Trastevere
projekt
A PIARISTA ISKOLÁK KÖZÖS KEZDMÉNYEZÉSE:
ÖSSZEFOGUNK EGY JOBB VILÁGÉRT!

„Közös otthonunk megvédésenek sürgető kihívása
magában foglalja azt az igyekezetet is, hogy az egész emberi
családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés
keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni.
[…] Az emberiségnek megvan még a képessége, hogy
együttműködjön közös otthonunk építésében. […]
A fiatalok változtatást követelnek tőlünk. Azt kérdezik,
hogyan lehet jobb jövő építésén fáradozni, ha nem
gondolunk a környezet válságára és a kirekesztettek
szenvedéseire.”
(Laudato si’ 13)

HOGYAN?
A TERVEZŐ GONDOLKODÁS
(DESIGN THINKING) SEGÍTSÉGÉVEL

Kedves Fiatalok!
Trastevere, azaz Rómának a Tiberis (olaszul Tevere) folyón túli negyede az a hely,
ahol Kalazanci Szent József megnyitotta teljesen ingyenes iskoláját, ami abban a
korban nagyon szokatlan kezdeményezés volt. A rendalapítók mindig örökséget
hagynak utódaikra. Nekünk piarista tanároknak és diákoknak - de valamennyi fiatalnak
is - hasonlóan merésznek kell lennünk, mint Kalazancius volt: észrevenni
egy problémát, amely lehetőséget ad egy új, a világot kicsit jobbá formáló ötlet
megvalósítására. Ebből mi magunk is tanulunk, miközben az ötlet alapján megvalósuló
projekt segítség lehet mások számára, és talán változások láncolatát is elindíthatja.
Biztatom a fiatalokat, hogy bátran kezdeményezzenek!
Szakál Ádám, tartományfőnök

A világot meg lehet változtatni, de csakis a nevelésen keresztül.
Az nevelést meg lehet változtatni, de erre csak a tanárok képesek.
A tanárokat pedig csak a diákok tudják változásra bírni.
Működjünk együtt olyan módszertani eszközzel, amely társadalmi vállalkozásra
buzdítja a gyermekeket és fiatalokat. Bízzunk bennük!
Pedro Aguado, generális

Mit jelent a „Design for Change”?

A

DfC az indiai Kiran Bir Sethi által
kidolgozott módszertan (lásd: https://
www.dfcworld.com/SITE). Ennek
mentén haladva a diákok könnyen válhatnak
kezdeményezőkké és elkötelezettekké
az emberek, közösségeik és környezetük
megváltoztatására és fejlesztésére. Lényege
egyszerű: megérezzük, azonosítjuk egy adott
közösségen belül a problémákat, és hittel,
társainkkal együtt, projektekben megoldást
találunk rájuk.
Minden projekt négy egyszerű lépésből áll,
melyek elvezetik a fiatalokat személyes, társas
és környezeti valóságuk megváltoztatásához:
1
 . „Érezd át a szükségleteket és
problémákat!”
2. „Képzelj el és tervezz meg
lehetséges fejlesztéseket!”
3
 . „Cselekedj: tedd a változást
valósággá!”
4
 . „Oszd meg másokkal is a
történetet, így ösztönözve társaidat!”

A projektek tagjai tágas, a fiatalokból álló
hálózatot alkothatnak, mellyel az egész világot
megváltoztathatják.

k
 ritikai gondolkodás
k
 reativitás
e
 gyüttmüködés
k
 ommunikáció

Ha minden résztvevő rendelkezik e képességekkel,
ha hisz magában és társaiban, sok ember életét
fogja megváltoztatni. A gyermekek és fiatalok így
visszaszoríthatják intézményeikben, városaikban a
rosszat, csökkenthetik vagy teljesen felszámolhatják
az iskolai erőszakot, véget vethetnek osztálytársaik
kirekesztésének, segíthetnek az elesetteken,
újrahasznosíthatják a szemetet, energiatakarékos
életet támogathatnak, takarékoskodhatnak a
vízzel, egészséges táplálkozást terjeszthetnek.

