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Az ELENA-n túl - a szemlélettől a tettekig
Az ELENA célja az egész életre kiható  fenn-
tartható életmód és felelős cselekvés kialakítá-
sa a fiatalokban. Az állatokkal létrejövő személyes 
kapcsolaton keresztül a gyerekek képesek lesznek össze-
kapcsolni az elméleti tudásukat a gyakorlati tapasztala-
taikkal. A pozitív érzelmek elősegítik azt, hogy a felnövek-
vő generáció nagyobb összhangban éljen a természettel.

A projekthez kapcsolódó pszichológiai és didakti-
kai kutatás  kimutatta, hogy az érintett személyek 
(tanárok, oktatók és tanulók) számára meghatáro-
zó élmény volt az állatok gondozása. Ez a folyamat 
nem csupán a diákok személyiségére volt hatással, ha-
nem arra is, hogy milyen módon kötődnek a valós 
élethez és ezen belül is a természethez. Az ELENA 
projekt ennek a kötődésnek a kialakulását igyekszik                                                                                     
megerősíteni, a tanulás és az oktatás bármely szintjén. 

A tapasztalati tanulás, valamint a világ összetettségének rendszerszintű megértése egyre inkább az ok-
tatás és a tantervek részévé kell, hogy váljon. Az ELENA projektben létrejött szakterületeken átí-
velő együttműködés (például az oktatási és a környezetvédelmi szakemberek és szervezetek közöt-
ti kapcsolat) jelentősen hozzájárul ehhez. A projekt partnerei örömmel megosztják ezirányú tapasztalataikat. 

Az év tanára
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ELENA számokban
• 9 partner szervezet Németországból, Magya-

rországról, Romániából és Grúziából
• Projekt vezető: Bajor Természetvédelmi és Tá-

jgazdálkodási Akadémia  (ANL)
• Közel 70 közreműködő szakember 
• A cél 850 tanár felkészítése az „Élő állattokkal való 

tanítás”-ra a multiplikátorok segítségével 
• Időtartam: 3 év 
• A projekt költségvetése: megközelítőleg 400 000 €, 

melyet az Európai Bizottság támogatott. 

www.elena-project.eu

2. Kapcsolódás a hétköznapokhoz

Az, hogy a tanulók felelősséget éreznek egy adott élőlény iránt, arra ösztönözi őket, hogy jobban figyeljék meg a 
saját környezetüket: biztosan találnak hasonló fajokat és felfedezik az élet sokszínűségét. A tantermi és szabadtéri 
foglalkozások együttesen segítik a diákokat abban, hogy ezeket a feladatokat összekössék a való világgal, így tuda-
tosabban figyelnek a természet megőrzésére.

Készségek és kompetenciák 
Miután a gyerekek lesznek felelősek az állatok gondozásáért, a folyamat során 
számos szociális és egyéb készségük fejlődik. Nézzük meg közelebbről:

ELENA kapcsolatok

Németország: 
poststelle@anl.bayern.de
Magyarország: 
hungary@elena-project.eu
Románia: 
romania@elena-project.eu
Grúzia: 
office@sabuko.org

ELENA: Experiential Learning and Education for Nature Awareness

Kiknek szól az ELENA?
Az ELENA mindenkinek szól, akit érdekel a ta-
pasztalati tanulás támogatása. 

Az ELENA egy olyan tanulási folyamat, melynek 
során az összes érzékszervünkre támaszkodhatunk. 
Számos tantárgyhoz köthető, legyen szó akár bioló-
giáról, matematikáról, nyelvekről vagy társadalomtu-
dományokról.  Alkalmazhatják környezeti nevelők,    
természetvédelemben dolgozók oktatók és bárki, akit 
érdekel a szórakoztató tanulás.

Mit nyújt nekem az ELENA?
Az ELENA projekt keretében olyan oktatási anya-
gok készülnek, amelyek részletes leírásokat tartalma-
znak az élő állatokkal szabadban és zárt térben meg-
valósítható feladatokról, rendszergondolkodást segítő 
játékokról és a tapasztalati tanulás módszereiről. 

Az ELENA továbbá összekapcsolja a terület tapasztalt 
szakembereit és az oktatókat. Minden fejezet tartalmaz-
za az adott állatfajjal kapcsolatos részletes ismeretanya-
got, az oktatás során javasolt feladatokat lépésről lépés-
re mindez mellékletekkel, feladatlapokkal kiegészítve.

Az ELENA alapja a német „Tiere Live” módszer:          
www.anl.bayern.de/projekte/tierelive/

Mi az  ELENA?
Az  ELENA az oktatás és tanulás élő állatokkal. A 
lényeg, hogy élő állatokkal foglalkozzunk az osztály-
teremben vagy az iskola területén.  

Az  ELENA a tapasztalati tanulás.

Az  ELENA  élmény és szórakozás. 

Az  ELENA az érzelmileg motivált diákok felelősség-
vállalása.

Az  ELENA ráveszi a gyerekeket, hogy gondoljanak a 
környezetvédelemre és a tudatos életvitelre. 

