseket, viszont a prezen-
tációk a kérdéssor alapján lesznek értékelve. 

• Mondjuk el, hogy 40 percük van meghatározni a tervüket a szabadtéri feladatra. 

• Emlékeztessük a résztvevőket, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy egy gyermek köz-
pontú, aktív tanulási megközelítést alkalmaznak. Ha szükséges, kérjük meg őket, hogy említ-
senek néhány példát. 
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Facilitátori tippek:

Ez jó alkalom lehet a generációk közötti tanulás integrálására. Beszélgessünk annak le-
hetőségéről és fontosságáról, hogy bevonjuk a nagyszülőket vagy idősebb embereket 
a feladatba, valamint, hogy ez a csere hogyan segítené elő a kommunikációt és járulna 
hozzá a generációk közötti kapcsolat támogatásához. 

CSOPORT PREZENTÁCIÓK (40 PERC) 

Célkitűzések: 

Néhány szabadtéri feladat példa megosztása, valamint annak meghatározása, hogy hogyan 
tervezzünk hatékonyan és biztonságosan. Annak meghatározása, hogy hogyan biztosítsuk egy 
gyermekközpontú és aktív tanulási megközelítést a szabadtéri feladat tervezése és végrehaj-
tása során. 

Eszközök: 

• Csoportok plakátjai az előző feladatból 

Lépések: 

• Szólítsuk fel a csoportokat, hogy adják elő terveiket. A prezentációra 10 percet kapnak. El-
dönthetjük, hogy minden csoport után szeretnénk végrehajtani a csoportos megbeszélést 
és értékelést, vagy a legvégén, miután minden csoport prezentált. 

• Minden alcsoportnak 5 perc áll rendelkezésére a tervük előadására. 

• Használjuk a Szabadtéri feladatértékelő kérdéssort a megbeszélés irányításához a prezentá-
ciók után, és értékeljük a szabadtéri látogatáshoz kapcsolódó terveket. 

A FELADAT BEILLESZTÉSE A MEGLÉVŐ KÖRNYEZETBE:  
AZ AFLATOT KÖNYV, MINT RUGALMAS ÚTMUTATÓ (20 PERC) 

Célkitűzések: 

A résztvevők irányítása az Aflatot feladatok környezethez való alakítása során; annak megér-
tése, hogy az Aflatot feladatoknak tükröznie kell a helyi környezetet. 

Eszközök: 

• Aflatoun óravázlatok az előző feladatból – A körülöttünk levő természet 

Lépések: 

• Kezdjük azzal, hogy megosztjuk a résztvevőkkel a következő szituációt: 

„A Galamb Óvoda a város szívében található (használjunk konkrét várost/országot ha 
szükséges). Nincsenek fák, parkok és kertek a környéken. A telek hosszúak és hidegek 
és nincs lehetőség arra, hogy sokáig a szabadban legyünk.” 
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• Kérjük meg a résztvevőket, hogy javasoljanak módszereket arra, hogy segítsünk a Galamb 
Óvoda koragyermekkori nevelés és gondozási szakembereinek átalakítani a „Körülöttünk 
levő természet” Aflatot feladatot. 

• Most kérjük meg a résztvevőket, hogy dolgozzanak párokban és tekintsék át újra a „Körülöt-
tünk levő természet”-hez kapcsolódó Aflatot óravázlatot és gondolkodjanak el a saját ECEC 
környezetükön és körülményeiken. 

• Kérjük meg őket, hogy pár perc alatt határozzanak meg olyan lehetséges kihívásokat, amiket 
a feladat környezetükhöz való alakítása során tapasztalhatnak. Tegyük fel a következő kérdé-
seket: „Milyen lehetséges kihívások merülhetnek fel a feladat környezetünkhöz való alakítása 
során? Mik azok a dolgok, amelyeket meg tudnánk változtatni ahhoz, hogy a feladat jobban 
passzoljon meglévő környezetünkhöz?” 

• Pár perc után kérjük meg a résztvevőket, hogy prezentálják ötleteiket, és szólítsuk fel az 
egész csoportot, hogy segítsenek alternatív módszereket találni arra, hogy lehet a feladatot 
az általuk említett konkrét körülményekhez alakítani. 

• Mondjuk el újra, hogy az Aflatot anyagokat olyan rugalmas eszközökként dolgozták ki, amik 
útmutatóként szolgálnak ahhoz, hogy a résztvevők megtervezhessék saját feladatukat az 
adott környezetük alapján.  

Facilitátori tippek:

A feladatok környezethez való alakítása egy folyamat, amelynek során a koragyermekkori 
nevelés és gondozási szakembereknek meg kell tanulniuk integrálni az Aflatot anyagok 
használatát. A korábbi feladatok végrehajtása segíthet kialakítani az első benyomásokat a 
folyamatról, az viszont csak állandó gyakor lással érhető el, hogy a résztvevők hatékonyan 
alkalmazzák a feladatok gyakorlatba való átültetésének módszereit.    

Éppen ezért, próbáljuk meg emlékeztetni a résztvevőket a feladatok környezethez való 
alakításának szükségessségére, valamint ismételjük el a következő kérdéseket minden 
alkalommal, amikor a résztvevők az Aflatot anyagokon dolgoznak:

• „Milyen lehetséges kihívásokkal jár a feladat saját környezetünkhöz való alakítása?”

• „Mik azok a dolgok, amiket meg tudunk változtatni ahhoz, hogy a feladat jobban pasz-
szoljon a meglévő környezethez?” 
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15. FOGLALKOZÁS: INTEGRÁCIÓ  
A KORAGYERMEKKORI OKTATÁSBAN 

Tartalom: 

Mindegy, hogy milyen jó a tananyag, a feladat és az óravázlat, mert ezek tanulási célkitűzései 
értéktelenné válnak, ha nincs biztosítva minden egyes gyermek egyenlő részvétele.  

Az integráció azt jelenti, hogy minden gyereknek teljes hozzáférése van, illetve érdemben részt 
vesz a koragyermekkori nevelési és gondozási programban. Ez magában foglalja, hogy a prog-
ram kihangsúlyozza minden gyermek egyediségét, erősségeit és érdeklődési köreit, támogatva 
mindegyikük szerepét a közösség aktív tagjaként.  

Egy befogadó tananyag és tanítási gyakorlat elősegíti a befogadást és harcol a kirekesztettség 
és a diszkrimináció, valamint a kirekesztés sztereotípiáinak elkövetése ellen. Bizonyos környe-
zetben egyes etnikai vagy vallási csoporthoz tartozó gyerekek, illetve a különleges igényekkel 
bíró gyerekek szinte mindenütt nagyobb valószínűséggel tapasztalják meg a kire kesztettséget. 
Ez az, amiért elengedhetetlen, hogy megvizsgáljuk észrevétlen kirekesztő viselkedésünket és 
keményen dolgozzunk azon, hogy befogadó hozzáállást biztosítsunk a mindennapi gyakorlat 
minden pontján. 

Célkitűzések: 

Ezen foglalkozás végére a résztvevők tudatában lesznek a gyerekek integrációjához kapcso-
lódó kihívásoknak, valamint az azokhoz fűződő saját viselkedésüknek. Ezen felül a résztvevők 
megszerzik első elképzelésüket arról, hogyan vegyék fel a harcot ezekkel a kirekesztő viselke-
désekkel a munkahelyükön. 

Feladatok: 

Játék: Mindannyian különbözőek vagyunk 10 perc

Ötletbörze (Brainstorming): Milyen megkülönböztetések  
léteznek? 15 perc

Kirekesztő magatartás 40 perc

A befogadó magatartás 40 perc

JÁTÉK: MINDANNYIAN KÜLÖNBÖZŐEK VAGYUNK (10 PERC) 

Célkitűzések: 

A résztvevők hozzásegítése ahhoz, hogy elgondolkodjanak azon, hogy a résztvevőknek milyen 
közös pontjaik vannak a csoport többi tagjával, ugyanakkor miben különböznek másoktól. 

Eszközök: 

Nincs 

1:25
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Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy álljanak a terem közepére

• Mondjuk el, hogy néhány jellemző tulajdonságot fogunk felsorolni. Azoknak a résztvevőknek, 
akik rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, a terem jobb oldalára kell állnia, míg a többieknek 
a terem bal oldalára kell mennie. 

• Kezdjük el sorolni a következő jellemző tulajdonságokat és várjunk pár percet, hogy ki ala-
kuljanak a csoportok. Minden egyes tulajdonság után kérjük meg az egész csoportot, hogy 
jöjjenek vissza a terem közepére, mielőtt egy másik tulajdonságot mondanánk. Íme néhány 
példa, de nyugodtan használjuk saját kreativitásunkat.  

 – Barna hajú emberek
 – Rövid hajú emberek
 – Férfiak
 – Facilitátotok 
 – Édesanyák 
 – Gyermekes emberek 
 – Nagyszülők 
 – Több nyelvet beszélő emberek 
 – Bajuszos emberek 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy menjenek vissza a helyükre és kérdezzük meg őket: 

„Mit tanít nekik ez a játék?”  

• Hangsúlyozzuk, mennyire egyedi minden egyén, míg ugyanakkor másokhoz hasonló jellem-
ző tulajdonságokkal bírnak. Emeljük ki, hogy a sztereotípiák használata azon képességünk 
hiányából fakad, hogy meglássuk az egyén egyediségét. A sztereotípiák az emberek csopor-
tosításának módjai (etnikai hovatartozás, nem, képesség stb. alapján), amikkel általá nosított 
ítélkezést hozunk létre más emberekről anélkül, hogy tudnánk róla.  

ÖTLETBÖRZE (BRAINSTORMING):  
MILYEN MEGKÜLÖNBÖZTETÉSEK LÉTEZNEK? (15 PERC) 

Célkitűzések: 

A résztvevők hozzásegítése ahhoz, hogy elgondolkodjanak a sztereotípiákról és a kirekesztő 
viselkedésről. 

Eszközök: 

Nincs 

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 3-4 emberből álló csoportokat.

• Olvassuk fel az alábbi történetet: 

„Egy kamionos komoly közlekedési balesetet szenvedett, és a mentő berohant vele a 
kórház sürgősségi osztályára. A kamionos családja azonnal megérkezett.”

• Adjunk 3-4 percet minden csoportnak, hogy kitalálják, mi következett ezután. 
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• Miután minden csoportban körvonalazódott a szituáció, kérjünk fel néhány önkéntes részt-
vevőt, hogy mutassa be, amit megbeszéltek. Azonosítsuk, hogy értette-e valaki úgy, hogy a 
kamionos egy nő is lehet.  

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el a diszkrimináció egyéb fajtáiról. Kér-
dezzük meg a résztvevőket: 

„A nemi különbség mellett milyen más embercsoportokat vagyunk hajlamosak disz
kriminálni és kirekeszteni a saját kultúránkban?”

• Vegyük figyelembe, hogy a válaszok a körülményektől függően eltérőek lehetnek. A példák 
között szerepelhetnek az etnikai kisebbségek, a vallási kisebbségek, a fogyatékkal élő gyer-
mekek. 

• Gondolkozzunk el a korábban meghatározott sztereotípia fogalmán, és kérjük meg a résztve-
vőket, hogy ötleteljenek általános sztereotípiákról, melyek olyan emberekhez köthetőek, akik 
egyes etnikai vagy vallási csoportba tartoznak stb. (használjunk az adott helyi környezethez 
megfelelő példákat). 

KIREKESZTŐ VISELKEDÉS (40 PERC) 

Célkitűzések: 

A koragyermekkori nevelés és gondozási szakemberek magatartásának, és azoknak a visel-
kedéseknek a meghatározása, amelyek kirekesztéshez, illetve a sztereotípiák megerősítéséhez 
vezethetnek.  

Eszközök: 

• ECEC napi rutin tervezet másolatai (lásd lentebb)
• Flipchart papírok
• Filctollak 

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4 csoportot. 

• Adjunk minden csoportnak a lenti ECEC napi rutin tervezetből (vegyük figyelembe, hogy a  
17. Foglalkozás – A körülöttünk levő tér: az idő használata a teremben kimondottan a terem-
beli rutin és időbeosztás megértésére fog fókuszálni, valamint arra, hogy közösen hozzunk 
létre példákat. Ne fordítsunk most túl nagy figyelmet a napi rutin felépítésére, és nyugtassuk 
meg a résztvevőket, hogy azon később fogunk dolgozni). 
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
ECEC NAPI RUTIN TERVEZET 

ECEC NAPI RUTIN
PÉLDÁK LEHETSÉGES 

 KIREKESZTŐ VISELKEDÉSRE

8.00 – 9.00 Gyerekek érkezése és reggeli fel
adatok: Minden gyerek megérkezik, 
akiket egy családtagjuk kísért el.
Ezzel egyidejűleg a pedagógus egy 
rövid csevegéssel kezdi a napot a 
szülőkkel és az érkező gyere kekkel. 
Más gyerekek könyveket olvasnak. 
Néhányuk a terem sarkában játszik.  

9.00 – 9.40 Aflatot Feladat
A pedagógus megkér minden gye-
reket, hogy csatlakozzon hozzá az 
olvasó sarokban. Mindenki a földön 
ül. A pedagógus elkezd felolvasni 
egy történetet.

9.40 – 10.00 Tízórai és szünet

10.00 – 11.00 Aflatot Feladat 
A pedagógus folytatja az Aflatot 
programot egy feladat utáni tevé-
kenységgel.

11.00 – 12.00 Szabadtéri szabad játék
A gyerekek használhatják a szabad-
téri helyszínt, ahol hinta, csúszda és 
egy kis házikó is található. Szaba-
don játszanak, pedagógusi irányítás 
nélkül.

12.00 – 14.00 Ebéd/ Csendes pihenő 
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• Kérjük meg a csoportokat, hogy válasszanak egyet az előző feladatban felsoroltak alapján 
a diszkrimináció kategóriái közül (nem, etnikai kisebbség, vallási kisebbség, fogyatékkal élő 
gyerekek stb.). Kérjük meg őket, hogy képzeljék el azt, hogy a csoportjuk egy konkrét, a 
korábban kiválasztott kategóriában szereplő gyereket fog képviselni. Részle tesen képzeljék 
el és ábrázolják ezt a gyermeket. Íme, néhány irányadó kérdés, hogy segítsen a gyerek 
profiljának megalkotásában: 

„Hogy hívják a gyereket? Hány éves? Honnan származik? Milyen nyelven beszél? Hogy 
néz ki?”

• Próbáljunk megbizonyosodni arról, hogy az összes, az előző feladatban felsorolt kategóriát 
hasznosítjuk. 

• Most kérjük meg a résztevőket, hogy nézzék meg az ECEC napi rutin tervezetet, és képzeljük 
el, mi történik a terv minden egyes lépésénél. Kérjünk meg minden csoportot, hogy gon-
dolkodjanak el minden lehetséges viselkedésen, a koragyermekkori nevelés és gondozás 
területén dolgozó munkatárs magatartásán, a többi gyerek viselkedésén, amely kirekesztést, 
diszkriminációt vagy a negatív sztereotípiák megerősítését okozhatja. 

• Mondjuk el, hogy 20 percük van csoportban megvitatni a válaszaikat, és hogy jegyezzék le 
a válaszokat az ECEC napi rutin táblázat jobb oldali oszlopába, és hogy azt követően pre-
zentálni fogják megjegyzéseiket az egész csoport előtt. 

• Lejjebb találunk egy példát, hogy nézhet ki a flipchart lap (Példák kirekesztő viselkedés-
re). Ha szükséges, felolvashatunk néhányat a lenti példák közül a résztvevőknek. Ezek a 
viselkedési módok erősen kapcsolódnak a konkrét helyi és kulturális környezethez, ezért  
a következő táblázat csak akkor szolgál segítségül facilitátorként ahhoz, hogy néhány ötletet 
adhassunk a résztvevőknek, ha úgy érezzük, hogy extra ötletekre van szükségük. Ezek a 
példák nem szolgálnak a kirekesztő viselkedések teljeskörű listájaként. 

• Minden prezentáció után kérjük meg a csoport többi résztvevőjét, hogy javasoljanak egyéb 
lehetséges szituációkat, amelyek egy gyermek kirekesztéséhez vezethetnek. 

• Hangsúlyozzuk, hogy minden pillanatban vannak egyszerű viselkedések, amelyek a gyerme-
kek kirekesztését okozhatják. Továbbá világítsunk rá arra is, hogy a befogadás nem olyan 
valami, amit az órán tanítunk a gyerekeknek, hanem azt a mindennapi magatartásunkba kell 
beilleszteni. 

