Roots&Shoots Eszköztár
Ez az eszköztár segít abban, hogy megvalósíthassátok ötleteiteket.
Útmutatóul szolgál a Roots&Shoots utazásotok során,
és lépésről lépésre támogat Titeket.

Mindegy, hogy egyedül vagy egy csoport tagjaként
dolgozol, ne feledd:

MINDEN KIS LÉPÉS SZÁMÍT!
A Roots&Shoots egy világméretű gyermek- és ifjúsági
program, melyet 1991-ben indított Dr. Jane Goodall.
Arról szól, hogy felfedezzétek a körülöttetek lévő
problémákat, és olyan projekteket hozzatok létre,
amikkel segítetek megoldani őket.
Mintegy 100
ország sok tízezer aktív résztvevőjével a Roots&Shoots
olyan különböző életkorú gyerekeket, fiatalokat és
felnőtteket köt össze, akiknek egy közös kívánságuk
van: tenni egy jobb világért.

A Roots&Shoots
projektek igazi
változásokat
hoznak, és
különleges
élményekkel
gazdagítják a
közösség minden
tagjának életét.

A Roots&Shoots angol kifejezés azt jelenti: gyökerek
és hajtások. Jane Goodall így magyarázza el az ötletét:

A Roots&Shoots modell:
“A Roots&Shoots elnevezés szimbolikus. Mindig
arra kérem az embereket, hogy képzeljék el a kedvenc fájukat,
majd gondolkozzanak el azon, hogy az a fa hogyan született.
Egy apró magként kezdte az életét. Amikor az a mag elkezdett
fejlődni, megjelentek a kis hajszálgyökerek, majd a vékony
hajtások. Amikor kézbe veszel egy magot, annyira aprónak és
törékenynek tűnik, ám mégis tele van varázslattal, életerővel.
Olyan erős és hatalmas, hogy apró gyökereivel képes a köveken is
áttörni, hogy vízhez jusson. A vékony hajtás a téglafal
repedésein is áthatol, és idővel arra is képes, hogy azt ledöntse,
hogy elérje a napfényt. A sziklák és a falak szimbolizálják
azokat a problémákat, amelyekkel az emberiség manapság a
bolygóját sújtja társadalmi és környezeti szinten. A
Roots&Shoots program a reményről szól. A világon
tevékenykedő több százezer fiatal képes arra, hogy
áttörje a falakat, és jobbá tegye a világot!”

1. Elköteleződés
2. Feltérképezés

3. Cselekvés

4. Ünneplés

Helyi
problémák
megoldása

Felelősségvállalás

Pozitív
változások

A Roots&Shoots programon keresztül a fiatalok
megérthetik a kihívásokat a közvetlen környezetükben
és közös elköteleződéssel hozzájárulhatnak a
megoldásukhoz. A felnőttek, akik ismerik a
Roots&Shoots programot, inspirálják, vezetik és
támogatják őket a projektjeik megvalósításában. Ez
persze nem jelenti, hogy kizárólag felnőttekből álló
csoport nem jöhet létre! A programhoz életkortól és
helyszíntől függetlenül bárki csatlakozhat!

1. Elköteleződés – Inspirálódjatok!
A Föld minden táján több százezer fiatal támogatja Dr. Jane-t abban, hogy a világ egy jobb
hely legyen az emberek, az állatok és a környezetünk számára. Gyűjtsetek motivációt a
projektjeikből és ötleteikből! Jane élete és munkássága is rendkívül ösztönző, ismerkedjetek
meg vele!