Az  ELENA kapocs a diákok és a természet között , 
hogy felkeltse a természettudatosságukat és a felelős-
ségérzetüket. Célja, hogy a különböző élő állatokkal 
való személyes kapcsolaton keresztül visszavezesse a 
gyerekeket a természet világához.

Élő állatok

Reggeli a méhek beporzó 
munkájának köszönhetően

Reggeli méhek nélkül

További pedagógia és didaktikai részletekért kérjük, látogasson el honlapunkra a 
www.elena-project.eu címen és olvassa el az „ELENA kompetencia keretrendszer” 
dokumentumot. 

1. Közvetlen kapcsolat az élő állatokkal és tapasztalati tanulás 

Az élő állatok mit sem törődnek a szokásokkal vagy elvárásokkal. Spontán viselkedésük következtében a diá-
koknak meg kell tanulni ott helyben reagálni, azaz azonnal értékelni az új helyzeteket, és alkalmazni meglévő tu-
dásukat. Ez a fajta közvetlen kapcsolat az élő állatokkal egyben érzelmi kötődést is eredményez, ami arra sarkallja 
a gyerekeket, hogy odafigyeljenek a részletekre, használják a szervezőképességüket és képesek legyenek értékelni 
döntéseiket vagy tetteiket. Az önreflexió ugyancsak kulcsfontosságú, hiszen a gyerekek saját viselkedése hatással 
van az állatokéra. Ezzel párhuzamosan pedig fenntartjuk kíváncsiságukat és érdeklődésüket. Ösztönözhetjük őket 
a csapatmunkára, beszélgetésekre és egyéb kommunikációs eszközök tudatos használatára.
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Az ELENA célja:

Természettudatosság - az iskolán kívül is!      

Kíváncsi, mint egy kutya? 
kövesse a lábnyomokat a következő oldalakon

Humoros, mint egy tyúk? 
haladjon tovább a 8. oldalra

Társaságkedvelő , mint a 

hangya? 
Lapozzon a 7. oldalra

A tanáriban

Ma az 
ötödikesekkel 
lesz órám, és 

Nektek?

AZ OKTATÁSBAN

Hogyan dolgozzuk fel a feladatokat diákjainkkal?

Az egyik tevékenység vége általában a másik kezdete. A 
gyakorlatban viszont általában nincs elegendő idő, így 
fontos, hogy újra felvegyük a fonalat és közösen reflektál-
junk a tapasztalatokra az osztályban. Érdemes kérdésekkel 
motiválni a diákokat pl. „Van-e valakinek kedve otthon is 
kipróbálni?” Mindig teremtsünk teret a reflexióknak, azzal, 
hogy megkérdezzük „Fel tudjátok-e idézni az állat viselke-
dését?”…, Hiányzik-e valakinek az állat?” vagy Megválto-

zott-e a véleményetek az adott élőlénnyel kapcsolatban? 

Az állat nem a leírt módon reagál. Mi a teendő?

Az állatok saját szándékaiknak megfelelően viselkednek, így mindig 
lehetnek váratlan események. A tapasztalati tanulás kulcsa az álla-
tokkal való spontán kapcsolat. A lényeg, hogy legyünk nyitottak, 
hisz természetes, hogy – a valódi élethez hasonlóan – nem tudjuk a 
választ minden felmerülő kérdésre. Mindenesetre érdemes az alábbi 
pontokról megbizonyosodni:

   A. Ellenőrizzük, hogy megfelelő egészségi állapotban van-e az 
állat.  Lassabb, agresszívebb vagy visszahúzódóbb, mint általában? 
Van-e bármi jele sérülésnek?

-> Amennyiben igen a válasz, akkor

a, ellenőrizze az állat ivóvizét és táplálékát, elegendő áll-e a rendel-
kezésére;

b, vizsgálja meg, van-e olyan tényező, mely stresszes állapotot teremt 
pl. zaj, nem kívánt érintés. Minden esetben érdemes egy kis szünetet 
biztosítani vagy megetetni. Ha továbbra is bizonytalan, forduljon 
szakértőhöz vagy állatorvoshoz.

    B. Ellenőrizze, hogy a megfelelő fajt viszi-e a diákok körébe. Elő-
fordulhat, hogy csak hasonló, de másképp reagáló példányról van 
szó. (pl. a komposztban élő giliszták másképp reagálnak, mint azok, 
amelyek a földben járatokat ásnak.)

  C. Ha mindkét okot kizárta, akkor pedig csak élvezze a      
meglepetést a diákjaival együtt és próbálják meg kinyomozni, mi 
lehet a különös viselkedés hátterében.

Hogyan tudom az állatokat bevezetni az iskola min-
dennapi életébe? 

Az ELENA modulok tartalmazzák az állatok gondozására 
vonatkozó szükséges ismereteket, a szakértők elérhetőségét 
és a jogi vonatkozásokat. Természetesen az állatok nem lesz-
nek minden óra szereplői, ám az a diákok feladata, hogy nap 
mint nap gondoskodjanak az állatokról.

Hogyan gondoskodhatunk az állatok biztonságáról?