• Bizonyosodjunk meg arról, hogy miden plakátot/ECEC napi rutin nyomtatandó dokumentu-
mot összegyűjtöttünk és helyezzük őket a falra a teremben. A következő feladatban hasz-
nálni fogjuk őket. 
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Példák kirekesztő viselkedésre  

ECEC NAPI RUTIN
PÉLDÁK LEHETSÉGES 

 KIREKESZTŐ VISELKEDÉSRE

8.00 – 9.00 Gyerekek érkezése és reggeli 
feladatok: Minden gyerek meg-
érkezik, akiket egy családtagjuk 
kísért el.
Ezzel egyidejűleg a peda gógus 
egy rövid csevegéssel kezdi a 
napot a szülőkkel és az érkező 
gyere kekkel. Más gyerekek 
könyveket olvasnak. Néhányuk 
a terem sarkában játszik.  

Etnikum/vallás: míg a pedagógus min-
den más gyermekkel barátságos, kerüli a 
köszönést vagy beszélgetést a bizonyos 
kulturális, etnikai vagy vallási kisebbség-
ből származó szülőkkel.
Képesség: az óvodában lépcsőkkel /az 
akadálymentesség hiányával találkozunk.
Nem: a teremben a játékok egyértelműen 
fel vannak osztva – amit a pedagógus a 
lányok játékainak és a fiúk játékainak hív. 
A lányokat arra bátorítják, hogy játssza-
nak vagy utánozzanak anyukákat vagy 
óvónéniket, babákkal vagy kicsi konyhai 
felszerelésekkel elősegítve játékukat.  
A fiúknak megvannak a saját játék terü-
letei, versenypályákkal, autókkal, építő-
kockákkal stb. A pedagógus nem segíti 
elő, hogy ezen játéktereken a lányok és 
fiúk egyaránt játszanak. 
Etnikum: Egy eltérő etnikai csoportból 
származó gyermek más nyelvet beszél-
het otthon, ezáltal nem igazán képes a 
koragyermekkori nevelés és gondozás-
ban dolgozó szakember nyelvén kommu-
nikálni. Ez azt jelenheti, hogy nehezebb 
a gyermek számára önállóan csatlakozni 
egy másik gyermekhez vagy a gyerekek 
egy másik csoportjához, akik egy sarok-
ban olvasnak vagy játszanak. Előfordul-
hat, hogy kirekesztődik vagy magában 
játszik. 

9.00 – 9.40 Aflatot Feladat
A pedagógus megkér minden 
gyereket, hogy csatlakozzon 
hozzá az olvasó sarokban.  
Mindenki a földön ül. A peda-
gógus elkezd fel olvasni egy 
történetet.

Etnikum: az egyik gyermek számára ne-
hézséget okozhat megérteni a történetet 
a nyelvi különbségek miatt.
Képesség: az egyik gyermek számára 
gondot okozhat a történet követése, mi-
vel hallássérült. 
Képesség: az egyik gyermek számára 
gondot okozhat a történet követése, mi-
vel látássérült.
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9.40 – 10.00 Tízórai és szünet Etnikum: az egyik gyermek belenéz egy 
másik gyermek tízórais dobozába és 
ellenszenvesen reagál az abban található 
ételre pl: „Furcsának tűnik és büdös!” 
Társadalom-gazdaságtan: az egyik 
gyermek sosem hoz tízórait. A szülők 
nem engedhetik meg maguknak. 

10.00 – 11.00 Aflatot Feladat 
A pedagógus folytatja az Aflatot 
programot egy feladat utáni 
tevékenységgel.

Képesség: a feladat része az ugrálás/
futás/kergetőzés, kizárva ezáltal egy kere-
kesszékes gyermeket a játékból. 
Nem: a feladat végrehajtása során a 
peda  gógus megdicséri a lányokat, hogy 
mennyire csendesek és tisztelettudóak és 
a következő mondattal szidja le a fiúkat: 

„Miért nem tanultok meg úgy viselkedni, 
mint a lányok?”
Nem: a feladat utáni tevékenység során 
a pedagógus a csoportot a „lányok” és 

„fiúk” csapatára osztja. 

11.00 – 12.00 Szabadtéri szabad játék
A gyerekek használhatják a 
szabadtéri helyszínt, ahol hinta, 
csúszda és egy kis házikó is 
található. Szabadon játszanak, 
pedagógusi irányítás nélkül.

Nem: a szabadba vezető úton a peda-
gógus sorba rendezi a gyerekeket nemük 
szerint. 
Nem: a lányok „család”-osat játszanak, 
míg a fiúk fogócskáznak. Amikor egy fiú 
próbál játszani a lányokkal, a lányok azt 
sikítják: „Nem, te nem játszol velünk, te 
fiú vagy!”
Képesség: egy kerekesszékes gyermek-
nek nincs lehetősége csatlakozni a gyere-
kekhez, akik fogócskáznak. 
Etnikum: a gyerekek kifejezetten kikö-
zösítik az etnikai kisebbségből származó 
gyermeket a következő mondattal: „te 
más vagy, játssz egyedül”. 

12.00 – 14.00 Ebéd/ Csendes pihenő Társadalom-gazdaságtan: az egyik 
gyermeknek nincs ebédje. A szülők nem 
engedhetik meg maguknak.



15. FOGLALKOZÁS | AFLATOT TRÉNERI KÉZIKÖNYV  97

BEFOGADÓ MAGATARTÁS ELLENŐRZŐLISTA (40 PERC) 

Célkitűzések: 

Gondolkodjunk el azon, hogy hogyan alakítsuk a terembeli magatartásunkat, hogy az hozzá-
járuljon a gyermekek befogadásának elősegítéséhez. Egy ellenőrzőlista kialakítása az integrá-
cióhoz. 

Eszközök: 

Ideális esetben a résztvevők által az előző feladatban elkészített plakátok egy bővebb és kul-
turálisan relevánsabb képet nyújtanak a lehetséges kirekesztő viselkedésekről egy koragyer-
mekkori nevelési és gondozási környezetben a fenti mintához képest. Ha ez a helyzet, akkor a 
következő feladatban utaljunk konkrétan az előző feladatban készített plakátjaikra.  Ragasszuk 
fel az összes plakátot a falra. 

Ha a feladat során nem sikerült kielégítő mennyiségű példát említeni a kirekesztő viselkedé-
sekkel kapcsolatban, akkor adjunk egy-egy példányt a fenti „Példák kirekesztő viselkedésre” 
elnevezésű táblázatból. 

A befogadó viselkedés ellenőrzőlista (lásd lentebb) – választható 

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy menjenek vissza a korábbi feladatban megalkotott csopor-
tokba. Osszunk szét a csoportok között egy-egy példányt a korábbi „példák kirekesztő visel-
kedésre” elnevezésű táblázatból vagy utaljunk a korábbi feladat során készített plakátjaikra. 

• Adjunk a résztvevőknek 20 percet, hogy meghatározzanak minden pozitív magatartást, ame-
lyet a koragyermekkori nevelés és gondozási szakembernek kellene alkalmaznia, hogy meg-
akadályozza a kirekesztő viselkedéseket és biztosítsa, hogy a gyermek a korábbi feladatba 
minden pontban bevonódjon. Magyarázzuk el, hogy prezentálni fogják plakátjaikat a csoport 
többi tagjának.

• A 20 perc letelte után kérjük meg a csoportokat a prezentációkra. A prezentációk során írjuk 
fel a legfontosabb pontokat egy flipchart lapra és kerüljük a bőbeszédűséget, az ismétlé-
seket.

• Végül mutassunk rá az elkészített flipchartra. Magyarázzuk el, hogy minden szakember nek 
rendelkeznie kell egy ellenőrzőlistával, hogy irányíthassa magatartását, valamint, hogy az 
segítségül szolgáljon számára a napi rutin és a tantermi környezet megszervezésé ben a 
befogadó magatartás biztosításához. 

• Kérdezzük meg, egyetértenek-e a résztvevők az ellenőrzőlistával és kérjük meg őket, hogy 
tekintsenek rá alapvető irányadó elvekként a mindennapi ECEC rutinjuk során. 

• Bizonyosodjunk meg arról, hogy az alábbi ellenőrzőlista – Befogadó viselkedés ellenőrző  
lista – minden elemét érintettük. Ha szükséges, kinyomtathatjuk az ellenőrzőlistát és kioszt-
hatjuk a másolatokat a résztvevőknek. 
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
BEFOGADÓ MAGATARTÁS ELLENŐRZŐLISTA

Nem:
	Rendezzük a gyerekeket valami más elv szerint, mint a nemük (pl. magasság, az általuk 

viselt ruha színe). 

	Csoportként kezeljük a gyerekeket; tartózkodjunk attól, hogy külön fiúkként és lányokként 
szólítjuk őket. 

	Tartózkodjunk attól, hogy a terembeli munkákat, feladatokat és szabad játékot a nemek 
szerint osztjuk ki – például: háztartási feladatok a lányoknak. Ehelyett felváltva osszuk ki 
a feladatokat. 

	Bátorítsuk a gyerekeket, hogy különféle játékokat használjanak és bátorítsuk őket, hogy 
együtt játszanak az építőkockákkal vagy a játék főzőeszközökkel. 

	Ne tegyünk különbséget a fiúk és lányok között, amikor kimutatjuk a szeretetünket.

	Kerüljük a szexista kifejezések használatát, úgy mint: babám, drágám, édesem a lányok-
nak stb.   

Etnikum/Vallás:

	Hozzunk példákat kulturális tényekre a könyvválasztásnál, feladat opcióknál, daloknál stb. 

	Ha nyelvi kisebbségi helyzet áll fenn, biztosítsuk, hogy álljon rendelkezésünkre egy támo-
gató személy, és tanuljunk meg pár kulcsszót az adott nyelven (egyszerű köszönések stb.)  

	Értékeljük a különbözőséget! 

	Kérjük meg az etnikai kisebbségből származó gyerekeket, hogy mutassák be kulturális 
örökségüket a csoport számára. Használjuk ezt az alkalmat a kulturális különbözőség 
értékelésére. 

Képesség:

	Minden gyermeknek önállóan van hozzáférése az összes területhez és eszközhöz, a kültéri 
vagy beltéri tanulási környezetben egyaránt. 

	Biztosítsunk egy előre meghatározható napi rutint a gyermekek számára, viszont legyünk 
rugalmasak annak tekintetében ha módosítani kell azt, hogy alkalmazkodjon az adott 
sajátos szükségletekhez. 

	Módosítsuk a feladatokat, hogy biztosak legyünk abban, hogy mindenki részt tud bennük 
venni. 
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
BEFOGADÓ MAGATARTÁS ELLENŐRZŐLISTA (FOLYTATÁS)

Mindenki:

	Állítsuk meg a gyerekek vagy más felnőttek által elkövetett rasszista vagy diszkriminatív 
viselkedés bármilyen formáját. Magyarázzuk el, miért negatív az adott viselkedés és mi-
lyen hatással van a teremben lévő gyerekekre.

	Vonjuk be a családokat, amilyen gyakran csak lehet; a szülők esetleg nyugtalanok lehet-
nek gyermekük csoportban való részvétele miatt.

	Emellett kérjük meg a szülőket, hogy osszák meg aggodalmaikat velünk, és bizonyosod-
junk meg arról, hogy tudjuk, mit várnak el tőlünk a koragyermekkori nevelés és gondozási 
környezetben.

	Használjunk történeteket, dalokat, játékokat, amelyek a különbözőségre adnak példákat. 

	Teremtsünk egy befogadó, bizalomteljes és pozitív környezetet: legyünk pozitívak, legyünk 
érthetőek. 

	Ne féljünk felfedezni saját sztereotípiáinkat és megküzdeni velük. 

	Különféle oktatási és tanítási módszereket használjunk. 

	Figeljük meg a gyerekeket, hogy megtanulhassuk készségeiket, érdeklődési köreiket és 
kihívásaikat. 

	Mutassunk példát a megfelelő nyelvhasználattal és a kommunikáció eltérő formáival, ha 
szükséges. 
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16. FOGLALKOZÁS:  
A KÖRÜLÖTTÜNK LEVŐ TÉR: AZ ÉRZELMI TÉR

Tartalom:

Eddig a pontig a résztvevők átfogóan megvizsgálták, milyen feladatok tartoznak a koragyer-
mekkori nevelés és gondozási feladatok körébe, hogyan kell azokat oly módon végrehajtani, 
hogy érdeklődést keltsenek és lekössék a gyerekeket. De mi van a csoportszobában lévő érzel-
mi környezettel? Függetlenül attól, hogy mennyire jók és megfelelően előkészítettek a feladatok, 
a koragyermekkori nevelés és gondozási szakember szerepe az, hogy megnyugtató, be fogadó, 
bizalomteljes és támogató érzelmi környezetet biztosítson, amelyben a gyerekek valóban jogo-
sultnak, felelősnek és szabadnak érzik magukat az önálló cselekvéshez, ahol biztonságban ér-
zik magukat ahhoz, hogy kifejezzék az érzelmeiket, ahol magabiztosan vállalnak kockázato kat 
és kihívásokat. A koragyermekkor nevelés és gondozási szakember feladata ennek a bizton sá-
gos érzelmi környezetnek a megteremtése magatartásán és visel kedésén keresztül. 

Célkitűzések:

A foglalkozás végére a résztvevők megismerik, hogyan biztosítsanak egy biztonságos érzel-
mi környezetet tantermeikben, valamint hogy ez a környezet hogyan járul hozzá a gyerekek 
egészséges fejlődéséhez. A résztvevők ezen felül meg tudják határozni azon magatartásukat 
és viselkedésüket, amely hozzájárul egy biztonságos érzelmi környezet kialakításához.

Feladatok: 

Játék: „Az empátiaépítő” játék 20 perc

A cselekedeteink számítanak: Egy biztonságos érzelmi környezet 
elemei 30 perc

Játsszuk el! 40 perc

Mit tartsunk szem előtt 20 perc

JÁTÉK: „AZ EMPÁTIAÉPÍTŐ” JÁTÉK (20 PERC) 
 
Megjegyzés: A játék alapötletét Jackson Westenskow találta ki, aki azért fejlesztette ki az „empá
tiaépítő” játékot, hogy segítsen a gyerekeknek az  az empáta átélésében. Nézzük meg a követ-
kező videót, hogy többet megtudhassunk erről az ötletről:

https://www.facinghistory.org/resource-library/video/watch-jackson-westenskows-proposal- 
empathy-builders.

Célkitűzések: 

Segíteni a résztvevőket, hogy elgondolkodjanak azon, mit jelent az empátia; hogy a résztvevők 
megértsék mennyire fontos kapcsolódni mások nézőpontjához és érzelmeihez annak érdeké-
ben, hogy együtt érhessük el céljainkat. 

Eszközök: 

• Néhány különböző színű post-it 

1:50



• Szerepkártyák (lásd lentebb). Ellenőrizzük, hogy átszerkesztettük-e a jegyzeteket a post-
itok színei szerint. 

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 5-6 főből álló csoportokat. 

• Adjunk minden csoportnak különböző színű post-iteket. 

• Magyarázzuk el, hogy a játék célja minden csoport számára az, hogy a lehető leghosszabb 
post-it sort építsék meg. 

• Mondjuk el, hogy a csoportokon belül együttműködően kell összedolgozniuk, hogy meg-
építhessék a post-it sort. 

• Továbbá mondjuk el azt is, hogy a csoportokon belül egyszerre csak egy résztvevő helyezhet 
egy újabb post-itot a sorba. 

• A post-itokat nem csak hozzáadhatjuk, de el is vehetjük a sorból. 

• A résztvevők kezdjék el a feladatot, míg mi sétáljunk körbe az asztalok között. 

• Néhány perccel később állítsuk meg a játékot. Most magyarázzuk el, hogy továbbra is együtt 
kell műkö dniük, hogy megépíthessék a post-it sort, de ezúttal néma csendben kell dolgoz-
niuk. Továbbá adjunk minden játékosnak egy szerepkártyát, és mondjuk el, hogy minden 
résztvevőnek teljesítenie kell a szerepkártyáján szereplő feladatot ahhoz, hogy megnyerhes-
sék a játékot, miközben tovább kell építeniük a post-it sort. A résztve vők ne mutassák meg 
szerepkártyáikat csapatuk többi tagjának. 

• Néhány perc után állítsuk meg a játékot, és kérjük meg a résztvevőket, hogy adják tovább 
szerepkártyájukat a bal oldalukon ülőnek. Szólítsuk fel őket, hogy folytassák a post-it sor 
építését, miközben követik ugyanazokat, a korábban megkapott utasításokat – csendben 
kell maradniuk, nem mutathatják meg szerepkártyáikat a többieknek és folytatniuk kell a 
post-it sor építését. 

• Pár perc után ismételjük meg az utolsó pontot és kérjük meg a résztvevőket, hogy adják 
tovább szerepkártyáikat a bal oldalukon ülőnek. Folytassák tovább a játékot. 

• Pár perccel később állítsuk meg a játékot. Most tegyük fel a következő kérdéseket: 

„Mikor volt könnyebb építeni a postit sort, a játék első, második vagy harmadik köré
ben? Miért?” 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el azon, hogy az első kör után hogyan 
kezdték el megérteni a többiek lépéseinek okait, amelyek hozzásegítették őket ahhoz, hogy 
konstruktív módon tudjanak együtt dolgozni. Kérdezzük meg a résztvevőket: 

„Hogy érezted magad, amikor a kártyán szereplő utasításokat próbáltad tel jesíteni, vi-
szont a többiek nem értettek téged és ellened dolgoztak? Hogy érezted magad, miu-
tán a többiek végül megértették a viselkedésedet?” 