2. Feltérképezés – Jussatok el az ötlettől a konkrét projektig!
Afrikai kollégáink egy “Community Mapping” nevű
módszert használnak arra, hogy a csimpánzokat és
élőhelyüket megvédjék. Ennek során a helyi lakosokkal
együtt egy áttekintő térképet készítenek, ahol a
problémás területeket és szükségleteket, de a
lehetőségeket és lehetséges megoldásokat is
feltüntetik. Ugyanezt a stratégiát használhatjátok arra,
hogy felfedezzétek a saját környezeteteket és
megtaláljátok azokat a helyeket és problémákat, amiken
változtatni szeretnétek.

fotó: Trinidad del Rio

3. Cselekvés – Induljatok el és legyetek aktívak!
Hogy hozzájárulhassatok az általatok felismert problémafelvetés megoldásához,
gondoljátok át, hogy tényleg mire lenne szükség, és hogyan lehetne megoldani a
problémát. Tűzzetek ki egy célt, beszéljétek meg csoportosan a projektet, döntsétek el, hogy
ki mivel fog foglalkozni, és már kezdődhet is a kaland!

4. Ünneplés – Sikerült! Értékeljétek az eredményeket!
Amint megvalósítottátok a céljaitokat, gondolkozzatok el azon, hogy milyen változásokat
értetek el a környezetetekben. Gondoljátok át, hogy mi működött jól a folyamat során és mi
működhetett volna jobban, hogy azt a következő alkalommal még jobban csinálhassátok.
Nagyon fontos, hogy ismerjétek el azt, amit elértetek, és ünnepeljétek meg a sikereket! A
projekt pozitív változásokat hozott, amiket a terveknek és Nektek köszönhet a közösség!
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1.LÉPÉS: Elköteleződés - Inspirálódjatok!
Ébresszétek fel a lelkesedéseteket a változtatások iránt úgy, hogy elmerültök más
világmegváltók életében!
Az első lépés a Roots&Shoots modellben a lelkesedés és motiváció gyűjtéséről szól a
saját projektjeitek véghezviteléhez. Ebben a részben történeteket és forrásokat találtok,
amelyek mind azt mutatják, hogy lehetséges a változtatás, és ezt Ti is el tudjátok érni.
Dr. Jane története
Hogy valóra váltsa álmát, sok-sok anyagi, társadalmi és szakmai akadályt kellett
legyőznie Dr. Jane-nek. Ő egy úttörő, egy női példakép a természettudományok
területén és elkötelezett aktivista. A Jane Goodall Intézet számos dokumentumot, forrást
bocsát rendelkezésetekre, melyek segítségével jobban megismerhetitek Dr. Jane
élettörténetét.
Böngésszétek a www.janegoodall.hu honlapot, ahol megtaláljátok Dr. Jane történetét,
könyveinek listáját, és megismerkedhettek a többi hazai Roots&Shoots csoporttal is!

ÉRDEKESSÉGEK DR. JANE-RŐL
•
•

•
•

Jane első keresztneve Valerie, Jane a második keresztneve
Jane-nek 2 kedvenc plüssállata van: Jubilee, egy plüss
csimpánz, amit édesapjától kapott, amikor 3 éves volt, és
Mr. H, egy plüss majom, amit a barátjától, Gary Hahntól
kapott
Jane kedvenc állata a kutya, és ehhez illően a kedvenc
filmje: Susi és Tekergő
Dr. Jane nagyon szereti az étcsokit és az erős kávét ezeknél a termékeknél is nagyon fontos számára, hogy
azok biotermesztésűek legyenek és méltányos
kereskedelemből származzanak.
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2. lépés:Feltérképezés - Jussatok el az ötlettől a konkrét projektig!
A projektek megvalósításához vezető út második lépése arról szól, hogy kritikus szemmel
megfigyelitek és jobban megismeritek a közvetlen környezeteteket. A Roots&Shoots
modell ehhez biztosítja a „feltérképezés” módszerét, amellyel a helyi adottságokat kell
kiemelni egy térképen. A környezetetek grafikus ábrázolása segít abban, hogy a helyi
sajátosságokat és problémákat felismerjétek, és jobban megértsétek.
Használjátok ezt a Roots&Shoots által felkínált eszközt arra, hogy feltérképezzétek a
környezeteteket és
• jobban megismerjétek a hely természeti adottságait,
• megpróbáljátok megérteni a többi embert és állatot, és a helyükbe képzelni
magatokat – ezáltal megérthetitek, hogy mire van szükségük –,
• megismerjétek azokat a forrásokat, amelyek segíthetnek abban, hogy ezek az
igények kielégítésre kerüljenek.
Egy sokoldalú áttekintő térkép kimunkálásához hasznosak lehetnek különböző
módszerek:
• személyes felfedező túra a környéken
• kutatás az interneten és a nyomtatott médiában
• interjú a családdal, barátokkal és a közösség többi tagjával
• helyi természetvédelmi vagy társadalmi problémákban segítő egyesületek,
szervezetek (esetleg Nemzeti Park Igazgatóságok) kikérdezése
Segédeszközök:
• színes ceruzák, szövegkiemelők, zsírkréták vagy ceruzák
• nagy, fehér, poszter méretű papír vagy tervrajz papír
• ragasztó vagy cellux
• címke vagy post-it
• térkép vagy várostérkép (nyomtatott, vásárolt vagy kézzel rajzolt) vagy online
segédletek
Google My Maps: https://www.google.com/maps/about/mymaps/
Esri ArcGIS:https://www.esri.com/en-us/arcgis/about-arcgis/overview