Mindenképpen fontos, hogy kellő ismerettel rendelkezzünk 
az adott fajjal kapcsolatban, és hívjuk fel a diákok figyelmét a 
vonatkozó szabályok betartására. Annak ellenére, hogy a diá-
kok lesznek felelősek az állatok gondozásáért, mindig szüksé-
ges meggyőződni arról, hogy elvégzik a szükséges  feladatokat 
az állat jó közérzetének biztosítása érdekében.

Hogyan gondoskodhatunk a 
gyerekek biztonságáról?

Mindannyian tisztában vagyunk az állatokkal foly-
tatott közös munka előnyeivel, ugyanakkor továbbra 
is a gyerekek biztonsága a legfontosabb. Sose feled-

kezzünk meg a lehetséges allergiáról vagy a gyerekek-
ben felmerülő félelemérzetről. Vannak olyan esetek, 
amikor szülői jóváhagyás szükséges  a foglalkozás 

megvalósításához (pl. kutyák). Lehetőleg törekedjünk 
arra, hogy a gyerekek túllépjenek a félelmeiken vagy 
ellenérzésükön, de ne kényszerítsünk senkit se arra, 
hogy olyat tegyen, amit nem szeretne. Az ELENA 
modulok tartalmazzák a legfontosabb jogi vonatko-

zásokat és technikai részleteket.

Az ELENA alapelve:

Szemtől szemben a természettel 
- igazi élmények az életben
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Nem érzem magam magabiztosnak, mivel nem is-
merem kellőképpen az állatot. Mit tegyek?  

Kérjük, olyan állatot válasszon, amelyet személyesen is kedvel. Ne kí-
nozza magát olyan állattal, amitől undorodik, még akkor sem, ha a 
feladat könnyen kivitelezhetőnek tűnik. Ez azért fontos, mert a sa-
ját érdeklődésünket átveszik a gyerekek. A feladat megkezdése előtt                                
természetesen nem szükséges szakértőnek lenni a témában. A lényeg, hogy 
olvassa át figyelmesen az általános bevezetést, valamint az adott állatra, 
gyakorlatra vonatkozó útmutatásokat. Esetleg érdemes otthon letesztelni 
a gyakorlatot  a családtagok bevonásával. További bizonytalanság esetén 
hívjon meg egy szakembert vagy egy tapasztalt kollégát az első órára. 

Milyen engedélyre van szükség a foglalkozás előtt? 

Iskolai foglalkozás esetén mindenképpen kérje az       
igazgató jóváhagyását. Az engedélyt követően érdemes 
a szülőkkel is egyeztetni. Mindig vegye figyelembe az 
adott állatra vonatkozó kockázatok leírását (pl. allergia 
méhcsípésre, vagy kígyómarás, kutyaharapás elkerülé-
se esetében), és kérje a szülők engedélyét. Általános-
ságban érvényes, hogy érdemes a szülők beleegyezését 
kérni, és tájékoztatni minden egyéb olyan személyt a 
programról, aki kapcsolatba kerülhet az állatokkal. 

Szükséges-e valamilyen biztosítás, ha 
állatot viszek a tanterembe? 

Általában, ha megkapja az igazgató, valamint 
a szülők jóváhagyását, nincs szükség egyéb 
biztosításra. Ha bizonytalan, egyeztessen az 

igazgatóval. Természetesen tilos veszélyes vagy 
mérgező állatokat használni. 

Hogyan illeszthető az ELENA a tantervbe? 
Hogyan győzzem meg az igazgatót?

Az ELENA során alkalmazott tapasztalati tanulási 
módszertan pszichológiai és didaktikai kutatások 

eredményeire épül. A feladatok számos kompetenciát 
fejlesztenek (ld. 11. oldal). Minden tevékenység 
leírása útmutatást ad arra vonatkozóan is, hogy 

milyen módon illeszthető be az oktatásba. További 
információért kérjük, látogasson el honlapon a 

letölthető dokumentumok részhez!

Hol érdemes keresni és  szabadon engedni az  állatokat?

Kétségek esetén kérdezze az adott fejezetben feltüntetett 
szakértőket. Általánosságban véve különbséget kell ten-
ni vadon élő és háziasított állatok között. Kérjük, min-
den esetben győződjön meg arról, hogy nem zavar-e meg 
vagy gyűjt védett vagy veszélyeztetett fajt. Még a gyako-
ri fajokból is lehetőleg csak néhány példányt válasszon. 
Az állatokat lehetőleg mindig ott engedje szabadon, ahol 
találta őket. Háziasított állatok esetén bizonyosodjon 
meg róla, hogy alkalmasak a gyerekekkel folytatott közös 
munkára. Mindig tartsa be a higiéniai előírásokat mind 
a gyerekek, mind a tanárok egészsége és biztonsága ér-
dekében. Mindig tartsa szem előtt az országra vagy iskolára                                                            
vonatkozó jogi előírásokat (pl. előírt oltások, engedélyek).

Gyakran Ismételt Kérdések - GYIK
Itt olvashatja a leggyakrabban felmerülő kérdéseket és a lehető legjobb   
válaszokat a kétségek eloszlatására. További kérdések esetén kérjük, fordul-
jon az ELENA hálózat szakértőihez vagy tapasztalt tanáraihoz

Mit lehet csinálni egy erkélyen! - 
Természetesen komposztálni!