• Magyarázzuk el, hogy ezidáig a koragyermekkori nevelés és gondozási környezetünk fel-
adataira koncentráltunk. De mi történik, ha a gyerekek azt érzik, hogy nem értjük meg őket? 

„Mit gondolunk, mi történne, ha a koragyermekkori nevelés és gondozási szakember 
egy előkészítene egy nagyszerű órát, de nem sikerülne meghallgatnia és felismernie 
a gye rekek érzelmeit és érzéseit?”  

• Mondjuk el, hogy ezen foglalkozás során arra fókuszálunk, hogy a szakemberek hogyan tud-
nak egy biztonságos érzelmi környezetet kialakítani, amelyben a gyerekek úgy érzik, megér-
tik, meghallgatják őket, valamint szabadon kifejezhetik magukat. 
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
SZEREPKÁRTYÁK

A rózsaszín post-itnak  
a zöld post-it mellett  

kell lennie

Két rózsaszín  
post-itnak kell jönnie  

egymás után

A zöld post-itnak  
a sárga post-it előtt  

kell lennie

Három sárga  
post-itnak kell jönnie  

egymás után

A piros post-itnak  
a sárga mellett  

kell lennie

Egy sorban csak 
 egy piros post-itnak  

kell lennie
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A CSELEKEDETEINK SZÁMÍTANAK: A BIZTONSÁGOS  
ÉRZELMI KÖRNYEZET ELEMEI (30 PERC) 

Célkitűzések: 

Azon elemek meghatározása, amelyek hozzájárulnak a biztonságos érzelmi környezet kialakí-
tásához a koragyermekkori nevelés és gondozási környezetben. 

Eszközök: 

• Post-it
• Flipchart papír
• Flipchart papír viselkedési fejlécekkel (lásd lentebb) 

Kezdés: 

• Adjunk a résztvevőknek néhány post-itot. 

• Olvassuk fel a következő szituációt: 

„Roland 4 éves. Épp néhány kártyát próbál visszatenni a dobozba, de küszködik, és 
egyre mérgesebbé válik, mert azok nem férnek bele a dobozba. András bácsi köze-
lebb sétál hozzá, lehajol hozzá, hogy Roland szemébe nézzen, amely addigra már 
könnybe lábadt és azt mondja „Ó, ez annyira kedves tőled, hogy visszateszel min-
dent a helyére, de tudom, hogy ezek a kártyák miért mérgesítenek fel téged. Más 
a méretük, ezért olyan nehéz visszatenni őket! Nézd, tegyük őket másképp a he-
lyükre! – szól, miközben úgy irányítja a gyermek kezét, hogy rendezze újra a kár-
tyákat úgy, hogy azok beleférjenek a dobozba. Ezután Roland másfajta kártyák kal 
játszik, de ezúttal sikerül azokat úgy visszatenni a dobozba, hogy bele is férnek.  
„Ó, nagyszerű! Szép munka!” – mondja András bácsi. 

• Most kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el azon, hogy hogyan teremtett And-
rás bácsi viselkedése egy biztonságos érzelmi környezetet. Tegyük fel a következő kérdést: 

„Hogyan tudott András bácsi hozzájárulni ahhoz, hogy egy biztonságos érzelmi kör-
nyezetet teremtsen, amelyben Roland úgy érzi, megértik, biztatják, jól érzi magát és 
képes elvégezni, amit szeretne?”

• Kérjük meg őket, hogy írják le válaszaikat a post-itra. 

• Most mutassuk meg a flipchart lapot a három címmel:  

FIZIKAI MAGATARTÁS NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉRZELMI MAGATARTÁS 

(MINDEN, AMINEK KÖZE VAN 
AZ ÉRZÉSEKHEZ) 

• Kérjük meg a résztvevőket egyesével, hogy helyezzék el válaszaikat az általuk helyesnek 
gondolt cím alá. 
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Íme egy példa arra, hogyan nézhet ki a táblázat.  

FIZIKAI MAGATARTÁS NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉRZELMI MAGATARTÁS 

(MINDEN, AMINEK KÖZE VAN 
AZ ÉRZÉSEKHEZ) 

A kezével irányítja a gyer-
meket
Közel van a gyermekhez
A gyermek szemmagassá-
gáig lehajol 
Szemkontaktust alakít ki

Megmutatja hogyan tudja 
Roland beletenni a kártyákat 
a dobozba
Pozitív és bíztató nyelvet 
használ 

András bácsi megállapítja 
és felismeri Roland érzel-
meit, haragját vagy frusztrá-
cióját
András bácsi nem csökkenti 
az érzés fontosságát
Pozitív visszajelzéseket ad 
Segít Rolandnak még az-
előtt, hogy Roland segítsé-
get kért volna

 
 
Miután minden résztvevőnek volt lehetősége elhelyeznie a post-itját a flipchart lapon, ismételjük 
el, hogy egy pozitív és biztonságos érzelmi környezet a koragyermekkori nevelés és gondozási 
környezetben mennyire összefügg azzal, ahogy megértjük, átérezzük és kifejezzük a gyerekek 
érzelmeit, viszont ugyanúgy kapcsolódik a testbeszédünkhöz, magatartásunkhoz és kommu-
nikációs stratégiánkhoz. Kérdezzük meg a résztvevőket: 

„Mi történne ugyanebben a szituációban, ha ahelyett, hogy András bácsi letérdel, és 
úgy segít Rolandnak hogy irányítja a kezét, András bácsi a székében ülve nézne rá és 
kiabálná Rolandnak „Nem! Ne úgy! Először a nagyobb kártyákat kell fordítva beletenni, 
máskülönben sosem fognak beleférni a dobozba!” Mi változott meg ebben a szituá-
cióban? Hogy érezhet Roland? Mi fog történni ezután?” 

• Végül kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el a következő kérdésen: 

„Miért olyan fontos az érzelmi környezet?” 

JÁTSSZUK EL! (40 PERC) 

Célkitűzések: 

Viselkedésünk kialakításának gyakorlása a biztonságos érzelmi környezet megteremtéséhez a 
csoportszobában.  

Eszközök:

• Az 5 szituáció másolata (opcionális, fel is olvashatjuk az 5 szituációt hangosan és kérhetjük, 
hogy a résztvevők jegyzeteljenek). 

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 5 csoportot. Adjunk minden csoportnak egyet 
a következő szituációk közül: 
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
JÁTSSZUK EL! SZITUÁCIÓK 

1. szituáció:  
Vince és Marci játszanak a homokozóban. Vince hirtelen felugrik, és sírva rugdosni 
kezdi Marcit.  

2. szituáció:  
Eszter az asztalnál színez. Ecseteket használ, de bosszús lesz, mivel nem tudja jól 
kimosni az ecseteit, és a színek összefolynak: az egész rajz barnává válik.   

3. szituáció:  
A gyerekek a játszótéren játszanak az óvodán kívül, amikor hirtelen Andris elgondol-
kodik magában és az utca felé néz. 

4. szituáció:  
A rajzóra során Peti elkezd firkálni a terem falára filctollal.    

5. szituáció:  
A gyerekek kint játszanak a szabadban, kiabálnak és vidáman futkároznak. Tomi 
magányosan ül a fűben egy sarokban, és a füvet nézi maga előtt, arcát a tenyerében 
tartva. 
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• Mondjuk el, hogy minden csoportnak el kell képzelnie, hogy mi történne ezután az adott 
szituációban és hogyan reagálna a pedagógus. 10 perc áll rendelkezésükre, hogy eljátsszák 
a szituációt, valamint hogy mi történik azután. Néhány résztvevő a gyerekeket, míg néhányan 
a koragyermekkori nevelés és gondozási szakembert játsszák majd a jelenetben. Figyeljünk 
oda, hogy a jelenetek ne tartsanak tovább 3-4 percnél. 

• 10 perc után kérjük meg a csoportokat, hogy adják elő jelenetüket a többiek előtt. 

• A prezentációk után kérjük meg a csoportot, hogy közösen beszéljük át a jelenetet a követ-
kező kérdések segítségével: 

„Hogy érezheti magát a gyermek a szakember közbelépése előtt? Hogyan érezheti 
magát utána? Miért?” 

MIT TARTSUNK SZEM ELŐTT (20 PERC) 

Célkitűzések:

Egy sor irányelv meghatározása, amik segítenek a résztvevőknek megvalósítani a pozitív és 
biztonságos érzelmi környezetet a koragyermekkori nevelés és gondozási környezetben. 

Eszközök: 

• Flipchart papír
• Filctollak 
• Biztonságos érzelmi környezet ellenőrzőlista (lásd lentebb) – választható

Lépések: 

• Most, hogy már megvizsgáltuk, mi is az az érzelmi környezet, és hogyan kell mintát állítani a 
viselkedésünkkel ahhoz, hogy létrehozzunk egy biztonságos érzelmi környezetet a csoport-
szobában, ez egy jó alkalom, hogy megkérjük a résztvevőket, hogy együtt alkossuk meg a 
Biztonságos érzelmi környezet ellenőrzőlistát. 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy minden fizikai, kommunikációs, verbális és érzelmi viselke-
dést tartsanak szem előtt, miközben a biztonságos érzelmi környezet biztosításán dolgoznak.  

• Nézzük meg az alábbi Biztonságos érzelmi környezet ellenőrzőlistát, és ellenőrizzük, hogy 
minden pontot érintettünk-e. Ha szükséges, kinyomtathatjuk és kioszthatjuk őket a részt-
vevők között.
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
A BIZTONSÁGOS ÉRZELMI KÖRNYEZET

FIZIKAI  
MAGATARTÁS

VERBÁLIS MAGATARTÁS  
ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

ÉRZELMI  
MAGATARTÁS

	Ellenőrizzük, hogy a fizikai 
térbe minden gyermek, fizikai 
képességeitől függetlenül 
beletartozik 

	Segítsünk a gyerekeknek 
azzal, hogy fizikailag szemlél-
tetjük a kívánt magatartáso-
kat (modellezzük együtt  
a mozdulatokat) 

	Amikor beszélünk, legyünk 
azonos szinten a gyerekekkel 

	Alakítsunk ki szemkontaktust 
a gyerekekkel 

	Használjunk pozitív, befoga-
dó és gyengéd testbeszédet 
és arckifejezéseket 

	Irányítsunk a kezünkkel: ezál-
tal a gyerekek biztonságban 
és irányítva érzik magukat. 

	Fékezzük meg a negatív 
viselkedést; pl. ha valaki ütö-
get vagy rúgdos egy másik 
gyereket, állítsuk meg, vonjuk 
félre egy pillanatra és adjunk 
neki egy kis időt, amíg meg - 
nyugszik és segítsünk neki 
elgondolkodni azon, mi 
történt. 

	Egyetlen ponton sem, és 
semmilyen körülmények kö- 
zött ne alkalmazzunk bün-
tetést, ami fizikailag, érzelmi-
leg fájhat vagy megalázhatja 
a gyermeket. 

	Maradjunk nyugodtak!

	Szolgáljunk követendő példa-
ként!

	Adjunk érthető magyaráza-
tot saját viselkedésünkre és 
döntéseinkre: Például, egy 
gyermek egy másik gyereket 
ütöget és mi azt mondjuk: 

„nincs ütögetés!” Ez csak 
azt jelenti, hogy egy erő-
sebb és nagyobb hatalom 
úgy mondta. Ez azt tanítja 
meg számunkra, hogy nem 
szabad ütögetni a másikat, 
de nem mondja el miért. 
Próbáljuk meg ehelyett a 
következő mondatot: „Nem 
szeretném, hogy ütögesd a 
többi a gyereket, mert az fáj 
nekik. Ehelyett csak mondd 
el, miért vagy mérges, és 
együtt találunk rá megoldást.”  

	Előbb hallgassunk, majd 
aztán beszéljünk

	Hallgassunk figyelmesen, 
amikor a gyerekek hozzánk 
beszélnek 

	Használjunk pozitív útmuta-
tásokat, kerüljük a negatív 
állításokat: ahelyett, hogy azt 
mondjuk „hagyjátok abba a 
kiabálást”, azt is mondhatjuk 

„legyetek csendesebben”, 
ahelyett, hogy „ne futkároz-
zatok”, mondhatjuk azt, hogy 

„kérlek üljetek le”. 

	Érthetően határozzuk meg és 
állítsuk fel a szabályokat

	Kerüljük a versengést, vagy 
szorítsuk le a minimumra. 

	Bátorítsuk az együttműkö-
dést

	Hangszínünk legyen kedves 
és szívélyes, kerüljük a kiabá-
lást

	Szolgáljunk követendő pél- 
da ként!

	Legyünk nyugodtak, pozití-
vak és együttérzőek.

	Dicsérjük meg a gyerekek 
viselkedését, nem csak akkor, 
amikor az utasításainkat 
követik

	Biztosítsunk számukra figyel-
met és támogatást, mielőtt 
azt ők kérnék tőlünk

	Ismerjük fel és nevezzük meg 
hangosan a gyerekek érzel-
meit és érzéseit.

	Ne hagyjuk figyelmen kívül, 
és ne minimalizáljuk a gyere-
kek érzéseit: ha egy gyermek 
sír, mert elvesztette a babáját, 
az számunkra ugyan semmi-
ségnek tűnhet, de a gyermek 
számára ez nagy dolog!    

	Fejezzük ki az érzelmeinket!

	Ismerjük jól a gyerekeket? 
Figyeljük meg őket, beszél-
gessünk velük, és hallgas-
suk meg őket, beszéljünk a 
családjukkal, ismerjük meg  
a világukat.   

	Szolgáljunk követendő pél- 
daként!
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17. FOGLALKOZÁS:  
A KÖRÜLÖTTÜNK LEVŐ TÉR: AZ IDŐ FELHASZNÁLÁSA 

Tartalom:

Az előző feladatban láttuk, mennyire fontos a biztonságos érzelmi környezet kialakítása.  
A gyermekek támogatása befogadó, szeretetteljes, és bátorító viselkedéssel nem az egyetlen 
feltétele egy ilyen biztonságos környezet kialakításának. A másik kulcsfontosságú hozzávalót 
a tisztán felismerhető, és előre meghatározható rutinok és időbeosztás jelentik a gyermekek 
számára.  

A rutinok és időbeosztások segítenek a gyerekeknek, hogy biztonságban és magabiztosnak 
érezzék magukat; tudják, mire számíthatnak, mikor mi fog történni. Előrevetítik az adott nap-
szakok hoz tartozó szabályokat és felelősségeket, ezért a gyerekek képesek egyre önállóbbá 
válni abban, amit csinálnak, mert tudják, mit várnak el tőlük a felnőttek a napnak abban a 
szakaszában. Az előre meghatározható rutinok és napi időbeosztások segítik a gyerekeket 
abban, hogy felelősségteljesebbek, önállóbbak és magabiztosabbak, továbbá nyugodtabbak 
és együttműködőbbek legyenek.

Továbbá az előre látható rutin segíti a koragyermekkori nevelés és gondozási szakember fela-
datát: a napunk nem lesz nyomasztó mennyiségű idő, amelyben bármikor elő kell hozakodnunk 
valami mással, hogy irányítás alatt tartsuk a gyerekeket. Ez segít strukturálni a munkánkat is.

Célkitűzések: 

Ezen foglalkozás végére a résztvevők meg tudják határozni annak okait, amiért a rutinok és 
időbeosztások alapvető fontosságúak a koragyermekkori nevelés és gondozási környezetben. 
A résztvevők képessé válnak meghatározni egy napi időbeosztást és konkrét feladat rutinokat 
az óvodájuk számára. 

Feladatok: 

Ötletbörze (Brainstorming): Workshop rutinok 15 perc

Az ECEC napi időbeosztásunk 40 perc

A feladat rutinok meghatározása 20 perc

ÖTLETBÖRZE (BRAINSTORMING): WORKSHOP RUTINOK (15 PERC) 

Célkitűzések: 

Annak megértése, hogy mik a rutinok. Azon okok meghatározása, amiért a rutinok a gyerekek 
számára és felnőttkorban is fontosak. 

Eszközök: 

Nincs 

1:15



17. FOGLALKOZÁS | AFLATOT TRÉNERI KÉZIKÖNYV  109

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy vegyék szemügyre a workshop programját és hasonlítsák 
össze a napokat: 

„Milyen dolgokat veszünk észre?”

• Világítsunk rá, hogy mennyire hasonló a napok felépítése. Tegyük fel a következő kérdéseket: 

„Milyen összetevőkből áll a workshop napi felépítése? Miben hasonlítanak a napok? 
„ (pl. minden nap 2 reggeli foglalkozásból és 2 délutáni foglalkozásból áll, mindig van 
egy délelőtti szünet, egy ebédszünet stb.)

