
Kalandozások Energiaországban interaktívan

2014. március 10 – 12-ig Projekt (fél) hetet tartottunk iskolánkban, Mentés másként címmel.
Ezen belül témaként az energiagazdálkodást választottam, és megpróbáltam a tudásanyagot
a legmodernebb technika segítségével átadni, interaktív tábla használatával. Az
EnegiaKaland egy új, nagyszabású program, amelynek célja, hogy segítse az energiával
kapcsolatos ismeretek oktatását a fiataloknak. A mai gyerekek már ahhoz a generációhoz
tartoznak, akiknek az energiával kapcsolatban kulcsfontosságú döntéseket kell majd
meghozniuk, mind egyénileg, mind együttesen, és ezek a döntések nemcsak őket, de a világ
többi részét is érinteni fogják.

Korosztály szerint a 7. és a 8. évfolyam 12- 14 fős tanulócsoportjai forgószínpadszerűen
érkeztek „Energiaországba”. A program sokféle játékra adott lehetőséget, melyet mindig az
adott csoport választott magának.

Elsőként minden csoportban tudáskártyákat húztunk, melyek segítségül szolgáltak az
interaktív feladatok megoldásánál. Ezeket a kártyákat áttanulmányoztuk, majd röviden
összefoglaltuk a tartalmukat, rövid beszámoló formájában. Ezután következtek a játékok. Az
energiavállalat című résznél a gyerekek kipróbálhatták, hogy hogyan lehetséges áramot
termelni, különféle erőműtípusok működésének bemutatásával. Feladatuk az volt, hogy az
erőművek beindításához megfelelő sorrendbe kellett tenni az energia előállításához vezető
lépéseket. A kibocsátásfelügyelet című rész célja, annak bemutatása, hogy milyen
következményekkel jár, ha továbbra is fosszilis tüzelőanyagokat használunk, a szén-dioxid
környezetre gyakorolt hatásának áttekintése, a szén körforgásának bemutatása.
Megismertük az interaktív Kibocsáth családot, akik mit sem törődtek az üvegházhatással,
pazarolták az energiát. 24 órát töltöttünk velük és napi tevékenységeik során megmutattuk
nekik, hogy egy kis odafigyeléssel mennyi energiát tudnak megspórolni. Feladat volt még egy
villanyszámla alapján kiszámolni, hogy mennyi energiát fogyasztunk egy héten és ezzel
mennyi szén-dioxidot bocsájtunk a légkörbe. Az áramtermelő című rész Zúgóbércen
játszódott. Zúgóbérc városában egy új szélerőmű telepítésének tervéről tartottak
megbeszélést. A feladat az volt, hogy részt vegyünk a megbeszélésén, meghallgassuk az
érveket, ellenérveket, majd a Zúgóbérci Hírek riportereiként riportot kellett készíteni a
szélerőmű létesítéséről. Ehhez meg kellett ismernünk a szélenergia jellemzőit, ki kellett
deríteni a terv részleteit, és azt is, hogy kik támogatják és kik ellenzik a javaslatot. A kormány
című részben megismerkedtünk a globális felmelegedés okaival és következményeivel, majd
szituációs játék formájában megismerkedtünk a világ három vezető politikusával. Ők
megosztották velünk, hogy mit jelent országuk számára a globális felmelegedés, milyen
gondokat okoz mindez és milyen megoldást látnak a problémára. A diákoknak a
háztulajdonos című rész tetszett a legjobban, melynek célja, egy energiatakarékos ház
tervezése. A házban minimális szén-dioxid kibocsátás mellett kellett kielégíteni az
elektromos energia, fűtési és világítási igényeket. Nem lehetett a ház túl költséges, hogy
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megfizethető maradjon az emberek számára. Az interaktív játékban megismertük, mi is az
energia, milyen energia átalakítók vannak, milyen energiaátalakulások mennek végbe egy-
egy mindennapi használati tárgy bekapcsolásakor. Eközben az energiaperselybe gyűjtötték a
mega joul-okat, így a csoportok között egy kis verseny is kialakult.

Az Energiaország tanulói tevékenységei és differenciálható feladatai hozzájárultak a diákok
szövegértési, olvasási, természettudományos, digitális, tanulási, szociális és állampolgári
kulcskompetenciájának fejlődéséhez. A programcsomag a hatékony tanulásszervezési
módszerek (kooperatív, számítógéppel támogatott) alkalmazását igényelte, ezáltal erősen
fejlesztette a diákok egyéni tanulási szokásainak erősödését, hozzájárult a differenciált
képességfejlesztéshez. A tanulási helyzetek alkalmasak voltak a szimulált döntési játékokon
alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére,
különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás
erősítésére, mindennapokban történő felhasználására. Az Energiaország oktatóprogram épít
a tanulók önértékelésére, hatékony értékelési módszerei révén formálta a diákok énképét,
önismeretét, tanulási motivációit.

Horváthné Schmidt Gabriella

játékvezető
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