 „Nagy gondban voltak a gyerekek a foglalkozást kö-
vetően. Nem tudták eldönteni, hol lenne érdemes szaba-
don engedni a földigilisztákat.”- meséli az egyik tanár. 
Ám mielőtt válaszolhatott volna a gyerekek kérdésére, 
az egyik tanuló bekiabált: „ Egyszerű, sehol sem. Majd 

én hazaviszem őket mind, lesz saját komposztom az            
erkélyünkön, és  bemutatom nekik az új otthonukat.”

Elszáll minden félelem 

A lepke mozdulatlanul ül a lány kezén. Meghitt pillanat, 
ami elképzelhetetlen lett volna hat héttel ezelőtt, amikor 
a lány még az osztályterembe sem akart belépni, ha ott 
voltak a lepkék és a „ronda” hernyók. Csupán hat hét, 

de micsoda változás!  Először még félt tőlük, most pedig 
már féltve vigyázza őket.

ELENA történetek
A legjobb történeteket az élet adja, íme néhány az ELENA 
gyakorlatából

A fiú újra megleli a lepkéjét 

 „Tegnap újra láttam a lepkémet. Biztos vagyok benne, 
hogy ő volt az. Ugyanott pihent, mint ahol tavaly szaba-
don eresztettem.“  Természetesen, biológiai szempontból 
a fiú téved, hiszen meglehetősen kétséges, hogy valóban a 
saját lepkéjére bukkant a helyszínen.  Így érdemes inkább 
a figyelmet a történet másik két fő üzenetére fordítani: egy 
év elteltével a fiú még mindig emlékszik a foglalkozásra, 
valamint szoros érzelmi kötelék fűzi őt az „ő” lepkéjéhez!



 

További információ az  ELENA 
programról:

www.elena-project.eu
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Lányok az esőben -
 A tyúkól 

Szakadt az eső, amikor megláttuk a 
két diáklányt a tyúkólnál. 

Megkérdeztük, hogy esetleg ők 
felelősek-e a tyúkól kitakarításáért 
az ELENA tevékenységen be-
lül. Meglepetésünkre nemmel 
válaszoltak, majd a legnagyobb                

természetességgel megjegyezték: 

”Mi csak azt akarjuk megnézni  
milyen fajta az egyik tyúk az ólban.” 

Hangyák körül

A hangyás feladatokat követően így szólt a fiú:
„Soha többet nem fogom 

szétrúgni a hangyabolyokat!”

Egyik nap egy tanár hívta kétségbeesetten a          
hangyaszakértőt : 

” Ne haragudjon, de több információra lenne szüksé-
gem a hangyákról, miután az egyik kis diák az osztály-
ban folyton újabb és újabb kérdésekkel áll elő, és már 

nem tudok rájuk válaszolni. Tudna segíteni?”

Hódok

Sünök

Csigák

További fejezetek:

Tyúkok
Osztálytermi foglalkozások
• Sokszínűség
• Szaporodás tojásokkal
• Kísérletek tojásokkal
Szabadtéri foglalkozások
• Tyúkok közelről (tyúkól az     
iskolaudvaron) 

• Tyúkól építése

          Lepkék
Osztálytermi foglalkozások
• Beltéri nevelés: a hernyótól a lepkéig 
Szabadtéri foglalkozások
• Figyeljük meg a lepkéket    
lakóhelyükön (Sokszínűség, aut-
ökológia)

• Éjjeli lepkék közelről
• A selyemhernyó és a grúz selyemút

     Méhek és darazsak

Osztálytermi foglalkozások
• A méhek és darazsak sokszínűsége 
és szaporodása

• Darázsgarázs (fészek)építés
Szabadtéri foglalkozások  
• Méhbarát iskolaudvar 
• Veszélyeztetett beporzók 
• Segítésük virágokkal

A vagány és a pihés  

„Hű, milyen könnyű és puha!” mondta a fiú, miköz-
ben óvatosan felemelte a tyúkot, széles mosollyal az 
arcán. Az első pillanat varázsa megmaradt az egész 
„Tyúkok az iskolában” feladat során. Lehet, hogy                                                       
véletlen volt csupán, hogy a legelevenebb fiú gondos-
kodott a legjobban a tyúkról…lehet, hogy nem.
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Válasszon a tevékenységek 
közül!

      
www.elena-project.eu

Földigiliszták
Osztálytermi foglalkozások
• Sokszínűség, é lettan, mozgás
• „Gilisztanya” építése
• Érzéke lés megfigye lése
• Tápanyag és humuszképződés

Szabadtéri foglalkozások
• A „gi liszta élőhe l y” keresése

és továbbiak….Választható nye lvek:

Hüllők
Osztálytermi foglalkozások
• Élettan
• Hogyan építsünk t erráriumot?
• Változások a me legítő lámpák alatt

Szabadtéri foglalkozások
• Sokszínűség
• Tipikus élőhe lyek

és továbbiak ...lVálasztható nye lvek:

Hangyák
Osztálytermi foglalkozások
• Hangyák tartása és megfigye lése
• Hangyafarm készítése