• Kérdezzük meg a résztvevőktől: 

„Miért hasonló a felépítése a workshop napoknak? Ez hasznosnak bizonyul? Ez ho-
gyan befolyásolja a részvételünket és az elköteleződésünket? Ez hogyan befolyásolja 
a workshoppal kapcsolatos érzéseinket?”

• Magyarázzuk el, hogy a workshop napjainak felépítése közötti hasonlóság segít létrehozni 
egy időbeosztást és egy rutint: a dolgok hasonló és előre látható módon következnek. Kérjük 
meg a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el azon, milyen külön rutin jut az eszükbe a saját 
életükből: ahogy elkezdik a munkát, ahogy lefekvéshez készülődnek stb. 

• Kérdezzük meg a résztvevőktől: 

„Miért hozunk létre rutinokat, valamint meghatározott és pontos időbeosztást az éle-
tünkben? Mi az előnye annak, ha pontos időbeosztásunk és rutinunk van?” 

• Kérdezzük meg a résztvevőket: 

„Korábbi, kicsi gyerekekkel való tapasztalataik alapján, milyen típusú időbeosztások 
és rutinok működnek jól náluk? Miért? Miért bír különös fontossággal a teremben 
használt rutin a kisgyerekek számára?” 

Facilitátori tippek:

Rutinok és időbeosztások: Technikailag különbség van a két szó között. A rutinok tevé-
kenységek és folyamatok, amelyek rendszeresen előfordulnak, amelyeket mindig ugyan-
úgy csinálunk. Ezek azok az egyszerű lépések, melyek keresztül visznek minket a felada-
tokon (fogmosás, munka elkezdése stb.)

Ezzel szemben az időbeosztások nagyobb léptékűek: azon tevékenységek sorozatai, 
amelyekkel kitöltjük a napunkat. Egy lista, mely megtervezett tevékenységeket, vagy azo-
kat a dolgokat tartalmazza, amelyeket meg kell tennünk. 

Ezen foglalkozás során mind a rutinokra, mind az időbeosztásokra is fókuszálunk. Mind-
kettő alapvető fontosságú a koragyermekkori nevelés és gondozási környezetben és 
mindkettőt körültekintően kell létrehozni, és rendszeresen fenn kell tartani. 

Minek ez a sok hűhó? Miért olyan fontosak a rutinok és időbeosztások az óvodások 
számára?
Az előre látható időbeosztások és rutinok segítenek a gyerekeknek biztonságban érez-
ni magukat: a gyerekeknek sok dolgot kell megtanulniuk és felfedezniük. Számukra a 
világ minden kis darabja egy új élmény: egy új világ felfedezése, látni ahogy a babszem-
ből növény lesz stb. Az ő világuk állandóan változik, ahogy újabbnál újabb dolgokat is-
mernek meg. Ezen új élményeknek a  beágyazása egy meghatározott és előre látható 
struktúrába, segít nekik, hogy kevésbé érezzék magukat nyugtalannak és stresszesnek  
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azzal kapcsolatban, ami rájuk vár. A gyerekek félnek az ismeretlentől ( ki nem?!). Képzeljük 
el, hogy épp egy új helyre költöztünk, ahol alig ismerjük a nyelvet és a helyi szokásokat, és 
most kezdünk épp hozzászokni mindehhez és bár lelkesek és izgatottak vagyunk, viszont 
az egész kicsit félelmetes is. Hogy hatna ránk, ha tudnánk mi a napirend? Hol lennénk 
reg gel és mit csinálnánk délután? 

Ezen felül, egy meghatározott rutin segít a gyerekeknek, hogy felszabadultnak és ön-
állóbb nak érezzék magukat: ha például a gyerekek tudják, hogy a meseolvasás után 
uzson  naidő jön, tisztában vannak azzal, hogy a meseolvasás végén segíteniük kell vissza-
tenni a könyveket és párnákat a helyükre, a táskájukból ki kell venni az uzsonnát, és tud-
ják hova menjenek és mit csináljanak. Nem tűnik a rutinokkal kicsit könnyebbnek az élet 
ECEC szakemberként? 

AZ ECEC NAPI IDŐBEOSZTÁSUNK (40 PERC) 

Célkitűzések:

A napi időbeosztás jellemzőinek meghatározása, amely gyermekközpontú és aktív tanulási 
szemléletet tartalmaz. Annak ismerete, hogyan építsünk fel egy napi időbeosztást az ECEC 
környezetben és mely elemeket foglaljuk bele az időbeosztásba. 

Eszközök: 

• Flipchart papírok 
• Filctollak 
• Tantermi időbeosztás ellenőrzőlista (lásd lentebb) – választható 

Lépések: 

• Kezdjük azzal, hogy megkérjük a résztevőket, segítsenek visszaemlékezni az Aflatot gyer-
mek jellemzőire és szükségleteire úgy, ahogy azokat a korábbi foglalkozásokon megha-
tároztuk (lásd különösen a 3.-4.-5. foglalkozásnál, 16. foglalkozás: A körülöttünk lévő tér  
– A fizikai tér, valamint nézzük meg az Aflatot kézikönyv bevezetőjét, 7. oldal angol változat).

 – A gyerekek ügyesek és értelmesek 
 – A gyerekeknek sokféle eltérő szükséglete, joga és felelőssége van
 – A gyerekek tudása, tapasztalatai és érdeklődési körei alapján kell figyelmet szentelnünk 

a tanulásra. 
 – A gyerekek önálló felfedezés útján tanulnak 
 – A gyerekek természetüktől fogva kíváncsiak 
 – A gyerekek a játék során tanulnak 
 – A gyerekek kapcsolatteremtés útján tanulnak 

• Magyarázzuk el, hogy az ECEC napi időbeosztásunknak tükröznie kell azt, ahogy a gyere-
kekről gondolkodunk és tekintünk rájuk, ahogy a tanulást értelmezzük. Kérdezzük meg a 
résztvevőktől: 

„Hogyan tudja a tantermi időbeosztásunk tükrözni az Aflatot szemléletet és a gyerek-
korhoz és gyerekekhez köthető elveket?”

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy ötleteljenek, és sorolják fel válaszaikat a flipchart lapon. 
Figyeljünk arra, hogy a válaszok tartalmazzák a lenti Tantermi időbeosztás ellenőrzőlista ele-
meit. Ha szükséges, kinyomtathatjuk és kioszthatunk egy-egy példányt a résztvevők között. 
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
TANTERMI IDŐBEOSZTÁS ELLENŐRZŐLISTA 

	A napi időbeosztásunknak egy sor előrelátható feladatsort kell követnie, így a gyerekek 
biztonságban és magabiztosnak érzik magukat. 

	A napi időbeosztásunknak rugalmasnak kell lennie, hogy alkalmazkodjon a gyerekek kü-
lönböző igényeihez, hangulatához, az időjárási viszonyokhoz stb. 

	A napi időbeosztásunknak lehetőségeket kell tartalmaznia a gyerekek számára, hogy se-
gíthessünk megtervezni a napjukat, és hogy biztosíthassuk számukra a saját tanulásukban 
való részvételt.

	A napi időbeosztásunknak különböző típusú feladatokat kell tartalmaznia (dalokat, kéz-
műves foglalkozást, mesemondást, szundi időt, szabadjátékot stb.), hogy biztosítsuk a 
változatosságot (az úgynevezett „Eszköztár szemlélet”).

	A napi időbeosztásunknak biztosítania kell, hogy bizonyos tevékenységek ugyanabban az 
időben történjenek, így a gyerekek kiválaszthatják, mit szeretnének csinálni. 

	A napi időbeosztásunknak rengeteg átvezetési időt kell tartalmaznia.
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• Most kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4 csoportot. Adjunk minden csoportnak 
egy flipchart lapot és egy filctollat. 

• Kérjük meg a csoportokat, hogy 20 perc alatt tervezzenek meg egy valószerű napi időbe-
osztást ECEC környezetük számára. Magyarázzuk el, hogy az A és B csoport 3-4 évesek 
csoportjának készít egy tervet, míg a C és D csoportnak 5-6 évesekből álló csoport időbe-
osztását kell megterveznie. Hívjuk fel a résztvevők figyelmét arra, hogy érthetően jelölniük 
kell az egyes feladatok idejét és időtartamát, valamint az időbeosztásnak tartalmaznia kell 
az Aflatot feladatokat 

• Mondjuk el a résztvevőknek, hogy a 20 perc lejárta után készen kell állniuk arra, hogy pre-
zentálják a napi tervezetüket egy nagyobb csoport előtt és, hogy minden csoportot értékelni 
fognak a többiek az alapján, hogy a tervezetük szem előtt tartja és erősíti-e az Aflatot gyer-
mek jellemzőit és készségeit a Tantermi időbeosztás ellenőrzőlistát követve. 

• A 20 perc után kérjük meg a csoportokat, hogy kezdjék el a prezentációkat. Adjunk minden 
csoportnak 5 percet a prezentációra, és minden prezentáció után kérjük meg a többi résztve-
vőt, hogy adjanak visszajelzést és javaslatokat, valamint figyeljék meg, hogy az időbeosztás 
követi-e a Tantermi időbeosztás ellenőrzőlistát. 

• Ezután kezdeményezzünk beszélgetést a következő kérdés segítségével: 

„Mik a fő különbségek a 34 éveseknek és az 56 éveseknek tervezett idő beosztások 
között?” 

• Végezetül tegyük egyértelművé, hogy nincs olyan, hogy tökéletes napi időbeosztás: min-
den időbeosztást tesztelni kell a csoportszobában, és a csoportszoba környezetéhez kell 
alakítani. Nincs két ugyanolyan csoport és ebből adódóan minden alkalommal újra ki kell 
alakítanunk az időbeosztást. 

A FELADAT RUTINOK MEGHATÁROZÁSA (20 PERC) 
 
Megjegyzés: Nincs jó vagy rossz válasz arra a kérdésre, hogy milyen típusú rutint kell kialakítani 
a meseolvasáshoz, a szabad játékhoz stb. A rutin szorosan függ az időtől, az ECEC szakember 
által előnyben részesített tényezőktől, a gyerekektől stb. Ez a feladat csak azt tűzi ki célul, hogy 
ösztönözze az embereket, hogy megértsék, hogy a rutinok megtervezése és alkalmazása alap
vető fontosságú és segít nekik gyakorlati példákat szerezni a lehetséges rutinokból. Mindazonál-
tal, ha szükségünk van néhány rutin példára, alább találunk néhányat az érkezési időre és ebéd/
tízórai/uzsonna időre vonatkozóan.

Célkitűzések: 

A rutinok szerepének meghatározása az ECEC környezetben, valamint a biztonságos érzelmi 
környezet megteremtését elősegítő előnyéről. A különböző feladatokhoz kapcsolódó rutinok 
példáinak megnevezése. 

Eszközök: 

Nincs 

Lépések:

Emlékeztessük a résztvevőket, hogy a rutinok kisebb cselekvések, amelyeket rendszere - 
sen csinálunk, hogy keresztüljussunk egy tevékenységen vagy egy feladaton. Ahhoz, hogy egy-
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értelmű példát említsünk, kérjük meg a résztvevőket, hogy hajtsák végre a következő ötletelő 
(brainstorming) gyakorlatot. 

• Adjunk minden résztvevőnek egy darab papírt, és magyarázzuk el, hogy 1 percen belül annyi 
lefekvés előtti rutin tevékenységet kell lejegyezniük, amennyit csak tudnak. Kérjük meg őket, 
hogy próbáljanak meg minél konkrétabb példákat hozni (zuhanyzás, fogmosás, pizsamahú-
zás, imádkozás stb.) 

• 1 perc után kérjünk meg pár önként jelentkezőt, hogy osszák meg a többiekkel, amiket írtak. 

• Most kérjük meg a résztvevőket, hogy dolgozzanak párban. Mondjuk el, hogy minden párnak 
2-3 perce lesz leírni annyi rutin stratégiát, amennyit csak lehet, az ECEC környezetbe való 
érkezési időhöz kapcsolódóan. Kérdezzük meg őket: 

„Mik azok az egyszerű kis lépések, amelyekkel rávezetnénk a gyerekeket, hogy segít-
sünk nekik előre látni, mi fog történni és mit kell csinálniuk, amikor belépnek reggel a 
csoportszobába?”

• 3 perc után kérjük meg a párokat, hogy osszák meg a többiekkel, hogy miket neveztek meg.

• Most ismételjük meg az előbbi gyakorlatot a párokkal, de ezúttal az ebéd/tízórai/uzsonna 
időhöz kapcsolódóan gondolkozzanak el a lehetséges rutinokon. 

 

PÉLDÁK RUTINRA: 

 
Érkezési idő: 

 ECEC szakember/ gyerekek üdvözlése

 Kabátok felakasztása

 Hátitáska elhelyezése a jobb oldali polcon 

 Ebédes doboz kivétele a táskából és annak elhelyezése az étel-polcon/hűtőben. 

 Körben ülés ahhoz, hogy készen álljunk a feladat megkezdésére/ hogy hozzájussunk 
az egyik lehetséges játéktérhez míg várakozunk 

 
Ebéd/ tízórai/uzsonna idő: 

 A szakember mindig megkéri a gyerekeket, hogy készülődjenek az ebédhez a követ-
kező mondat segítségével: „Ideje ….” és a gyerekek közösen azt kiáltják: „Ebédelni!” 

 A gyerekek sorba rendeződnek, hogy átmenjenek az ebédlőbe 

 A gyerekek elsétálnak az ebédlőbe, miközben egy dalt énekelnek 

 A gyerekek tudják, hol találják az ebédjüket

 A gyerekek tudják, hova kell ülniük: minden gyerek mindig ugyanoda ül 

 Evés után a gyerekek tudják, hova kell kidobniuk a szemetet 

 Miután mindenki kész van, együtt énekeljünk a „rendrakós dalt”, miközben elpakolunk
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18. FOGLALKOZÁS:  
A KÖRÜLÖTTÜNK LEVŐ TÉR: A FIZIKAI TÉR 

Tartalom: 

Ezidáig azzal foglalkoztunk, hogy a mód, ahogy elrendezzük a teret egy ECEC környezetben az 
nem semleges: meghatározza, hogy egy környezet befogadó-e (lásd 15. Foglalkozás: Integrá-
ció a koragyermekkori oktatásban), vajon a környezet szívélyes-e, vajon a gyerekek állnak-e a 
tanulási folyamat központjában és vajon aktív résztvevők-e (lásd 3.-4.-5. Foglalkozás).

Ahogy a teret az ECEC környezetén belül és kívül elrendezzük, az visszatükrözi nézeteinket a 
gyerekekről és arról, ahogy tanulnak. 

Célkitűzések: 

A foglalkozás végére a résztvevők képesek lesznek meghatározni azt, hogyan kell elrendezniük 
a tantermi környezetet ahhoz, hogy biztosítsák a gyerekek önálló fejlődését és szabad felfede-
zését, aktív részvételüket a tanulásban, a befogadást és a biztonságot. 

Feladatok: 

Játék: Egy új környezet 20 perc

Tér az aktív és lekötött gyermek számára 20 perc

Tervezzük meg a csoportszoba elrendezését 50 perc

JÁTÉK: EGY ÚJ KÖRNYEZET (20 PERC) 

Célkitűzések: 

Segíteni a résztvevőknek elgondolkodni azon, hogyan hat a csoportszoba környezete a felada-
tokkal kapcsolatos elvárásainkra és a csoportdinamikára. 

Eszközök: 

Nincs 

Lépések: 

• Mielőtt a résztvevők megérkeznek, kissé rendezzük át a termet: ahelyett, hogy egy körben 
helyezzük a résztvevők székeit, helyezzük el azokat sorokban. Ha vannak padok vagy asz-
talok, helyezzük a székeket az asztalok mögé egy darab tollal és papírral, szépen egyiket a 
másik elé. Helyezzük saját székünket is egy pad vagy asztal mögé. 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy ismét foglalják el a helyüket, és üljünk a pad mögé.

• Kérdezzük meg a résztvevőket: 

„Megváltozott valami a terem elrendezésében? Mi az, ami más lett? Ez hogyan változ-
tatja meg a workshoppal kapcsolatos érzéseinket? Mit gondoltok, milyenek lesznek a 
feladatok, ha így hagyjuk a terem elrendezését?” 

1:30
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• Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy egy egyszerű változtatás a 
terem elrendezésében hogyan változtathatja meg a terem hangulatát: 

„Mennyiben változtatja meg a résztvevők közti együttműködést? Mi a helyzet a facili-
tátor és a résztvevők kapcsolatával?” 

• Hangsúlyozzuk, hogy most egy interaktív workshopról, az egyenlő résztvevőktől áttérünk 
egy hagyományosabb, frontális tanítási stílusú környezetre. Emeljük ki azt is, hogy amint az 
előttünk lévő padok mögött ülünk, az egy, a korábbitól eltérő hierarchiát és erőviszo nyt, egy 
más dinamikát hoz létre. 