Példa a sonnwendvierteli (Ausztria) oktatási campusból: térképek, amelyekre felkerültek
a személyes felfedező túrák útvonalai.
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AZ ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP ELKÉSZÍTÉSE
1. A közösség megfigyelése
Tudatosan figyeljetek a környezetetekre amikor sétáltok, buszoztok, autóztok vagy kerékpároztok,
és írjátok le az észrevételeiteket. Képzeljétek azt, hogy madarak vagytok, akik fentről látják a
közösséget: mit láttok?
Kulcskérdések a környék feltérképezéséhez:
•
•
•
•
•
•
•

Miért fontos többet tudni a közösségről? Mi a különleges benne?
Milyen tájformák és struktúrák vannak a környezetetekben?
Hogyan formálják az utcák a közösséget? Hova vezetnek? Miért így rendezték el őket?
Figyeljetek az emberekre: gondoljátok át, hova mehetnek. Hol dolgoznak, esznek és
alszanak? Mit csinálnak a szabadidejükben?
Láttok vad vagy háziállatokat? Hol töltik a napjaikat? Hol találnak élelmet? Hova viszik
őket, ha betegek?
Hol vannak fák és növények? Hogy élnek túl? Hogy kerültek a jelenlegi helyükre? Milyen
jelentést hordoznak a közösség számára?
Figyeljetek befelé magatokra! Milyen szerepetek van a közösségben? A napi
tevékenységeitek miként hatnak az emberekre, az állatokra és a természetre?

2. A térkép elkészítése / beszerzése
Rajzoljatok, nyomtassatok vagy vegyetek egy térképet, amely a környezeteteket ábrázolja. A térkép
tartalmazzon mindent az általatok választott helytől számított 3-8 km-es sugarú körben.

3. Sajátosságok meghatározása és megjelölése a térképen
Minden közösségnek megvannak a maga sajátosságai, amelyek különbözően hatnak az
emberekre, az állatokra és a környezet állapotára. Ahhoz, hogy jobban megértsétek a
közösségeteket, nézzétek meg a táblázatban szereplő példákat. A három kategóriát
különböztessétek meg a térképeteken úgy, hogy különböző színekkel jelölitek, más-más
formával vagy különleges címkével ruházzátok fel őket.