Szabadtéri foglalkozások
• Hangyák táplá lkozás i szokása i
• Hangyák élőhe lyének megfigye lése
• Raj inte l ligencia

és továbbiak…Választható nye lvek:

Farkasok és Kutyák
Osztálytermi foglalkozások
• A kutya vise lkedésének megismerése
• Harapások megelőzése

Szabadtéri foglalkozások
• Farkasok megfigye lése az á llatkertben
• Szerepjáték: a farkasok visszatértek
  

és továbbiak….lVálasztható nye lvek:

 lásd 8. oldal  lásd 8. oldal
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programról:
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Lányok az esőben -
 A tyúkól 

Szakadt az eső, amikor megláttuk a 
két diáklányt a tyúkólnál. 

Megkérdeztük, hogy esetleg ők 
felelősek-e a tyúkól kitakarításáért 
az ELENA tevékenységen be-
lül. Meglepetésünkre nemmel 
válaszoltak, majd a legnagyobb                

természetességgel megjegyezték: 

”Mi csak azt akarjuk megnézni  
milyen fajta az egyik tyúk az ólban.” 

Hangyák körül

A hangyás feladatokat követően így szólt a fiú:
„Soha többet nem fogom 

szétrúgni a hangyabolyokat!”

Egyik nap egy tanár hívta kétségbeesetten a          
hangyaszakértőt : 

” Ne haragudjon, de több információra lenne szüksé-
gem a hangyákról, miután az egyik kis diák az osztály-
ban folyton újabb és újabb kérdésekkel áll elő, és már 

nem tudok rájuk válaszolni. Tudna segíteni?”

Hódok

Sünök

Csigák

További fejezetek:

Tyúkok
Osztálytermi foglalkozások
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Nem érzem magam magabiztosnak, mivel nem is-
merem kellőképpen az állatot. Mit tegyek?  

Kérjük, olyan állatot válasszon, amelyet személyesen is kedvel. Ne kí-
nozza magát olyan állattal, amitől undorodik, még akkor sem, ha a 
feladat könnyen kivitelezhetőnek tűnik. Ez azért fontos, mert a sa-
ját érdeklődésünket átveszik a gyerekek. A feladat megkezdése előtt                                
természetesen nem szükséges szakértőnek lenni a témában. A lényeg, hogy 
olvassa át figyelmesen az általános bevezetést, valamint az adott állatra, 
gyakorlatra vonatkozó útmutatásokat. Esetleg érdemes otthon letesztelni 
a gyakorlatot  a családtagok bevonásával. További bizonytalanság esetén 
hívjon meg egy szakembert vagy egy tapasztalt kollégát az első órára. 

Milyen engedélyre van szükség a foglalkozás előtt? 

Iskolai foglalkozás esetén mindenképpen kérje az       
igazgató jóváhagyását. Az engedélyt követően érdemes 
a szülőkkel is egyeztetni. Mindig vegye figyelembe az 
adott állatra vonatkozó kockázatok leírását (pl. allergia 
méhcsípésre, vagy kígyómarás, kutyaharapás elkerülé-
se esetében), és kérje a szülők engedélyét. Általános-
ságban érvényes, hogy érdemes a szülők beleegyezését 
kérni, és tájékoztatni minden egyéb olyan személyt a 
programról, aki kapcsolatba kerülhet az állatokkal. 

Szükséges-e valamilyen biztosítás, ha 
állatot viszek a tanterembe? 

Általában, ha megkapja az igazgató, valamint 
a szülők jóváhagyását, nincs szükség egyéb 
biztosításra. Ha bizonytalan, egyeztessen az 

igazgatóval. Természetesen tilos veszélyes vagy 
mérgező állatokat használni. 

Hogyan illeszthető az ELENA a tantervbe? 
Hogyan győzzem meg az igazgatót?

Az ELENA során alkalmazott tapasztalati tanulási 
módszertan pszichológiai és didaktikai kutatások 

eredményeire épül. A feladatok számos kompetenciát 
fejlesztenek (ld. 11. oldal). Minden tevékenység 
leírása útmutatást ad arra vonatkozóan is, hogy 

milyen módon illeszthető be az oktatásba. További 
információért kérjük, látogasson el honlapon a 

letölthető dokumentumok részhez!

Hol érdemes keresni és  szabadon engedni az  állatokat?

Kétségek esetén kérdezze az adott fejezetben feltüntetett 
szakértőket. Általánosságban véve különbséget kell ten-
ni vadon élő és háziasított állatok között. Kérjük, min-
den esetben győződjön meg arról, hogy nem zavar-e meg 
vagy gyűjt védett vagy veszélyeztetett fajt. Még a gyako-
ri fajokból is lehetőleg csak néhány példányt válasszon. 
Az állatokat lehetőleg mindig ott engedje szabadon, ahol 
találta őket. Háziasított állatok esetén bizonyosodjon 
meg róla, hogy alkalmasak a gyerekekkel folytatott közös 
munkára. Mindig tartsa be a higiéniai előírásokat mind 
a gyerekek, mind a tanárok egészsége és biztonsága ér-
dekében. Mindig tartsa szem előtt az országra vagy iskolára                                                            
vonatkozó jogi előírásokat (pl. előírt oltások, engedélyek).