• Magyarázzuk el, hogy a tantermi elrendezéshez hasonlóan a tanulási folyamatot is erő sen 
befolyásolhatja az,  ahogy a teret elrendezzük. Ez visszatükrözi nézeteinket a gyerekekről 
és a gyerekkorról.

TÉR AZ AKTÍV ÉS LEKÖTÖTT GYERMEK SZÁMÁRA (20 PERC) 

Célkitűzések: 

A résztvevők tisztában vannak az alapvető tantermi elrendezés irányelveivel, amely egy aktív 
tanulási és gyermek központú szemléletet tükröz. 

Eszközök: 

• Flipchart lap az Aflatot gyermek jellemzőivel (lásd lentebb) 
• Post-itok 

Lépések: 

• Mutassuk meg az Aflatot kézikönyvben meghatározott gyermek jellemzőit tartalmazó flip-
chart lapot a résztvevőknek (lásd lentebb) 

Flipchart lapon: Az Aflatot gyermek jellemzői

• A gyerekek ügyesek és értelmesek

• A gyerekeknek szükségleteik, jogaik és felelősségeik vannak

• A gyerekek tudással, tapasztalatokkal és érdeklődési körökkel bírnak, amelyekre  
a tanulásnak fókuszálnia kell 

• A gyerekek önálló felfedezés útján tanulnak

• A gyerekek természetüknél fogva kiváncsiak

• A gyerekek játék során tanulnak

• A gyerekek a társas együttműködésekből tanulnak

• Ezen lista minden eleme ismerős a résztvevők számára, mivel a tréning korábbi foglalkozásai 
során (lásd elsősorban a 3.-4.-5. foglalkozások, leginkább a 26.o., és nézzük meg az Aflatot 
kézikönyv bevezetését, 7. o. az angol változatban) már megvizsgáltuk őket. 
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• Most adjunk minden résztvevőnek egy pár post-itot. Kérjük meg őket, hogy képzeljék el, 
hogy egy, a listán szereplő összes jellemzővel bíró gyermek belép az ECEC környezetbe. 
Kérdezzük meg a résztvevőktől: 

„Milyennek kell lennie a benti és külső térnek ahhoz, hogy visszatükrözze nézeteinket 
ezzel a gyermekkel kapcsolatban?”

• Kérjük meg őket, hogy 2-3 perc alatt írjanak gyakorlati ötleteket a tér használatára és elren-
dezésére. 

• Most kérjük meg őket, hogy dolgozzanak párokban és hasonlítsák össze listáikat és magya-
rázzuk el, hogy ha a partnerük olyan választ írt, amelyet ők nem, azt le kell írniuk. 

• Most kérjük meg a párokat, hogy mondják el a válaszaikat: ha az egész csoport egyetért, 
írjuk le őket a flipchart papírra. Kérjük meg a párokat, hogy ne ismételjenek el olyan vála szo-
kat, amelyek egyszer már elhangoztak. 

• Végül mutassunk a flipchart papírra, és magyarázzuk el, hogy szolgálhat ez a lista útmu ta-
tás ként a terem elrendezéséhez, hogy biztosítsa a gyermek aktív részvételét a tanulásban.

• Mielőtt továbbmennénk a következő feladatra, kérdezzük meg a résztvevőket: 

„Van bármilyen különleges dolog, amit szem előtt kell tartanunk, ha az általunk említett 
gyermek különleges igényekkel bír? Van bármi más, amire figyelnünk kell, hogy bizto-
sítani tudjuk azt, hogy minden tér biztonságos és hozzáférhető?”

TERVEZZÜK MEG A CSOPORTSZOBA ELRENDEZÉSÉT (50 PERC) 
 
Megjegyzés: Ezt a feladatot a „Revised Manual for Day Care Workers” from the Department of 
Social Welfare and Development of the Philippines, 162 – 163. oldala inspirálta. Az eredeti fela-
datot Sydelle Hatoff, Claudia Byram és Marion Hyson (1981) fejlesztette ki a ´Teacher´s Practical 
Guide for Educating Young Children : a Growing Program” című könyvben Ally and Bacon. Inc. 
Massachussetts 185 – 186. o. 

Célkitűzések: 

A résztvevők képesek strukturálni a tantermet oly módon, hogy biztosítani tudják a biztonságot, 
a befogadást és a gyerekek aktív lekötöttségét a tanulási folyamatban. 

Eszközök: 

• Csoportszoba elrendezés értékelő kérdéssor (lásd lentebb) 
• Flipchart papír
• Filctollak 

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4 csoportot és adjunk minden csoportnak egy 
flipchart lapot és filctollakat. 

• Adjunk minden csoportnak a következő szituációk közül egyet (Ne feledjük, hogy más szituá-
ciókat is használhatunk, amelyek a jobban leírják a mi országunkban elérhető ECEC környe-
zetet) 
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1. szituáció: A mai ECEC környezet kicsi és túlzsúfolt: 25 gyerekkel dolgozunk egyedül és 
kicsi a rendelkezésre álló belső tér. 

2. szituáció: Nagyon modern, jól berendezett és felszerelt térrel rendelkezünk, nagy belső 
és külső térrel. Minden eszköz a rendelkezésünkre áll, amire szükségünk van. 

• Most mondjuk el a résztvevőknek, hogy 20 perc áll rendelkezésükre, hogy elképzeljék és 
lerajzolják hogyan rendeznék el a teret: 

„Hogyan rendeznénk el a bútorokat és eszközöket oly módon, hogy biztosítsa a gye-
rekek részvételét és szabad felfedezését, a befogadást és biztonságot?” 

• Hangsúlyozzuk, hogy később prezentálniuk kell a tervet az egész csoportnak, és elmagya-
rázni, mi hol történik a képen (pl. hol van szabad játék, hol tároljuk a játékokat stb.) Mutas-
sunk rá a Csoportszoba elrendezés értékelő kérdéssorra (lásd lentebb) és magyarázzuk el, 
hogy miután prezentáltak, a többi résztvevőnek értékelnie kell a terveket az alábbi kritériu-
mok szerint. 

TEREM ELRENDEZÉS ÉRTÉKELŐ KÉRDÉSSOR: 

 
Biztonság: 
 Biztonságos a környezet? Van bármi veszély? Vakfoltok? A gyerekek mindig láthatóak 

a szoba bármely szegletéből? 

Napi felépítés és rutin: 
 Kijelöltünk egy külön területet a napi rutin egyes részeihez? A legfontosabb: van szabad 

játék, tízórai/uzsonna/ebéd, szundikálás/csendespihenő terület?*

 Tisztán láthatók a kijelölt területek határai?**

 Minden terület tükrözi az ott történő feladatok szükségleteit? 

 Gondolkodtunk már azon, mely területek hangosabbak? Elkülönítjük a hangosabb és 
csendesebb területeket? 

A gyerekek aktív részvétele: 
 Egyértelmű mi hol történik? Honnan tudjuk? 

 Mik a tárolt eszközök? A gyerekek által könnyen hozzáferhető helyen vannak és azokat 
könnyen elpakolhatják? 

 Van, amihez „nem érhetnek hozzá”? Szükséges az effajta címke? Hogy kerülhetjük el? 

 A bútorok oly módon vannak elrendezve, hogy az serkenti a csoportmunkát, együttmű-
ködést és szabad mozgást?

 Van kinti helyszín? Könnyen megközelíthető? A gyerekek számára biztonságos annyira, 
hogy önállóan is használhassák? 

Móka!
 Mik azok az elemek, amelyek a tantermet mókássá, széppé, otthonossá és vonzóvá 

teszik?***

 Ha most lépnénk be a terembe, mi tetszene benne? Mit változtatnál meg? 
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• 20 perc után adjunk a csoportoknak 5-5 percet, hogy prezentálják terveiket. Használjuk a 
lentebb található Facilitátori Tippeket, hogy segítsen irányítani a beszélgetést. Ellenőrizzük, 
hogy minden, alább említett pontot érintettünk-e. 

• Végezetül hangsúlyozzuk, hogy a Visszajelzés Kérdéseket tartalmazó flipchart lap pontjai 
hogyan kapcsolódnak a különböző környezetekhez: ahhoz a tantermi környezethez, ahol 
megvan bármilyen eszköz, amiről csak álmodni tudunk, és ahhoz, ahol a környezetben limi-
táltak az eszközök. A különbség lényegében az, hogy az utóbbi esetében a szakembernek 
kreatívnak kell lennie az elérhető bútorok és eszközök használatát illetően. 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy válaszolják meg az alábbi kérdést: 

„Milyen stratégiákat kellene alkalmazni, amikor egy kicsi és túlzsúfolt környezetben 
dolgozunk?”

• Gondolkodjunk el annak a lehetőségén, hogy multifunkcionális eszközöket használunk (egy 
gurulós homokozó asztal, ami letakarható és így egy játéktérré alakítható át; a csoportszoba 
állandó részeként bővítsük a tantermet a külső tér használatával – minden nap használjuk a 
tölgyfa árnyékát meseolvasásra stb.). 

Facilitátori tippek:

A következő jegyzetek segítséget nyújtanak néhány, a Terem elrendezés értékelő kérdés-
sorban szereplő kérdés könnyedebb megválaszolására. 

*Bizonyos területek kijelölése a teremben. Ne feledjük, hogy ez a kis méretű és a zsú-
folt helyekre egyaránt vonatkozik. Megoldást jelenthet az, hogy ha néhány területet több 
célra is használunk, mint például az olvasó sarok, amely alvó/szunyókáló területként is 
funkcionál. Mi más jut még eszünkbe? 

**Területek meghatározása a teremben: miért fontos ez? A különböző területek egyér-
telmű meghatározása segít a gyerekeknek megtanulni, hogyan használják önállóan a kü-
lönféle helyeket. Biztonságban és magabiztosnak érzik magukat – előre látják, hogy mi 
hol történik, tudják, melyik játék melyik területhez tartozik, valamint tisztában vannak a 
területekhez tartozó szabályokkal (pl. ha én könyvet szeretnék olvasni, tudom hol csinál-
jam és tudom, hogy nem vihetem át a könyvet az ebédlő részbe). Ezen felül, a határok 
meg határozása nem egyenlő a korlátok megteremtésével: egy eltérő színű festék haszná-
lata a falon vagy a padlón, vagy éppen egy szőnyeg vagy párna a sarokban is jelölhet 
különböző helyeket a teremben. Azonkívül nem csak a fizikai tereknek kell egyértelműnek 
lenniük, hanem a tároló dobozokat is egyértelmű jelzésekkel kell ellátnunk: a gyerekeknek 
pontosan tudniuk kell, mi hova tartozik, hogy így hozzáférhessenek dolgokhoz, illetve, 
hogy később segíteni tudjanak az elpakolásban!

***A mókás tér: senki nem akar egy unalmasan kinéző helyen lenni. Gondoljunk csak 
arra, hogy egy szürke fal milyen lehangoló tud lenni egy világoskék vagy rózsaszín színű 
falhoz képest. A gyerekeknek stimuláló és mókás környezetre van szükségük maguk körül. 
Segítsük a résztvevőket elgondolkodni azon, hogyan tennék mókássá és vonzóvá a teret. 
Bátorítsuk őket, hogy legyenek kreatívak! Gondolkodjunk el a teremben lévő színeken, a 
bútorok fajtáin, gondolkodjunk el azon, hogyan használhatnánk természetes, illetve újra-
hasznosított anyagokat környezetünk díszítésére.
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19. FOGLALKOZÁS: A FACILITÁTOR SZEREPE 

Tartalom:

Ezen foglalkozás első három feladatát Mestertréner képzésre tervezték, ahol a trénereket kép-
zik: a facilitátor szerepére összpontosítanak, és segítik a résztvevőket, akik más ECEC szakem-
bereket fognak kiképezni, hogy megértsék és meghatározzák trénerként betöltött szerepüket, 
és megszerezzék a szükséges készségeket és kompetenciákat a feladatokhoz. 

Használjuk ezt a foglalkozást arra, hogy segítsünk a résztvevőknek felfedezni a jó tréner kész-
ségeit, valamint, hogy bátorítsuk őket és időt szenteljünk arra, hogy meghallgassuk fennálló 
félelmeiket és megválaszoljuk kérdéseiket. 

Abban az esetben, ha nem kerül sor Mesterképzésre, nyugodtan ugorjunk ezen foglalkozás 
utolsó feladatához: Mi jön ezután, és használjunk ezt az utolsó részt arra, hogy megbeszéljük 
a foglalkozást követő lépéseket az Aflatot program megvalósítása érdekében. 

Célkitűzések: 

A foglalkozás végére a résztvevők meg tudják határozni azokat a készségeket, amelyekkel egy 
jó facilitátornak rendelkeznie kell. Ezen felül képesek lesznek egyszerű stratégiákat alkalmazni 
ahhoz, hogy ezeket a készségeket átültessék a gyakorlatba. Megismerik a következő lépéseket 
ahhoz, hogy miután a workshop véget ér, meg tudják valósítani az Aflatot programot. 

Feladatok: 

Kik vagyunk? A facilitátor szerepének meghatározása 15 perc

A kérdezés művészete 30 perc

A megfigyelés és hallgatás elsajátítása 60 perc

Mi jön ezután 15 perc

KIK VAGYUNK? A FACILITÁTOR SZEREPÉNEK  
MEGHATÁROZÁSA (15 PERC) 

Célkitűzések: 

A facilitátor néhány szerepének felsorolása egy Aflatot tréningen 

Eszközök: 

Nincs

Lépések:

• Kezdjük azzal, hogy megkérjük a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el azon az elmúlt pár 
napon, amin eddig együtt dolgoztunk. Kérdezzük meg őket: 

„Mi volt a szerepem facilitátorként ezekben a napokban? Gyakran tartottam előadást? 
Ki beszélt az idő nagy részében, én vagy ti?”

2:00
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• Kérjük meg őket, hogy gondolkodjanak el a mi szerepünkön, mint vezető, mint valaki, aki 
azért van ott, hogy segítse őket, a résztvevőket végigmenni a különböző folyamatokon és 
együtt tanuljunk. 

• Most kérjük meg őket, hogy gondolkozzanak el azokon a dolgokon, amikben facilitátorként 
jónak kell lenniük. 

• Magyarázzuk el, hogy a következő foglalkozáson néhány facilitátori készségre fogunk fó-
kuszálni, amelyeket a következő gyakorlat során hasznosíthatnak a pedagógusokkal. Leg-
inkább a kérdezésre, megfigyelésre és aktív hallgatásra fogjuk fordítani a figyelmünket.  
Hangsúlyozzuk, hogy rendszeres gyakorláson keresztül tanulhatjuk meg vegyíteni ezeket a 
készségeket zökkenőmentes és automatikus módon. 

A KÉRDEZÉS MŰVÉSZETE (30 PERC) 

Célkitűzések: 

A résztvevők képesek lesznek meghatározni a kérdezési készségek fontosságát a facilitátori 
foglalkozásoknál felnőttek és gyerekek esetében egyaránt. A résztvevők azonosítják a megfe-
lelő kérdésfeltevést, hogy ezáltal támogassák a biztonságos és stimuláló tanulási környezetet.

Eszközök: 

• Fehér papírszalag-ragasztó
• Post-itok
• Kérdezés ellenőrzőlista (lásd lentebb) másolatok – választható 

Lépések: 

Kérjük meg a résztvevőket, hogy játszanak találós kérdést. Adjunk minden résztvevőnek egy 
post-itot és kérjük meg őket, hogy alakítsanak párokat. 

• Kérjünk meg minden résztvevőt, hogy írják fel egy híres ember nevét a post-itre, figyelve arra, 
hogy a többi résztvevő nem látja azt, amit írnak. 

• Ezt követően kérjük meg a résztvevőket, hogy ragasszák a post-itot párjuk hátára vagy hom-
lokára. Segítsünk nekik azzal, hogy egy kis ragasztószalagot adunk, amennyiben szükséges. 

• Most, magyarázzuk el, hogy 3 percük van arra, hogy kitalálják a post-iton szereplő személy 
nevét. Hívjuk fel a résztvevők figyelmét arra, hogy csak „igen vagy nem kérdéseket” (eldön-
tendő, zárt kérdéseket) tehetnek fel egymásnak. 

• Miután mindkét résztvevőnek volt lehetősége játszani, mondjuk el a résztvevőknek, hogy 
most egy másik kérdezős játékot fogunk játszani. Még mindig legyenek párokban és magya-
rázzuk el, hogy egyikőjük kérdezgetni fogja a másikat a hétvégéjéről. A kérdező személynek 
meg kell próbálnia annyi információt szerezni, amennyit csak tud, míg a felelő személynek mi - 
nél kevesebb információt kell átadnia. Adjunk 3 percet a résztvevőknek a játékra. 