Módszertani lépések
Látogass el a https://trastevere.piarista.hu/ portálra!

4. Oszd meg!

1. Érezd át

Középpontban a szíved! :)
A szíveddel...
...észlelj, figyelj, elemezz!
 elfedezzük a környezetünket.
F
Az osztálytermet, az iskolát, a környéket,
a várost...
 egpróbáljuk megérteni mindazt,
M
mi van.
Vitatkozunk, a problémák közepéig ássuk
magunkat.Figyelünk egymásra.
Próbálunk belehelyezkedni mások
helyzetébe.
 egegyezésre jutunk,
M
hogy melyik problémával
foglalkozzunk,melyiket szeretnénk
megoldani.
 evonjuk az érintetteket.
B
Megkérdezzük őket, kutatunk, hogy
megismerjük és megértsük a nehézségek
valódi okait.
1. Mit tudunk a környezetről?
2. Rendszerezzük az információkat!
3. Összpontosítsunk a cselekvésre!
4. Válasszunk egy világos fókuszt!
5. Jussunk megértésre!
6. Foglaljuk össze, mit tanultunk!
7. Fogalmazzunk meg kihívást 		
magunk számára!

3. Valósítsd meg!
2. Képzeld el
és tervezd meg!

Középpontban az értelmed és
akaratod! :)
Indítsd be a motort: találjátok ki,
hogyan oldjátok meg a problémát!
Ez a kreativitás és az együttműködés.
 reatívan, rengeteg ötletet
K
felvetünk.
Jelentős hatást szeretnénk gyakorolni,
amely által annyi embernek segítünk,
amennyinek csak tudunk, és ezzel tartós
változást érünk el.
 sszekapcsoljuk, és
Ö
továbbgondoljuk ötleteinket.
Együttműködünk, közösen alkotunk.
 z ötletet konkrét tervvé
A
formáljuk, és létrehozzuk a
megoldás prototípusát.
1. Vessünk fel rengeteg ötletet!
2. Válasszuk ki a legjobbat!.
3. Alkossunk tervet és prototípust!
4. Készítsük elő a cselekvést!

Középpontban szorgos kezeid! :)
Nagyon izgalmas szakasz:
felismerjük és megértjük, hogy
tényleg meg tudjuk változtatni a
világot. És meg is tesszük.

T
 ervet készítünk.
Listát állítunk össze minden
megvalósítandó feladatunkról.
Dokumentáljuk, hogyan válhat
valósággá az általunk kiválasztott
ötlet:
Milyen erőforrásokra van
szükségünk?
Mennyi idő szükséges a projekthez?
 ogyan osszuk fel egymás között a
H
munkát, ki miért legyen felelős?

M
 egvalósítjuk ötletünket.
Kézzelfoghatóvá, megtapasztalhatóvá
tesszük szándékunkat. Csapatként
működünk együtt, miközben
tanácsokat kérhetünk tanárainktól,
vezetőinktől, szakértőktől.

É
 rtékeljük a projektet,
átgondoljuk, hogyan
változtunk, és hogyan változott
meg a környezetünk is velünk együtt.

Középpontban a kezed, a lábad és a
szád! :)
Cselekszünk, s megosztjuk
közösségünkben a projekteket, a
változást.
„Környezettudatos polgárságot”
hozunk létre. (Laudato si’, 211)

M
 egosztjuk másokkal a
megvalósított projekteket.

Másokat is inspirálunk
a folyamattal és az elért
eredményeinkkel.

Terjesztjük projektünket
az osztályunkban, az iskolában, a
városban, az egész világon.

M
 egünnepeljük az elkötelezett
munkát, megosztjuk örömünket és
eredményeinket.

A projektről készült
videóban elmeséljük a
változástörténetet, és feltöltjük azt a
Trastevere projekt honlapjára.

INFORMÁCIÓ:
Trastevere-projekt:
https://trastevere.piarista.hu/
Lázár László
Piarista Rend Magyar Tartománya
Pedagógiai szolgálatért felelős vezető
trastevere@piarista.hu
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Design for Change módszertan:
www.dfcworld.com
Contact: contact@dfcworld.com