Gyakran Ismételt Kérdések - GYIK
Itt olvashatja a leggyakrabban felmerülő kérdéseket és a lehető legjobb   
válaszokat a kétségek eloszlatására. További kérdések esetén kérjük, fordul-
jon az ELENA hálózat szakértőihez vagy tapasztalt tanáraihoz

Mit lehet csinálni egy erkélyen! - 
Természetesen komposztálni!

 „Nagy gondban voltak a gyerekek a foglalkozást kö-
vetően. Nem tudták eldönteni, hol lenne érdemes szaba-
don engedni a földigilisztákat.”- meséli az egyik tanár. 
Ám mielőtt válaszolhatott volna a gyerekek kérdésére, 
az egyik tanuló bekiabált: „ Egyszerű, sehol sem. Majd 

én hazaviszem őket mind, lesz saját komposztom az            
erkélyünkön, és  bemutatom nekik az új otthonukat.”

Elszáll minden félelem 

A lepke mozdulatlanul ül a lány kezén. Meghitt pillanat, 
ami elképzelhetetlen lett volna hat héttel ezelőtt, amikor 
a lány még az osztályterembe sem akart belépni, ha ott 
voltak a lepkék és a „ronda” hernyók. Csupán hat hét, 

de micsoda változás!  Először még félt tőlük, most pedig 
már féltve vigyázza őket.

ELENA történetek
A legjobb történeteket az élet adja, íme néhány az ELENA 
gyakorlatából

A fiú újra megleli a lepkéjét 

 „Tegnap újra láttam a lepkémet. Biztos vagyok benne, 
hogy ő volt az. Ugyanott pihent, mint ahol tavaly szaba-
don eresztettem.“  Természetesen, biológiai szempontból 
a fiú téved, hiszen meglehetősen kétséges, hogy valóban a 
saját lepkéjére bukkant a helyszínen.  Így érdemes inkább 
a figyelmet a történet másik két fő üzenetére fordítani: egy 
év elteltével a fiú még mindig emlékszik a foglalkozásra, 
valamint szoros érzelmi kötelék fűzi őt az „ő” lepkéjéhez!
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Az ELENA célja:

Természettudatosság - az iskolán kívül is!      

Kíváncsi, mint egy kutya? 
kövesse a lábnyomokat a következő oldalakon

Humoros, mint egy tyúk? 
haladjon tovább a 8. oldalra

Társaságkedvelő , mint a 

hangya? 
Lapozzon a 7. oldalra

A tanáriban

Ma az 
ötödikesekkel 
lesz órám, és 

Nektek?

AZ OKTATÁSBAN

Hogyan dolgozzuk fel a feladatokat diákjainkkal?

Az egyik tevékenység vége általában a másik kezdete. A 
gyakorlatban viszont általában nincs elegendő idő, így 
fontos, hogy újra felvegyük a fonalat és közösen reflektál-
junk a tapasztalatokra az osztályban. Érdemes kérdésekkel 
motiválni a diákokat pl. „Van-e valakinek kedve otthon is 
kipróbálni?” Mindig teremtsünk teret a reflexióknak, azzal, 
hogy megkérdezzük „Fel tudjátok-e idézni az állat viselke-
dését?”…, Hiányzik-e valakinek az állat?” vagy Megválto-

zott-e a véleményetek az adott élőlénnyel kapcsolatban? 

Az állat nem a leírt módon reagál. Mi a teendő?

Az állatok saját szándékaiknak megfelelően viselkednek, így mindig 
lehetnek váratlan események. A tapasztalati tanulás kulcsa az álla-
tokkal való spontán kapcsolat. A lényeg, hogy legyünk nyitottak, 
hisz természetes, hogy – a valódi élethez hasonlóan – nem tudjuk a 
választ minden felmerülő kérdésre. Mindenesetre érdemes az alábbi 
pontokról megbizonyosodni:

   A. Ellenőrizzük, hogy megfelelő egészségi állapotban van-e az 
állat.  Lassabb, agresszívebb vagy visszahúzódóbb, mint általában? 
Van-e bármi jele sérülésnek?

-> Amennyiben igen a válasz, akkor

a, ellenőrizze az állat ivóvizét és táplálékát, elegendő áll-e a rendel-
kezésére;

b, vizsgálja meg, van-e olyan tényező, mely stresszes állapotot teremt 
pl. zaj, nem kívánt érintés. Minden esetben érdemes egy kis szünetet 
biztosítani vagy megetetni. Ha továbbra is bizonytalan, forduljon 
szakértőhöz vagy állatorvoshoz.

    B. Ellenőrizze, hogy a megfelelő fajt viszi-e a diákok körébe. Elő-
fordulhat, hogy csak hasonló, de másképp reagáló példányról van 
szó. (pl. a komposztban élő giliszták másképp reagálnak, mint azok, 
amelyek a földben járatokat ásnak.)