• Ennél a pontnál kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el, és reflektáljanak a 
történtekre. Kérjük meg őket, hogy osszák meg tapasztalataikat. Alkalmazzuk a következő 
kérdéseket: 

„Mit figyeltünk meg a tapasztalatokból/feladatokból? Könnyű volt kérdezni? Könnyű 
volt választ adni a kérdésekre? Mik voltak azok a kérdések, amelyek különösen tet-
szettek, vagy amikre pozitívan reagáltatok? Mik voltak azok a kérdések, amelyek ké-
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nyelmetlen helyzetbe hoztak titeket? Hogyan tudjuk ezeket a felismeréseket alkalmazni 
facilitátorként a munkánk során?” 

• A feladat teljesítéséhez kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el a következő két 
kérdésen: 

„A kérdezés miért döntő fontosságú készség a facilitálás esetében? Ez csak akkor 
hasznos készség, amikor felnőttekkel dolgozunk vagy a gyerekek esetében is hasz-
nosnak bizonyul?”

• Nézzük meg az alábbi Kérdezés ellenőrzőlistát. Ellenőrizzük, hogy az ellenőrzőlistán szereplő 
összes kérdés kellő figyelmet kap-e a megbeszélés során. Ha szükséges, az ellen őrzőlistát 
lefénymásolhatjuk és kioszthatjuk a résztvevők között. 
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
KÉRDEZÉS ELLENŐRZŐLISTA

A kérdezés célja 

	Hogy érdeklődést váltsunk ki, hogy lekössünk és kihívás elé állítsuk a gyerekeket/felnőt-
teket 

	Hogy a korábbi tudást ellenőrizzük

	Hogy elősegítsük a meglévő tudás és élmény előhívását és használatát

	Hogy a gondolkodást a kulcsfogalmakra és kérdésekre összpontosítsuk

	Hogy a gyerekek/felnőttek gondolkodását a tényszerűről az analitikusig bővítsük

	Hogy fejlesszük az érvelés, problémamegoldás, értékelés és hipotézis formálás technikáit 

	Hogy támogassuk a gyerekek/felnőttek gondolkodását a tanulási technikájuk kapcsán 

A kérdezés egy kritikus készség a facilitáció szempontjából mert ez: 

	a facilitátor/pedagógus és tanuló közötti együttműködés legáltalánosabb formája;

	gyakorlatilag minden óratípusnak része

	egy kulcsfontosságú módszer a tanulóknak biztosított megfelelő kihívás érdekében

	jelentős hatása van az elért fejlődés mértékére

	a leggyorsabb és legelérhetőbb módszer a pedagógus számára, hogy értékelje a fejlő dést
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A MEGFIGYELÉS ÉS MEGHALLGATÁS ELSAJÁTÍTÁSA (60 PERC) 

Célkitűzések: 

A megfigyelés és meghallgatás fontosságának meghatározása felnőttek és gyerekek esetében 
egyaránt. A megfelelő megfigyelési és meghallgatási viselkedések azonosítása egy biztonságos 
és stimuláló tanulási környezet támogatása érdekében. 

Eszközök:

• Nincs
• Megfigyelés és meghallgatás ellenőrzőlista (lásd lentebb) – választható 

Lépések: 

• Kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 3 főből álló csoportokat. 

• A 3 különböző személyt kinevezzük A-nak, B-nek és C-nek.

• Mondjuk el, hogy minden egyes körben, egyvalaki lesz a beszélő, másvalaki a hallgató és a 
harmadik személy a megfigyelő, így a játék végére mindenkinek lesz lehetősége mindegyik 
szerepben kipróbálnia magát.

• A beszélő meg fog osztani egy pillanatot, amikor valami kihívást jelentő dologgal szembe-
sült a munkája során. Erről kb. 5 percig beszélhet. A hallgatóknak aktívan kell figyelniük és 
kérdezniük. A megfigyelők jegyzeteket készítenek és visszajelzést nyújtanak a meghallgatók 
számára. 

• Folytassuk az 1. körrel: magyarázzuk el, hogy A személy lesz a beszélő, B személy a meg-
hallgató és C személy a megfigyelő. 

• 5 perc után kérjük meg őket, hogy cseréljenek szerepeket. Most A személy a megfigyelő,  
B személy a beszélő és C személy a meghallgató. 

• 5 perc után kérjük meg őket, hogy újra cseréljenek szerepeket. Most A személy a meghall-
gató, B személy a megfigyelő és C személy a beszélő. 

• Miután mindenkinek volt lehetősége minden szerepet eljátszani, kérjük meg a résztvevőket, 
hogy ötleteljenek a meghallgatás és megfigyelés fontosságáról. Tegyük fel a következő kér-
déseket: 

„Miről szólt a feladat? (Kérjük meg őket, hogy gondolkozzanak el a tartalmon és a 
folyamaton is, és reflektáljanak ezekről.) Mit figyeltünk meg ebből a tapasztalatból/fel-
adatból? Beszélőként hogy írnátok le az élményt? A folyamat megfigyelőjeként milyen 
megfigyeléseket tettetek azzal kapcsolatban, ahogyan a pár beszélt? Mi csináltak jól? 
Mit lehetne még fejleszteni? Hogyan tudjuk alkalmazni ezeket a felismeréseket facili-
tátorként a munkánk során? Miért fontos, hogy facilitátorként rendelkezzünk az aktív 
figyelem készségével? Miért fontos, hogy facilitátorként rendelkezzünk megfigyelési 
készségekkel?” 

• Most kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4 csoportot. Kérjünk meg két cso por-
tot, hogy állítsanak össze egy aktív figyelem ellenőrzőlistát, és további két csoportot, hogy 
dolgozzanak egy megfigyelési ellenőrzőlistán a következő kérdés megválaszolásával: „Mit 
kellene tennem, hogy biztos legyek abban, hogy jó meghallgató/megfigyelő vagyok?” Adjunk 
a csoportoknak 10 percet, hogy elgondolkodjanak a kérdéseken. 

• A 10 perc lejárta után kérjük meg mindegyik csoportot, hogy 5 percben prezentálják válaszai-
kat. Ezeket a válaszokat gyűjtsük össze a flipchart lapon. Bizonyosodjunk meg arról, hogy 
a Megfigyelés és meghallgatás ellenőrzőlistán szereplő minden válasz szerepel a résztvevők 
listáján. Adhatunk a résztvevőknek egy-egy példányt a listáról. 
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUM:  
MEGFIGYELÉS ÉS HALLGATÁS ELLENŐRZŐLISTA

AKTÍV HALLGATÁS MEGFIGYELÉS

	Az aktív hallgatók szándékosan szentel-
nek osztatlan figyelmet a beszélőnek

	Az aktív hallgatók jelzéseket adnak  
arról, hogy odafigyelnek

	Az aktív hallgatók elfogultság nélkül 
meghallgatják a teljes üzenetet, mielőtt 
válaszolnak

	Az aktív hallgatók arra használják az 
általuk megszerzett információt, hogy 
mélyebb megértést szerezzenek és ösz-
szefüggéseket alkossanak

	Az aktív hallgatók szemkontaktust tar-
tanak

	Az aktív hallgatók kerülik a beszélők 
megzavarását

	A megfigyelők tisztában vannak a  
meg figyelés és a nézés közötti különb-
séggel 

	A megfigyelők odafigyelnek a testbe-
szédre

	A megfigyelők rajta tartják a szemüket a 
csoportdinamikán és a lekötöttségen.

	A megfigyelők körültekintőek környeze-
tükkel kapcsolatban (terem elrendezése, 
öltözködési stílus stb.)

	A megfigyelők odafigyelnek a részle tekre

	A megfigyelők elhatárolódnak az ítélke-
zéstől 
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MI JÖN EZUTÁN (15 PERC) 

Célkitűzések: 

A résztvevők tisztában vannak a következő lépésekkel a Pedagógustréningen, illetve az Aflatot 
program megvalósításában. 

Eszközök: 

Nincs 

Lépések: 

• Ebben az utolsó feladatban fontos, hogy felkészítsük a résztvevőket, hogy mi vár rájuk ez-
után a munkájukban facilitátorként, más ECEC szakemberek és trénereként (1. szituá ció). 
Az is előfordulhat, hogy ez a tréningünk utolsó feladata és a pedagógusok nem végzik el a 
Tréneri továbbképzést. Egyszerűen csak befejezik a tréninget, és elkezdik átültetni a gya-
korlatba a tanultakat az ECEC környezetükben (2. szituáció). Éppen ezért szükséges, hogy 
felkészítsük őket a jövőre, és bíztassuk őket. Most próbáljuk meg átadni a következő üze-
neteket az 1. és 2. szituáció alapján. 

1. Szituáció
• Mondjuk el, hogy az elkövetkezendő 3 nap során reprodukálniuk kell a tréninget és ké-

szen kell állniuk arra, hogy más ECEC szakembereket tanítsanak be. Feladatuk ezekben 
az esetekben az, hogy kövessék az ebben a kézikönyvben található instrukciókat és 
valósítsák meg újra a tréninget úgy, ahogy azt ők tapasztalták. 

• Ideális esetben ennél a pontnál meg kell kérnünk a résztvevőket, hogy 3-5 fős csopor-
tokat alkossanak a képzésen résztvevő ECEC szakemberek számától függően. Mond-
juk el, hogy minden résztvevőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy legalább egy 
tréning foglalkozást végrehajtson a kézikönyvből. Egyeztetniük kell a csoportjukon belül, 
hogy ki melyik foglalkozást fogja megtartani.  

• Magyarázzuk el, hogy a következő oldalakon egy mintát találnak egy lehetséges  
3 napos Tréneri továbbképzésre, amelyet útmutatóként használhatnak. Ideális lenne, ha 
egy teljes, vagy legalább egy fél napot tudnának szentelni a felkészülésre. Ha lehetsé-
ges, kérjünk meg minden csoportot, hogy olvassák el a közelgő 3 napos tréning során 
kijelölt foglalkozásokat, és gyakorolják azokat a csoportjukban. Ha ez nem lehetséges, 
kérjük meg őket, hogy minden tréning nap után fél órát fordítsanak arra, hogy felkészül-
nek a soron következő tréningre. 

1. és 2. Szituáció
• Mindkét esetben, amikor a trénerek gyakorlati tréninget hajtanak végre, illetve abban 

az esetben, amikor ez a tréning utolsó foglalkozása, egyaránt fontos, hogy megkérjük 
a résztvevőket, hogy készüljenek fel az Aflatot program ECEC környezetükben való 
soron következő megvalósításra. 

• Ennél a pontnál a résztvevők ECEC környezetben való szerepétől függően taná csos 
lenne 30 percet arra fordítani, hogy csoportokban meghatározzák a megvalósítási stra-
tégiát helyi, regionális vagy országos szinten, a résztvevők szerepétől függően. Tudato-
san döntöttünk úgy, hogy nem érintünk olyan feladatokat, amely segít végre hajtani az 
effajta foglalkozásokat, mivel ezek a feladatok nagyban függnek a helyi környezettől, 
valamint a résztvevők profiljától. 

• Ezen kívül, ennél a pontnál célszerű újra megjelölni minden olyan támogatói felületet és 
anyagot, amely segít az Aflatot program megvalósításában. Főként: 
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 – Az Aflatot Kézikönyv, annak Bevezetése, Forrás listája, valamint a Családi Eszköztár 
Foglalkozások a könyv végén. Emlékeztessük a résztvevőket, hogy a megvalósítás 
szempontjából micsoda nagyszerű segítő eszközöket jelölnek a könyv ezen részei. 

 – Az Aflatoun Akadémia weboldala: http://www.aflatounacademy.org/. Az Aflatoun 
Akadémia egy virtuális közössége minden pedagógusnak és pedagógus oktató-
nak az Aflatoun Hálózatából. A weboldalon hasznos linkek találhatók az anyagok-
hoz különböző nyelveken, és az oldal összeköti a pedagógusokat és trénereket 
szerte a világon. 

• Végül ne feledkezzünk meg a Monitoring és Értékelés fontosságáról sem: magyarázzuk 
el, hogy az különféle eszközöket tartalmaz, amelyek segíthetik a pedagógusokat az 
Aflatot program értékelésének lépései során. Ne felejtsük el kihangsúlyozni azt, hogy 
mire szolgál az M&E (Monitoring és Értékelés). Az M&E-nek nem célja, hogy megítélje, 
hogyan dolgozunk, hanem azért fejlesztették ki, hogy értékelje, van-e és milyen mér-
tékű pozitív hatása van a program megvalósításának a gyerekekre.  

• Az M&E említése során ne felejtsük el kiosztani a tréning utáni kérdőíveket ennél a 
pontnál! (lásd következő oldal) 

• Köszönjük meg mindenkinek a részvételt és biztosítsunk lehetőséget néhány záró kér-
désre. 
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UTÓSZÓ: KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK 

Szép munka! Sikeresen végigvezettük a résztvevőket az 5 napos workshopon. Ezután már a 
következő lépések az ő kezükben vannak, akár visszamennek az ECEC osztályokhoz és meg-
valósítják az Aflatot programot az óvodásokkal, akár összegyűlnek előkészíteni a következő  
3 napos pedagógus továbbképzést. 

Mindkét esetben a workshop lezárása előtt és mielőtt megköszönnénk a résztvevőknek az 
elkötelezettségüket és a részvételüket, ellenőrizzük, hogy kiosztottuk-e számukra a Tréning 
utáni kérdőívet (lásd jelen kézikönyv 136.o.) Emlékeztessük őket, hogy a kérdőívek segítenek 
a workshop hatékonyságának értékelésében. 

Miután összegyűjtöttük a kitöltött kérdőíveket, továbbítsuk őket a következő email címre:  
research@aflatoun.org.

Köszönjük!

A MESTERKÉPZÉSHEZ… 

A következő oldalon egy lehetséges 3 napos program példáját találjuk, hogy ezzel is se gítsünk 
a résztvevőknek megtartani a következő foglalkozásokat a pedagógusok számára.  Nyugod-
tan nyomtassuk ki az áttekintést és a szükséges foglalkozásokhoz tartozó instrukciókat, hogy 
megbizonyosodjunk arról, hogy minden résztvevő készen áll a gyakorlatra (abban az esetben, 
ha a résztvevők nem rendelkeznek a teljes kézikönyvvel). 

Szerepünk a következő napok során: 

• Útmutatást adni a résztvevők számára, a foglalkozások előkészítése során, megválaszolni 
a kérdéseiket, eloszlatni bármilyen felmerülő kétségüket. Amikor csak lehetséges, biztassuk 
őket. 

• Minden foglalkozás során jegyzeteljünk: a helyes gyakorlatokat, illetve azokat a dolgokat, 
melyeket eltérő módon csinálnánk, és a nap végén vitassuk meg ezeket a pontokat.

• Támogassuk a résztvevőket és vezessük a beszélgetéseket a reggeli előkészítő, valamint az 
esti értékelő foglalkozások során. 

A résztvevők szerepe a következő napok során: 

• Alkossanak csoportokat és minden csoporton belül jelöljünk ki egy vagy több facilitátort 
minden egyes foglalkozáshoz. 

• Alaposan olvassuk végig a foglalkozásokat jelen tréning kézikönyvben: csak annyit kell ten-
niük, hogy reprodukálják azt, ami ebben a könyvben található! 

• Emlékezzünk, mit csináltunk mi facilitátorként: kérdezési készségeinkre, megfigyelési kész-
ségeinkre, hallgatási készségeinkre. Ültessük át ezt az ő a munkájukba, alkalmazzuk a fel-
készülés során. 

• Figyeljük meg a csoport többi tagját, ahogy ők facilitálnak, és gondolkozzunk el rajta. Ké-
szítsünk jegyzeteket azokról a dolgokról, amelyek jól működtek, illetve azokról, amelyeket 
másképp csináltunk volna. Ez lesz majd az alapja a beszélgetéseknek minden nap végén az 
esti értékelő foglalkozásokon.
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HÁROMNAPOS PEDAGÓGUSTRÉNING: PROGRAM ÉS TIPPEK 

 
A következő Háromnapos program a Mestertréneri gyakorlati workshophoz készült. A három 
nap során a résztvevők csoportokat formálnak és végrehajtják a tréning azon részét, melyet 
előzőleg végigjártak egy új pedagógus vagy facilitátori csoporttal. 

A háromnapos tréning célja, hogy tréning készségeiket gyakorolják és megismerkedjenek az 
Aflatot tréning tartalmával. 

Éppen ezért tanácsos a napokat a következő módon felépíteni:  

MI TÖRTÉNIK
MI A STÁBTAG  

RÉSZTVEVŐK SZEREPE
MI A MESTERTRÉNER 

SZEREPE

Facilitátori 
előkészület 

Tanácsos 30 percet 
szentelni (ideális 
esetben reggel, mi-
előtt a „résztvevők” 
megérkeznek) az 
előkészületekre  
a workshop kez-
dése előtt. 