Emberek
Iskolák és munkahelyek,
fontos utcák, főutak,
üdülőhelyek,
közösségi központok,
találkozóhelyek,
vallási intézmények,
üzletek, piacok,
kedvenc éttermek,
kórházak, hajléktalan
szállók,
tűzoltóság, rendőrség

Állatok
Állatotthonok,
állatorvosok, állatkórházak,
állatkertek, akváriumok,
házi-és haszonállatok számára
létrehozott intézmények,
vadállatok számára vonzó helyek
(szabad felszín, vizes élőhely,
erdők, rétek, legelők, …),
vadállatok számára vonzó helyek
(szabad felszín, vizes élőhely,
erdők, rétek, legelők, …)
Összességében: milyen
állatfajok fordulnak elő
körülöttetek?

Természeti, környezeti
jellegzetességek
Természetközeli és védett
területek,
vizek (források, tavak,
dísztavak, folyók),
hegyek, hulladékgyűjtő
központok,
erőművek (szén, szél, víz,
bioenergia, napenergia, stb.),
víztározók, árterületek
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4. Tapasztalatok átgondolása
Most a csoportotokkal gondoljátok át, hogy a közösségetekben mi működik jól, ill. hol van
szükség javításra, fejlesztésre. Mit tudnátok tenni azért, hogy a közösségetek az emberek és
állatok számára még élhetőbbé váljon?
A következő kérdések segítségével elemezzétek ki az elkészített térképet:
•

Egy csoportnál többen (emberek, állatok, természet) tudnak profitálni a térképen jelölt
helyekből?

•

A környezetetekben a fent nevezett helyek közül melyik az, amelyikre mindhárom
csoportnak szüksége van (emberek, állatok, természet)?

•
•

Mit kedveltek különösen a környezetetekben?
Ezen a területen mire vagytok büszkék, mitől vagytok boldogok?

•

Az állatok és emberek alapvető szükségletei ki vannak elégítve? Figyelnek a
fenntarthatóságra?

•
•

Min lehetne javítani?
Mely más helyeknek kellene még rajta lennie a térképen és miért?

•

Gondoljátok át az első pontnál tett megfigyeléseiteket. Hogyan befolyásolták az áttekintő
térképeteket? Találkoztatok meglepő dolgokkal a közösségetekben?

Tipp:
Ezeket a tapasztalatokat felhasználhatjátok közvetlenül az áttekintésben vagy
a mellékletek Projekttervezés pontjánál, illetve másokkal folytatott
beszélgetések során.
A Roots&Shoots eszköztár harmadik lépésében az áttekintő térkép
segítségével tervezhettek egy nonprofit kampányt, amely megfelel a
közösség igényeinek.
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3. lépés:Cselekvés - Induljatok el és legyetek aktívak!
Válasszátok ki a projekteteket!
Miután létrehoztátok az áttekintő térképet, talán már van is a csoportnak néhány ötlete
lehetséges projektekre. Most azt fontos eldönteni, hogy melyek ezek közül azok,
amelyeket tényleg meg akartok és meg tudtok valósítani. Talán a térkép létrehozásakor
már sikerült is egy ötletben megegyezni. Ha nem tudtok dönteni, több módszer is
segíthet a döntéshozatalban.
KAVICSOK
A döntési folyamatnak ez a formája több különböző
érdeklődési terület vagy ötlet esetén lehet segítségetekre,
amikor is a csoport nehezen tud csak egyetlen egy projektet
kiválasztani.
•

•
•
•

Írjatok minden ötletet egy-egy kártyára. Ha vannak
hasonló ötletek, azokat érdemes lehet egybe foglalni.
Helyezzétek ezeket a földre vagy egy asztalra.
Minden csoporttag kapjon 3-3 kavicsot, és ezeket tetszőlegesen helyezzék el
kedvenc projektjeik kártyáira.
Számoljátok össze, hogy melyik ötlet kapta a legtöbb kavicsot, és ez alapján
értékeljétek, hogy melyik lett a nyertes projekt.
Abban az esetben, ha két ötlet ugyanannyi szavazatot kapott volna, adjunk ismét minden
résztvevőnek egy-egy kavicsot, hogy ezeket tegyék a két lehetséges terv egyikére.