  C. Ha mindkét okot kizárta, akkor pedig csak élvezze a      
meglepetést a diákjaival együtt és próbálják meg kinyomozni, mi 
lehet a különös viselkedés hátterében.

Hogyan tudom az állatokat bevezetni az iskola min-
dennapi életébe? 

Az ELENA modulok tartalmazzák az állatok gondozására 
vonatkozó szükséges ismereteket, a szakértők elérhetőségét 
és a jogi vonatkozásokat. Természetesen az állatok nem lesz-
nek minden óra szereplői, ám az a diákok feladata, hogy nap 
mint nap gondoskodjanak az állatokról.

Hogyan gondoskodhatunk az állatok biztonságáról?

Mindenképpen fontos, hogy kellő ismerettel rendelkezzünk 
az adott fajjal kapcsolatban, és hívjuk fel a diákok figyelmét a 
vonatkozó szabályok betartására. Annak ellenére, hogy a diá-
kok lesznek felelősek az állatok gondozásáért, mindig szüksé-
ges meggyőződni arról, hogy elvégzik a szükséges  feladatokat 
az állat jó közérzetének biztosítása érdekében.

Hogyan gondoskodhatunk a 
gyerekek biztonságáról?

Mindannyian tisztában vagyunk az állatokkal foly-
tatott közös munka előnyeivel, ugyanakkor továbbra 
is a gyerekek biztonsága a legfontosabb. Sose feled-

kezzünk meg a lehetséges allergiáról vagy a gyerekek-
ben felmerülő félelemérzetről. Vannak olyan esetek, 
amikor szülői jóváhagyás szükséges  a foglalkozás 

megvalósításához (pl. kutyák). Lehetőleg törekedjünk 
arra, hogy a gyerekek túllépjenek a félelmeiken vagy 
ellenérzésükön, de ne kényszerítsünk senkit se arra, 
hogy olyat tegyen, amit nem szeretne. Az ELENA 
modulok tartalmazzák a legfontosabb jogi vonatko-

zásokat és technikai részleteket.

Az ELENA alapelve:

Szemtől szemben a természettel 
- igazi élmények az életben
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ELENA számokban
• 9 partner szervezet Németországból, Magya-

rországról, Romániából és Grúziából
• Projekt vezető: Bajor Természetvédelmi és Tá-

jgazdálkodási Akadémia  (ANL)
• Közel 70 közreműködő szakember 
• A cél 850 tanár felkészítése az „Élő állattokkal való 

tanítás”-ra a multiplikátorok segítségével 
• Időtartam: 3 év 
• A projekt költségvetése: megközelítőleg 400 000 €, 

melyet az Európai Bizottság támogatott. 

www.elena-project.eu

2. Kapcsolódás a hétköznapokhoz

Az, hogy a tanulók felelősséget éreznek egy adott élőlény iránt, arra ösztönözi őket, hogy jobban figyeljék meg a 
saját környezetüket: biztosan találnak hasonló fajokat és felfedezik az élet sokszínűségét. A tantermi és szabadtéri 
foglalkozások együttesen segítik a diákokat abban, hogy ezeket a feladatokat összekössék a való világgal, így tuda-
tosabban figyelnek a természet megőrzésére.

Készségek és kompetenciák 
Miután a gyerekek lesznek felelősek az állatok gondozásáért, a folyamat során 
számos szociális és egyéb készségük fejlődik. Nézzük meg közelebbről:

ELENA kapcsolatok

Németország: 
poststelle@anl.bayern.de
Magyarország: 
hungary@elena-project.eu
Románia: 
romania@elena-project.eu
Grúzia: 
office@sabuko.org

ELENA: Experiential Learning and Education for Nature Awareness

Kiknek szól az ELENA?
Az ELENA mindenkinek szól, akit érdekel a ta-
pasztalati tanulás támogatása. 

Az ELENA egy olyan tanulási folyamat, melynek 
során az összes érzékszervünkre támaszkodhatunk. 
Számos tantárgyhoz köthető, legyen szó akár bioló-
giáról, matematikáról, nyelvekről vagy társadalomtu-
dományokról.  Alkalmazhatják környezeti nevelők,    
természetvédelemben dolgozók oktatók és bárki, akit 
érdekel a szórakoztató tanulás.

Mit nyújt nekem az ELENA?
Az ELENA projekt keretében olyan oktatási anya-
gok készülnek, amelyek részletes leírásokat tartalma-
znak az élő állatokkal szabadban és zárt térben meg-
valósítható feladatokról, rendszergondolkodást segítő 
játékokról és a tapasztalati tanulás módszereiről. 

Az ELENA továbbá összekapcsolja a terület tapasztalt 
szakembereit és az oktatókat. Minden fejezet tartalmaz-
za az adott állatfajjal kapcsolatos részletes ismeretanya-
got, az oktatás során javasolt feladatokat lépésről lépés-
re mindez mellékletekkel, feladatlapokkal kiegészítve.

Az ELENA alapja a német „Tiere Live” módszer:          
www.anl.bayern.de/projekte/tierelive/

Mi az  ELENA?
Az  ELENA az oktatás és tanulás élő állatokkal. A 
lényeg, hogy élő állatokkal foglalkozzunk az osztály-
teremben vagy az iskola területén.  