• Gyülekezzenek csopor-
tokba 

• Minden csoport megtalálja 
a megfelelő területet a 
következő facilitációhoz 

• Minden csoport rendelkezik 
azon hallgató résztvevők 
listájával, akik részt vesz-
nek a facilitációjukon

• Ellenőrizzük, hogy minden 
szükséges eszköz rendel-
kezésünkre áll a foglalkozá-
sokhoz 

• Ellenőrizzük, hogy minden 
facilitátor és segítő facili-
tátor pontosan tudja, mely 
foglalkozást kell végrehaj-
tania

• Ha az idő engedi, gyakorol-
juk a foglalkozások részeit 
a csoporttal 

• Tegyünk fel kérdéseket a 
Mester trénereknek

• Segítsünk a stábtag részt-
vevőknek csoportokat 
alakítani

• Adjunk minden csoportnak 
egy meghatározott listát a 
hallgató résztvevők nevei-
vel (pl. ha 4 csoport lesz  
24 résztvevővel, ellenőriz-
zük, hogy minden csoport-
nál van egy egyértelmű  
lista a 6 résztvevőről, akik  
a csoportokhoz tartoznak.  
Ellenőrizzük, hogy a cso-
portok különféle korú és 
nemű résztvevő hallgatók-
ból állnak) 

• Jelöljük ki a helyet, ahol a 
következő napok során a 
csoportok facilitálnak

• Csoportról csoportra 
haladva válaszoljuk meg a 
kérdéseket, illetve biztas-
suk a résztvevőket

• Ellenőrizzük, hogy az  
adott napra szánt feladat 
érthető-e

A részt
vevők érke
zése 

A workshop hallgató 
résztvevői elkezde-
nek megérkezni

• Minden csoport fogadja a 
listáján szereplő résztvevő 
hallgatókat   

• Ettől a pillanattól kezdve 
ők lesznek a foglalkozás 
vezetői!

• Kövessük jelen kézikönyv 
instrukcióit, amelyeket az 
alábbi táblázatban jelöltünk 
a foglalkozások kapcsán 

• Nyújtsunk segítséget, 
amennyiben szükséges



Tréning 
foglalkozá
sok (lásd 
lentebb a 
program 
tervezetet)

Elkezdődik a tré-
ning! Minden nap  
2 délelőtti és 2 dél-
utáni foglalkozásból 
áll, lehetőleg egy 
ebédszünettel (30 
perc-1 óra), egy reg-
geli és egy délutáni 
szünettel (mindegyik 
15 perc)

• Kövessük ezen kézikönyv 
alapján az egyes foglalko-
zásokhoz tartozó instruk-
ciókat, melyet az alábbi 
táblázat tartalmaz 

• Készítsünk jegyzeteket:  
mi az, ami jól működik, és 
mit csinálnánk másképp 

• Nyújtsunk segítséget, 
amennyiben szükséges

• Készítsünk jegyzeteket
• Haladjunk csoportról cso-

portra, de próbáljuk meg 
nem zavarni vagy beavat-
kozni a csoportok munkájá-
ba, hacsak nem szükséges 

Visszajelzé
sek – foglal
kozás

Jó gyakorlat min den 
tréning napot érté-
kelő foglal kozással 
zárni, miután min - 
den résztvevő távo- 
zott. Jobb, ha meg- 
kérjük a stáb tag 
résztvevőket, hogy 
maradjanak a cso - 
portjaikkal és  
cso porton belül be-
széljék át a na pot.  
A csoportoknak 
főként a napi fog- 
lalkozásokra kell 
fókuszálnia és a 
következő kér dések 
segítségével kell 
beszélgetést kezde-
ményezniük:    

– Mik azok a dolgok, 
amelyek jól men-
tek? 

– Mit csinálnánk 
másképp? Miért?

– A foglalkozások 
kellőképp aktívak 
voltak-e és kellő-
képp lekötötték-e    
a résztvevőket?

– Kik beszéltek töb-
bet, a facilitátorok 
vagy a hallgatók?

• Nézzük meg a jegyzeteket, 
amelyek készítettünk

• Nézzük át a programban 
szereplő foglalkozásokat, 
próbáljuk meg együtt meg-
válaszolni az értékelőlapon 
szereplő kérdéseket

• Minden tagnak kritikusnak 
kell lennie és visszajel-
zést kell nyújtania a többi 
résztvevőről, viszont soha 
ne legyünk sértőek vagy 
tiszteletlenek

• Csoportról csoportra halad-
va segítsünk a beszélgeté-
sek facilitálásában, ameny-
nyiben szükséges 

• Próbáljuk megfigyelni, mi 
történik a csoportoknál és 
csak akkor avatkozzunk 
közbe, amikor szükséges: 
a résztvevőknek képesnek 
kell lenniük visszajelzést 
nyújtani egymásnak

• Használjuk jegyzeteinket, 
ha úgy gondoljuk, hogy 
néhány dologra rá kell mu-
tatni a visszajelzések során

• Vigyázzunk: előfordulhatnak 
konfliktusok, így bizonyo-
sodjunk meg róla, hogy 
felügyeljük mindazt, ami a 
csoportokon belül történik

• Emlékeztessük a részt-
vevőket, hogy legyenek 
pozitívak és bátorítóak

• Adjunk köszönetet a 
résztve vőknek és dicsérjük 
meg őket munkájukért és 
dicsérjük meg őket munká-
jukért  

Vegyük figyelembe, hogy a fenti táblázatban a „mestertréner” kifejezés arra a személyre vagy 
azokra a személyekre vonatkozik, akik az előző 5 napos tréninget irányították, míg a „stáb tag 
résztvevő” vagy „facilitátor” kifejezések az ECEC szakemberekre vonatkoznak, akik részt vet tek 
az előző 5 napos tréningen. A „hallgató résztvevők” kifejezés itt a pedagógusok vagy trénerek 
új csoportjára vonatkozik, akik csak az elmúlt 3 napos tréningen vettek részt, és éppen ezért 
őket kizárólag csak a stábtag résztvevők/facilitátorok oktatták.  
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HÁROMNAPOS TRÉNING PROGRAM: 

1. nap

Délelőtt
S1: A tréning áttekintése és bevezetés 

S2: Aflatoun program orientáció 

Délután
S3: Koragyermekkor: hogyan nőnek, tanulnak és látják a világot 
a kisgyerekek. 

S4: Az Aflatot szemlélet a koragyermekkori oktatás kapcsán 

2. nap

Délelőtt

S5: Többféle oktatási módszer használata: Az eszköztár stra-
tégia 

S6: Te, az Aflatoun és én – a gyermek központú szemlélet az 
Aflatot tananyagban 

Délután
S7: A pénz és én – történetmesélési technikák 

S8: A gyerekek jogai – ötletbörze (brainstorming) technika 

3. nap

Délelőtt
S9: Spórolni, költeni és megosztani – dalok és játékok  
használata 

S11: Az Aflatot vásár – korlátozott erőforrásokkal való munka 

Délután
S12: A család részvétele: Miért fontos? Miért jelent kihívást? 

S14: A szabadtéri helyszín – Az Aflatot feladatok meglévő kör-
nyezethez való alakítása 

130   AFLATOT TRÉNERI KÉZIKÖNYV | UTÓSZÓ



LENDÜLETET ADÓ ÉS BEMELEGÍTŐ FELADATOK 

 
Jó ötlet főként a tréning elején vagy amikor csökken az energiaszint, hogy rövid, lendületet adó 
feladatokat végezzünk, hogy a résztvevőket aktív részvételre ösztönözzük, és hogy jól érezzük 
magunkat. 

A foglalkozások megtervezését nem vegyítettük energizáló feladatokkal, de bátran hasz náljunk 
néhányat az itt felsoroltak közül, illetve kutassunk további ötletek után a lent megadott link 
segítségével. 

Tartsuk szem előtt, hogy: 

• Az energizáló feladatok nem lehetnek hosszabbak 5 percnél és akkor kell abbahagynunk, 
amikor a résztvevők még élvezik, és nem akkor, amikor már túlhasználtuk őket. 

• Ne feledkezzünk meg arról, hogy érzékenyen kezeljük a különbségeket, legyen szó akár kul-
turális, akár fizikai különbségekről. Zárjuk ki vagy módosítsuk ezen lendületet adó feladatok 
használatát a résztvevők azon csoportjával, amellyel dolgozunk. 

• Ezeknek a feladatoknak rövidnek, aktívnak és mókásnak kell lenniük. 

• Ha a foglalkozás már amúgy is játékkal kezdődik, ami a feladat témájához kapcsolódik, ak-
kor nincs szükség arra, hogy lendületet adó feladatokat alkalmazzunk. A játék szintén arra 
irányul, hogy újraösszpontosítsa a figyelmet, mindeközben bevezetve a témakört is.

• Gondoljuk át, hogy ezek a feladatok kulturális szempontból megfelelőek-e. Azon energi-
záló feladatok, melyek fizikai közelséget igényelnek, például ha a résztvevőknek párban kell 
táncolniuk, némely környezetben nagyon jól, míg más környezetben kevésbé jól működnek. 
Vegyük figyelembe ezen feladatok kulturális alkalmasságát. 

Íme néhány nagyon egyszerű példa a lendületet adó feladatokra. Nézzünk körül lentebb to-
vábbi ötletekért. 

1. Táncoló energizáló: Helyezzünk el néhány lapot a földön, eggyel kevesebbet, mint a részt-
vevők száma. Amikor megállítjuk a zenét, a résztvevők párt keresnek maguknak és mindket-
ten keresnek egy darab lapot, amire ráállhatnak. 

2. A süllyedő sziget: Helyezzünk el néhány lapot a földön, résztvevőnként egyet. Indítsunk el 
zenét, és minden résztvevőnek a „szigetén” (a lap) kell táncolnia. Amikor megáll a zene, min-
den résztvevőnek félbe kell vágnia a lapot, amin áll, és újra elfoglalni a helyét a fél-„szigetén”, 
és így tovább, míg mindegyik résztvevő lábujjhegyen nem áll egy pici darab „szigeten”. Az 
nyer, aki utoljára „esik bele az óceánba” (aki tudja folytatni a táncot a pici papíron is). 

3. Ragasztószalagok és tollak: A résztvevők két sorba rendeződnek, mindegyik résztvevő 
egy tollat vagy pálcát tart a szájában. Az első ember a sorban, megpróbál megtartani egy 
ragasztószalag gurigát a szájában lévő pálcával és megpróbálja továbbadni azt a mellette 
lévő személy pálcájára, anélkül, hogy megérintenék azt, vagy hagynák leesni. Az a csoport 
nyer, aki elsőnek hozza előre a ragasztószalag gurigát. 

4. Kör játék: A résztvevők két kört formálnak, egy belső és külsőt, körbe-körbe sétálva, miköz-
ben szól a zene. Amikor a zene megáll, minden résztvevő feltesz egy kérdést a partnerének, 
és válaszolnak egymásnak. 

5. Titkos tárgy: Az egyik résztvevő gondol valamire. A többi résztvevőnek 20 kérdés áll ren-
delkezésére, hogy kitalálja mi az. 
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6. Vihar: Mondjuk, hogy „eső”, míg ezzel egyidejűleg dobolunk az asztalon vagy a széken, 
mintha esne az eső. A résztvevők ugyanezt teszik, lassan növelve a dobolás/esőzés sebes-
ségét. Hirtelen, miközben zuhog az eső, a tréner tapsol egyet és többször elkiáltja magát, 
hogy „villámlás!”, minden egyes tapsnál. A résztvevők követik a tréner mozdulatait. 

Facilitátori tippek: ITT AZ ENERGETIZÁLÁS IDEJE! 

A fentiek csak néhány egyszerű példa a lendületet adó feladatok közül. Rengeteg elérhető 
példát találhatunk online, hogy segítsen felrázni a csoportunkat. Nagyon jó forrás például 
a „100 mód, hogy felrázzuk a csoportokat: Játékok workshopokra, meetingekre és a kö-
zösség számára” elnevezésű, melyet a Nemzetközi HIV/AIDS Szövetség dolgozott ki. Íme 
a hozzátartozó link: https://www.aidsalliance.org/assets/000/001/052/ene0502_Energiser_ 
guide_eng_original.pdf?1413808298

Az Igazságügyi és Bűnmegelőzési Központ szintén kidolgozott egy játékokat és lendü letet 
adó feladatokat tartalmazó kézikönyvet amely hasznos lehet számunkra. A címe: „Techni-
kai Kézikönyv: Játékok, Jégtörők és Lendületet adó feladatok”, melyet itt tudunk letölteni: 

http://www.cjcp.org.za/uploads/2/7/8/4/27845461/technical_manual - games_ice brea-
kers_ and_energizers.pdf
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ISMÉTLŐ/ÖSSZEFOGLALÓ FELADATOK 

 
Mindig jó ötlet lezárni és/vagy elkezdeni a tréning napokat egy ismétlő vagy összefoglaló fel-
adattal. Ennek legegyszerűbb módja a facilitátor számára, ha megnézi a napi jegyzeteit és 
hangsúlyozza legfontosabb tanulási pontokat. Míg az effajta szemlélet technikailag helytálló, 
egyúttal unalmas is. A nap végének és a napok kezdetének egy olyan pontnak kell lennie az 
egész csoport számára, amikor újra összegyűlnek, mély lélegzetet vesznek egy hosszú nap 
végén vagy új erőre kapnak, hogy a foglalkozások egy újabb sorának kezdjenek neki. Fontos, 
hogy ösztönözzük a résztvevőket arra, hogy nevessenek és fesztelenek legyenek, míg ugyan-
akkor kérjük meg őket, hogy adjanak visszajelzést és határozzák meg a nap során tanultakat.

Az alábbiakban egyszerű játékok vagy feladatok listáját találjuk, mely segíthet egy-egy ismét-
lő vagy összefoglaló feladat végrehajtásában: használjunk több módszert, hogy ezáltal vál-
tozatossá tegyük a napokat, és ha szükséges, használjunk ezek közül néhányat, amikor azt 
érezzük, hogy fontos, hogy újra elhangozzanak a főbb tanultak egy különösen nehéz és fontos 
feladat után.  

Elengedhetetlen, hogy ne húzódjon el túl sokáig az ismétlő vagy összefoglaló feladat. 5-10 
perc nek elegendőnek kell lennie, hogy fogalmunk legyen arról, mi történt az előző foglalkozá-
sok során, és mi az, amit feltétlenül fontos megjegyeznünk. 

1. Egy 45 másodperces áttekintés: Ezt csoportokban és játék formájában is elvégezhetjük.  
A résztvevők két csoportot alakítanak, mindegyik csoportnál van egy flipchart lap és egy 
filctoll. Minden csoportnak le kell írnia a kulcsfogalmakat/szavakat, amelyeket a nap során 
átbeszéltünk. Az a csoport nyer, aki 45 másodperc alatt a leghosszabb listát írja. Ha szük-
séges, további segítséget nyújthatunk a résztvevőknek azután, hogy végeztek a lista meg-
írásával, azáltal, hogy rávilágítunk a legfontosabb napi tudnivalókra a flipchart lapok alapján. 

2. Titkos kérdések: a legjobb a nap elején végrehajtani. A facilitátor egy kérdést tartalma-
zó dobozt helyez a résztvevők széke alá, mielőtt megérkeznek. A dobozokban random 
ismétlő kérdések szerepelnek (beleértve pl. „Mit tanultál a tegnapi foglalkozáson? Mi az, 
ami tetszett? Mi az, amit esetleg nem értettél? Mi az, amit már azelőtt is tudtál? stb.”) 
valamint mókás kérdések (pl. „Mit vacsoráztál tegnap? Hogy hívják a neked balra ülő 
részt  vevőt? Hogy hívják a macskámat? Stb.”). Az elején kérjük meg őket, hogy kezdjünk 
egy kincskereső játékkal, hogy megtalálják a kérdéseket tartalmazó dobozokat. Miután 
a résztvevők megtalálták a post-itokat, elfoglalják helyüket és mindenki megválaszolja a  
kér dését. 

3. Kérdések serlege: a nap végén adjunk post-itot a résztvevőknek és kérjük meg őket, hogy 
írjanak le egy, az adott tréning nappal kapcsolatos kérdést. Gyűjtsük össze a kérdéseket, 
adjunk hozzá mi magunk is pár, a tréning naphoz kapcsolódó illetve attól független, kérdést 
(pl. Mi volt életed legjobb utazása? Mi a kedvenc ételed? stb.) Az azt követő reggelen, min-
den résztvevő kihúz egy post-it kérdést és megválaszolja azt. 

4. Hógolyózás: Minden résztvevő leír egy dolgot, amely tetszett nekik a tréning napon, valamit, 
ami nem volt teljesen érthető, és valamit, amivel már tisztában volt. A résztvevők gombóccá 
gyúrják a lapokat és elkezdenek körbe labdákat dobálni, elég gyorsan ahhoz, hogy bizto-
sítsák a véletlenszerűséget. Néhány percnyi „hógolyózás” után, minden résztvevő kiválaszt 
egy gombócot és elolvassa annak tartalmát. 