SZAVAZÁS
Ez a módszer különösen olyan csoportoknak megfelelő, akiknek van gyakorlatuk abban,
hogy személyes véleményüket nyíltan képviseljék az adott közösségben.
•
•

•
•

Helyezzetek el egy listát az összes projektötlettel egy mindenki
számára jól látható helyen.
A szavazás első körében minden csoporttagnak legalább
egyszer kell szavaznia, és maximum háromszor emelheti fel a
kezét.
Valaki olvassa fel lassan egyik ötletet a másik után, és jegyezze
fel, hogy hány szavazatot kaptak az egyes ötletek.
Ismételjétek meg ezt a folyamatot a három legkedveltebb
projekttel, de ezúttal mindenkinek csak egy szavazata lehet. A
győztesnek a végén egyértelműen ki kell derülnie, miután
mindenki leadta a szavazatát.
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KAMPÁNYOLÁS
Ha a projektötleteket részletesebben szeretnétek megtárgyalni, viszonylag nagy létszámú
csoportól van szó, és a csoporttagok nyitottak a kiscsoportos munkára, akkor ez a kiválasztási
módszer lehet a megfelelő.
•
•
•

•

Helyezzetek el egy listát az összes projektötlettel egy mindenki számára jól látható
helyen.
Mindenki tetszőlegesen kiválaszthatja a számára legkedvesebb projektet.
Az azonos projektet választók alkossanak csoportokat, hogy egymással megbeszéljék a a
terv előnyeit, és felkészüljenek arra, hogy ezeket lehetőleg meggyőzően adják elő a
többiek előtt.
Miután mindegyik projekt bemutatásra került, tartsátok meg az eddig ismertetett
szavazási módszerek egyikét.

Tervezzétek meg a projektet

Miután döntöttetek egy projekt mellett, elérkezett a tervezés ideje! Ez a feladat nagyon
átfogó lehet. A Projekttervezés melléklet segít abban, hogy jól átlássátok a tervezés
fontosabb részleteit. A kérdéseket fel lehet dolgozni kisebb csoportokban is. Az
eredményeket a végén érdemes egy dokumentumban rögzíteni – mintegy ötlettárként.
MIT?
Határozzátok meg a projekt céljait!
Gondoljatok rövidtávú és hosszútávú célokra is. Rövidtávú cél lehet az, hogy például rendeztek
egy újrahasznosításról szóló workshopot az iskolában. Hosszútávú cél lehet az, hogy az iskola
összes tanulóját felvilágosítjátok az újrahasznosítás fontosságáról, és a következő évben 20%-al
csökkentitek az iskolában felgyűlt hulladékot.
Már az elején tisztázzátok, hogy milyen pontok alapján tudnátok mérni a projekt sikerességét,
hogy a program végén informatív és tanulságos kiértékelést kaphassatok.