Az  ELENA a tapasztalati tanulás.

Az  ELENA  élmény és szórakozás. 

Az  ELENA az érzelmileg motivált diákok felelősség-
vállalása.

Az  ELENA ráveszi a gyerekeket, hogy gondoljanak a 
környezetvédelemre és a tudatos életvitelre. 

Az  ELENA kapocs a diákok és a természet között , 
hogy felkeltse a természettudatosságukat és a felelős-
ségérzetüket. Célja, hogy a különböző élő állatokkal 
való személyes kapcsolaton keresztül visszavezesse a 
gyerekeket a természet világához.

Élő állatok

Reggeli a méhek beporzó 
munkájának köszönhetően

Reggeli méhek nélkül

További pedagógia és didaktikai részletekért kérjük, látogasson el honlapunkra a 
www.elena-project.eu címen és olvassa el az „ELENA kompetencia keretrendszer” 
dokumentumot. 

1. Közvetlen kapcsolat az élő állatokkal és tapasztalati tanulás 

Az élő állatok mit sem törődnek a szokásokkal vagy elvárásokkal. Spontán viselkedésük következtében a diá-
koknak meg kell tanulni ott helyben reagálni, azaz azonnal értékelni az új helyzeteket, és alkalmazni meglévő tu-
dásukat. Ez a fajta közvetlen kapcsolat az élő állatokkal egyben érzelmi kötődést is eredményez, ami arra sarkallja 
a gyerekeket, hogy odafigyeljenek a részletekre, használják a szervezőképességüket és képesek legyenek értékelni 
döntéseiket vagy tetteiket. Az önreflexió ugyancsak kulcsfontosságú, hiszen a gyerekek saját viselkedése hatással 
van az állatokéra. Ezzel párhuzamosan pedig fenntartjuk kíváncsiságukat és érdeklődésüket. Ösztönözhetjük őket 
a csapatmunkára, beszélgetésekre és egyéb kommunikációs eszközök tudatos használatára.
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www.elena-project.euA projekt az Európai Bizottság 
támogatásával valósul megEz a kiadvány a szerzők nézeteit tükrözi és az 

Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban 
foglaltak bárminemű felhasználásáért.

A projekt kezdeményezésébenközreműködött

Associated Partner 

University of Hamburg
www.uni-hamburg.de

Milvus Group
www.milvus.ro

Rottmayr Gymnasium 
www.rottmayr-gymnasium.de

Academy for Teacher
Training and Human Resource

www.alp.dillingen.de

Gaiagames
www.ecogon.de
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Az ELENA a “Tiere Live” modellre épül: 
www.anl.bayern.de/projekte/tierelive 
A “Tiere Live” modellt jelölték az ENSZ biodiverzitás 
évtizedén belül.

Az ELENA-n túl - a szemlélettől a tettekig
Az ELENA célja az egész életre kiható  fenn-
tartható életmód és felelős cselekvés kialakítá-
sa a fiatalokban. Az állatokkal létrejövő személyes 
kapcsolaton keresztül a gyerekek képesek lesznek össze-
kapcsolni az elméleti tudásukat a gyakorlati tapasztala-
taikkal. A pozitív érzelmek elősegítik azt, hogy a felnövek-
vő generáció nagyobb összhangban éljen a természettel.

A projekthez kapcsolódó pszichológiai és didakti-
kai kutatás  kimutatta, hogy az érintett személyek 
(tanárok, oktatók és tanulók) számára meghatáro-
zó élmény volt az állatok gondozása. Ez a folyamat 
nem csupán a diákok személyiségére volt hatással, ha-
nem arra is, hogy milyen módon kötődnek a valós 
élethez és ezen belül is a természethez. Az ELENA 
projekt ennek a kötődésnek a kialakulását igyekszik                                                                                     
megerősíteni, a tanulás és az oktatás bármely szintjén. 

A tapasztalati tanulás, valamint a világ összetettségének rendszerszintű megértése egyre inkább az ok-
tatás és a tantervek részévé kell, hogy váljon. Az ELENA projektben létrejött szakterületeken átí-
velő együttműködés (például az oktatási és a környezetvédelmi szakemberek és szervezetek közöt-
ti kapcsolat) jelentősen hozzájárul ehhez. A projekt partnerei örömmel megosztják ezirányú tapasztalataikat. 

Az év tanára

Junior Achievement 
Magyarország
www.ejam.hu

„Lucian Blaga“ 
University of Sibiu
www.ulbsibiu.ro

UNESCO Biosphere Reserve
Berchtesgadener Land

www.brbgl.de

Rogers Személyközpontú 
Oktatásért Alapítvány

www.rogersalapitvany.hu

Inspectoratul Scolar 
Judetean

www.isjsibiu.ro

National Center For Teacher
Professional Developement

www.tpdc.ge

Society for Nature
Conservation

www.sabuko.org

Scoala Gimnaziala Nr. 21
www.scoala21sb.webs.com

Bavarian Academy for Nature Conservation
and Landscape Management

www.anl.bayern.de
–Leadpartner–

Az ELENA Partnerei

www.elena-project.eu