5. Mosolygó arcok: Helyezzünk el/rajzoljunk három különböző arcot: egy boldog, egy szomorú 
és egy semleges arcot. Minden résztvevőnél van post-it, amire felrajzolja az arcok egyikét 
aszerint, hogy hogy érezte magát a tréning végén és odaragasztja a post-itet az általa rajzolt 
arccal megegyező arc alá, miközben elmagyarázza, miért érez úgy. 
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6. A hálózat: hozzunk egy gombolyag fonalat. minden résztvevő megoszt valamit, amit külö-
nösen hasznosnak találtak az adott napon és valamit, amit nem teljesen értett meg, majd 
odadobja a gombolyagot valaki másnak a körben. Ugyanezt elvégezhetjük egy lab dával, 
vidámabbá téve azzal, hogy a résztvevők nem tarthatják a kezükben 5 másodperc nél tovább 
a labdát.

7. Mit kaptam: Rajzoljunk egy nagy négyzetet egy flipchart lapra a következő szavakkal: tudás, 
kihívás, változás, érzés. A résztvevőknél négy darab post-it van, és a következő kérdéseket 
kell megválaszolniuk: 

Tudás: mit tanultál ma, amit már ezelőtt is tudtál? 

Kihívás: milyen kihívással szembesültél ma? 

Változás: mi az, amit megváltoztatnál a munkád során a ma tanultak alapján? 

Érzés: hogy érzel a mai workshoppal kapcsolatban?

Minden résztvevő felhelyezi a post-itokat a flipchart lapra és elmeséli, amiket írt.
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NYOMTATANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

Megjegyzés: 

• Az oldalszám az Aflatot kézikönyv angol nyelvű változatának második kiadására utal. 

• A példányszám jelzésértékű, mivel a résztvevők számától függ. 

FOGLALKOZÁS SZÁMA SZÜKSÉGES DOKUMENTUM MÁSOLATOK

2. Foglalkozás:  
Miért fontos a CSFE 
már kora gyermekkor-
ban?

CSFE feladat forgatókönyvek 
Választható

1 példány

3. Foglalkozás: 
Fejlődési területek a 
gyakorlatban

A óravázlat: Aflatot tankönyv  
2. feladata „Aflatoun Dal”, 21. o. 

B óravázlat: 17. feladat „A világ 
a gyermekekért”, 69. o.

C óravázlat: 23. feladat „Ki mit 
tud?”, 110. o.

D óravázlat: 32. feladat „Elér-
hetem az álmaimat”,142. o.

4-5 példány minden óra-
vázlatból: a résztvevők 
alkossanak négy csoportot, 
mindegyik csoport különböző 
óravázlatot kap, és minden 
résztvevő megkapja csoport 
óravázlatának másolatát

4. Foglalkozás:  
Az aktív tanulás a gya-
korlatban

Tantermi szituációk résztvevőnként 1

4. Foglalkozás  
Az aktív tanulás a gya-
korlatban

Aktív tanulás a koragyermekkori 
nevelésben és gondozásban 
(ECEC) tantermi ellenőrzőlista 
(választható)

résztvevőnként 1

5. Foglalkozás:  
Az Aflatot tananyag né-
hány tanítási módszere

A óravázlat: Aflatot tankönyv, 
10. Feladat, „Ki tudom fejezni 
magam a testemmel”, 38. o.

B óravázlat: 12. Feladat,  
„Baba a kosárban”, 49. o.

C óravázlat: 14. Feladat,  
„Mi a munkám?”, 57. o. 

D óravázlat: 19. Feladat:  
„Az oroszlán és az egér meséje”, 
95. o.

E óravázlat: 35. Feladat,  
„A víz az erőforrásunk”, 154. o. 

4-5 példány minden óraváz-
latból: a résztvevők alkossa-
nak öt csoportot, mindegyik 
csoport különböző óravázla-
tot kap, és minden résztvevő 
megkapja a csoportjához 
tartozó óravázlat másolatát

6. Foglalkozás:  
Váljunk szét csoportok-
ra, adjuk át az Aflatot 
óravázlatot és készül-
jünk fel a próbaórára. 

A óravázlat: Aflatot tananyag, 
1. rész, 3. feladat: „Sintra, a 
madár”, 23. o.

B óravázlat: 4. feladat:  
„Az utazóláda”, 26. o. 

10 példány minden feladat-
ból: a résztvevők egyik fele 
kapja meg az A óravázlatot,  
a másik fele a B óravázlatot
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7. Foglalkozás:  
Váljunk szét csoportok-
ra, adjuk át az Aflatot 
óravázlatot és készül-
jünk fel a mesemondó 
gyakorlatra.

A óravázlat: Aflatot tananyag  
34. feladat, „A hangya és a 
szöcske története”, 148. o.

B óravázlat: 25. feladat,  
„A pénzérme története”. 116. o.

10 másolat minden feladat-
ból: a résztvevők egyik fele 
kapja meg az A óravázlatot,  
a másik fele a B óravázlatot

7. Foglalkozás:  
Végső visszajelzések

Ellenőrzőlista mesemondáshoz 
(választható)

résztvevőnként 1

8. Foglalkozás:  
Váljunk szét csoportok-
ra, adjuk át az Aflatot 
óravázlatot és készül-
jünk fel a próbaórára

A óravázlat: Aflatot tananyag, 
17. feladat, „A világ a gyerme-
kekért”, 69. o.

B óravázlat: 18. feladat, „Joga-
ink, kötelességeink”, 93. o.

10 példány minden feladat-
ból: a résztvevők egyik fele 
kapja meg az A óravázlatot,  
a másik fele a B óravázlatot

8. Foglalkozás:  
Végső visszajelzések

Művészetek és kézművesség 
ellenőrzőlista (választható)

A kérdésfeltevés képessége 
ellenőrzőlista (választható)

résztvevőnként 1

9. Foglalkozás:  
Váljunk szét csoportok-
ra, adjuk át az Aflatot 
óravázlatot és készül-
jünk fel a gyakorlatra

A óravázlat: Aflatot tananyag, 
32. Feladat, „Elérhetem az 
álmaimat”, 142. o.

B óravázlat: 39. Feladat, 
„1…2…3… Aflatoun érmék”, 
167. o.

10-12 példány minden fel-
adatból: a résztvevők egyik 
fele kapja meg az A óravázla-
tot, a másik fele a B óraváz-
latot

9. Foglalkozás:  
Végső visszajelzések

Ellenőrzőlista dalokhoz és ver-
sekhez (választható)

résztvevőnként 1

9. Foglalkozás:  
Végső visszajelzések

Ellenőrzőlista játékokhoz  
(választható)

résztvevőnként 1

10. Foglalkozás:  
Miért a szabad játék?

Szabad játék szituációk résztvevőnként 1

10. Foglalkozás:  
Miért a szabad játék?

Ellenőrző lista szabad játékhoz 
(választható)

résztvevőnként 1

11. Foglalkozás:  
Magyarázzuk el, ho-
gyan zajlik a foglalko-
zás

Aflatot feladatok 44, 44a és 44b 
(189–194 oldal)

10 példány a 44 és 44a fel-
adatokból 

10 példány a 44 és 44b fel-
adatokból
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13. Foglalkozás:  
A családi részvételt elő-
segítő Aflatot stratégia

A Óravázlat – A Családi esz-
köztár bevezetése és 1. Feladat, 

„Közös választás”, 1.o. 

B Óravázlat – Aflatot Tananyag 
1. Feladat, „Aflatoun utazása”, 
15. o.

C Óravázlat – Aflatot Tananyag 
4. Feladat, „Aflatoun utazóláda”, 
26. o. 

D Óravázlat – Aflatot Tananyag 
14. Feladat, „Mi a munkám?”, 
57.o.

5-6 példány mindegyik óra-
vázlatból: A résztvevőket 4 
csoportra osztjuk, mindegyik 
csoport különböző óraváz-
latot kap, és a csoportok 
minden tagja megkapja a 
csoportjához tartozó óraváz-
lat egy példányát

14. Foglalkozás:  
A résztvevők szabadtéri 
látogatást szerveznek 

Aflatot Tananyag 29. Feladat, 
„A körülöttünk levő természet”, 
130.o. 

résztvevőnként 1

15. Foglalkozás:  
Kirekesztő viselkedés

Koragyermekkori nevelés és 
gondozási napi rutin tervezet 

résztvevőnként 1

15. Foglalkozás: 
Befogadó viselkedés 
ellenőrzőlista

Példák kirekesztő viselkedésre 
(opcionális)

résztvevőnként 1

15. Foglalkozás: 
Befogadó viselkedés 
ellenőrzőlista

Befogadó viselkedés ellenőr-
zőlista (opcionális) 

résztvevőnként 1

16. Foglalkozás:  
Empátiaépítő játék 

Szerepkártyák 4–5 : Egy kártyacsomag cso-
portonként. (minden személy-
nek legyen egy kártyája)

16. Foglalkozás:  
Játszzuk el

Játsszuk el! szituációk (opcio-
nális) 

résztvevőnként 1 példány

16. Foglalkozás:  
Mit kellene észben 
tartanunk

Biztonságos érzelmi környezet 
ellenőrzőlista (opcionális)

résztvevőnként 1 példány

17. Foglalkozás:  
Koragyermekkori neve-
lés és gondozási napi 
rutinunk

Tantermi időbeosztás ellenőr-
zőlista (opcionális) 

résztvevőnként 1

19. Foglalkozás:  
A kérdezés művészete

Kérdezés ellenőrzőlista (opcio-
nális) 

résztvevőnként 1

19. Foglalkozás:  
Megtanulni figyelni és 
meghallgatni

Figyelés és meghallgatás elle-
nőrzőlista (opcionális) 

résztvevőnként 1



TRÉNING ELŐTTI ÉS UTÁNI KÉRDŐÍV 

AFLATOT TRÉNINGÉRTÉKELŐ LAP: ELŐKÉRDŐÍV (A TRÉNING ELŐTT)

NÉV 

MUNKAKÖR Tréner Pedagógus Stáb Programvezető

 
Határo-
zottan  

nem értek 
egyet

Nem értek 
egyet Egyetértek

Határo-
zottan 

egyetértek
Nem tudom

1 Úgy érzem, jól ismerem Aflatoun ka-
rakterét és értem a betöltött szerepét. 	 	 	 	 	

2 Értem az Aflatoun program megköze-
lítését a részvétellel kapcsolatban és 
szerepét abban, ahogy a program 
működik.

	 	 	 	 	

3 Tisztában vagyok azzal, hogy az Afla-
tot tananyag pedagógiai háttere az ak-
tív tanulás és a gyermekközpontúság.

	 	 	 	 	

4 A gyerekeket bátorítani és engedni kell, 
hogy teljes és egyenlő partnerekként 
vegyenek részt az Aflatoun program-
ban.

	 	 	 	 	

5 Ismerem Aflatoun öt fő elemét. 	 	 	 	 	

6 Tisztában vagyok azzal, hogy az Afla-
tot program a személyes megértést és 
kutatást hangsúlyozza és azzal, hogy 
a munkafüzeteken keresztül hogyan 
taníthatjuk meg a fogalmakat.

	 	 	 	 	

7 Tisztában vagyok a gyermekek jogai-
val és azzal, ahogy azokat az Aflatot 
tananyag tanítja.

	 	 	 	 	

8 Készen állok megtanítani a gyerme-
keknek a jogaikat az iskolában. 	 	 	 	 	

9 Értem az Aflatoun megtakarításokhoz 
és kiadásokhoz kötődő szemléletét, 
valamint, hogy azokat hogyan tanítja  
a tananyag.

	 	 	 	 	

10 A megtakarítások a pénzről szólnak, 
továbbá más erőforrásokról, amelyek-
hez a gyerekeknek hozzáférésük van.

	 	 	 	 	

11 Ismerem a megtakarítás Aflatot tan-
anyagon keresztül történő folyamatát. 	 	 	 	 	

12 Készen állok bevonni a szülőket a 
tantermi feladatokba. 	 	 	 	 	

13 Értem a gyermekek szociális és pénz-
ügyi oktatását, és ahogy az Aflatot 
tananyag a fogalmakat tanítja.

	 	 	 	 	

14 Úgy gondolom, hogy a facilitátornak 
támogató szerepe van és bátorítania 
kell a gyerekek önálló gondolkodását 
és döntéshozatalát.

	 	 	 	 	



AFLATOT TRÉNINGÉRTÉKELŐ LAP: UTÓKÉRDŐÍV (A TRÉNING UTÁN)

NÉV 

MUNKAKÖR Tréner Pedagógus Stáb Programvezető

 
Határo-
zottan  

nem értek 
egyet

Nem értek 
egyet Egyetértek

Határo-
zottan 

egyetértek
Nem tudom

1 A bevezetés áttekintést nyújtott szá-
momra a workshop célkitűzéseiről és 
az Aflatoun szemlélet megértéséről.

	 	 	 	 	

2 A bevezetés kellő hozzáértést biztosí-
tott a koragyermekkori módszertanról. 	 	 	 	 	

3 Úgy érzem, készen állok más trénere-
ket/pedagógusokat tanítani az Aflatot 
programban.

	 	 	 	 	

4 Úgy érzem, készen állok arra, hogy az 
Aflatot programot megvalósítsam a 
saját intézményemben.

	 	 	 	 	

5 A facilitátor az anyagokat érdekessé 
és izgalmassá tette. 	 	 	 	 	

6 A biztosított anyagok hasznosak és 
könnyen érthetők voltak. 	 	 	 	 	

7 Más biztosított tréningekhez képest 
az Aflatot tréning sokkal informatívabb 
volt.

	 	 	 	 	

8: A tréning által érintett területek közül melyiket értetted legkevésbé: 

Aflatoun Bevezetés 	

Bevezetés a koragyermekkorba 	

Bevezetés az Aflatoun programba 	

Fogalom, program hálózat 	

Oktatás 	

Karakter és könyv 	

Aktív tanulási technikák 	

Oktatás 

A gyerekek jogai 

Oktatás 

Szociális és pénzügyi vállalkozás: Aflatot vásár 

Oktatás 

Gyermek központú módszertan 

Megtakarítás, kiadás és osztozkodás 

Igények, vágyak és erőforrások 



 
Határo- 
zottan  

nem értek 
egyet

Nem értek 
egyet Egyetértek

Határo-
zottan 

egyetértek
Nem tudom

9 Jól ismerem Aflatoun karakterét és 
értem a betöltött szerepét. 	 	 	 	 	

10 Értem az Aflatoun program megkö-
zelítését a részvétellel kapcsolatban 
és szerepét abban, ahogy a program 
működik.

	 	 	 	 	

11 Tisztában vagyok azzal, hogy az 
Aflatot tananyag pedagógiai háttere az 
aktív tanulás és gyermekközpontúság.

	 	 	 	 	

12 A gyerekeket bátorítani és engedni kell, 
hogy teljes és egyenlő partnerekként 
vegyenek részt az Aflatoun program-
ban.

	 	 	 	 	

13 Ismerem Aflatoun öt fő elemét. 	 	 	 	 	

14 Tisztában vagyok azzal, hogy az Afla-
tot program a személyes megértést és 
kutatást hangsúlyozza és azzal, hogy 
a munkafüzeteken keresztül hogyan 
taníthatjuk meg a fogalmakat.

	 	 	 	 	

15 Tisztában vagyok a gyermekek jogai-
val és azzal, ahogy azokat az Aflatot 
tananyag tanítja.

	 	 	 	 	

16 Készen állok megtanítani a gyerme-
keknek a jogaikat az iskolában. 	 	 	 	 	

17 Értem az Aflatoun megtakarításokhoz 
és kiadásokhoz kötődő szemléletét, 
valamint, hogy azokat hogyan tanítja a 
tananyag.

	 	 	 	 	

18 A megtakarítások a pénzről szólnak, 
továbbá más erőforrásokról, amelyek-
hez a gyerekeknek hozzáférésük van.

	 	 	 	 	

19 Ismerem a megtakarítás Aflatot tan-
anyagon keresztül történő folyamatát. 	 	 	 	 	

20 Készen állok bevonni a szülőket a 
tantermi feladatokba. 	 	 	 	 	

21 Értem a gyermekek szociális és pénz-
ügyi oktatását, és ahogy az Aflatot 
tananyag a fogalmakat tanítja.

	 	 	 	 	

22 Úgy gondolom, hogy a facilitátornak 
támogató szerepe van és bátorítania 
kell a gyerekek önálló gondolkodását 
és döntéshozatalát.

	 	 	 	 	



23. Kérjük, határozza meg az aktív tanulás definícióját:

24. A tréning mely részét élvezte a legjobban?

25. A tréning mely részét élvezte a legkevésbé?

26. Mit tudna az Aflatoun fejleszteni a tréning kapcsán?

27. További megjegyzések:

Köszönjük!



JEGYZETEK



JEGYZETEK



JEGYZETEK





TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Csoport-téka Egyesület, Magyarország 

+36 20 776 97 27  |  aflatot.hungary@gmail.com 
www.csoportteka.com