HOGYAN?
Gondoljátok át, hogy hogyan tudjátok ezeket a célokat megvalósítani, és mire lesz
szükségetek!
Milyen háttérinformációkra van szükségetek? Milyen segédanyagokat kell beszerezni? Készítsetek egy listát a szükséges anyagokról, információkról, szállítási lehetőségekről, stb. Ne
feledjétek, sok cég és szervezet készségesen támogatna benneteket. Legyetek bátrak, és
lehetőleg vegyétek fel a kapcsolatot minél több szponzorral!
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HOL?
Találjatok egy ideális helyszínt a projekt egyes részeinek megvalósításához, illetve egy
alternatívát is hozzá!
A következő lista segítségével biztosra mehettek, hogy a helyszín nemcsak megfelelő választás,
de rendelkezésetekre is áll:
✔ Megkaptuk az ingatlan tulajdonosának az engedélyét vagy foglaltunk egy termet (ha
közterületet vagy középület akartok helyszínül választani, a kerület vagy az önkormányzat
engedélyére lesz szükségetek).
✔ A szüleink/gondviselőink engedélyezték, hogy a megadott helyszínen tartózkodjunk.
✔ Gondoskodtunk a csoporttagok helyszínre való oda-és visszautazásáról (abban az
esetben, ha ez szükséges).
✔ A résztvevők és vendégek számára szintén megoldott a projekt helyszínére való oda- és
visszautazása (ha ez szükséges).
MIKOR?
Készítsétek el a projekt ütemtervét!
Hozzatok létre egy idővonalat, amelyen bejelölitek a dátumokkal együtt a fontos
mérföldköveket. Ehhez használhatjátok az Idővonal nevű segédletet. Már rögtön az elején
gondolkodjatok el azon, hogy előreláthatólag mikor lesz vége a projektnek, és ne felejtsétek el
megünnepelni. Adjatok címeket a projekt mérföldkövei közt lévő fázisoknak, és határozzátok
meg, hogy mi mindent kell elintézni ezekben a fázisokban. Ügyeljetek közben azokra a
projekten kívüli időpontokra, időszakokra, amikor majd nem tudtok dolgozni (tavaszi szünet,
ünnepek, vizsgák, stb.). Fontos, hogy minden tag számára elérhető legyen a közösen készített
ütemterv. Helyezzétek is el az osztályteremben/közösségi térben egy jól látható helyen. Hogy
minden áttekinthető maradjon, pipáljátok ki a már elintézett feladatokat, ami egyébként nagyon
jó érzés lesz!
A mellékletek között találtok példát egy 10 és egy 25 hetes ütemtervre.

KI?
Osszátok fel a feladatokat és szerepköröket igazságosan a csoporton belül!
Ehhez először is meg kell határoznotok a különböző feladatokat és szerepköröket. Felsorolunk
néhány példát, amelyeket kiegészíthettek úgy, hogy jól passzoljon a projektetekhez.
•
•
•
•

•
•

Koordinátor: a különböző feladat-területeket fogja össze, és átlátja az egész projektet.
Pénzügyi guru: olyan akciókon töri a fejét, amelyekkel pénzt lehetne gyűjteni, lehetséges
szponzorok után kutat, és felügyeli a pénzügyeket.
Anyagbeszerző tiszt: megtalálja az utat, hogyan lehetne begyűjteni a segédanyagokat,
és segít ezek kezelésében.
Kommunikációs zseni: ő prezentálja a projektet, szponzoroknak és különböző
médiumoknak ír szövegeket, és biztosítja, hogy a csoporton belül is jól működjön a
kommunikáció.
Adatvarázsló/adatboszorkány: átlátja az összegyűjtött információkat, térképeket,
ütemterveket stb.
Fénykép/videó specialista: dokumentálja a projektet, képeket/videókat készít, amelyeket
a projekt után is fel tudtok használni.
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Figyeljetek a felosztásnál arra, hogy senkinek ne kelljen olyan szerepet vállalnia, amit egyáltalán
nem szeret. Vegyétek figyelembe egymás erősségeit és képességeit. Kár lenne, ha egy jó fotós
kétségbeesetten próbálná kézben tartani a pénzügyeket, miközben a legjobb matekos
hiábavalóan próbálja bekapcsolni a kamerát. De lehet, hogy valaki szeretne egy olyan feladatot
elvállalni, ami még teljesen új számára, és kihívást jelentene neki, őt is engedjétek kibontakozni.
A projektbe fektetett időt is igazságosan kell meghatározni. És ugyanúgy, mint egy
méhkaptárban, nem csak különleges szerepkörök vannak, hanem sok szorgos dolgozó is, akik
különösen fontosak a projekt sikere szempontjából.

Gondoljátok át, hogy kik lehetnének megfelelő partnerek a projektben!
A megfelelő partnerek is fontosak a projekt sikeres megvalósításának szempontjából. Egy iskolával, önkormányzattal, egyesülettel vagy cégekkel
folytatott jó együttműködés igazán hasznos lehet.

Az együttműködés különböző szinteken jöhet létre. Egész egyszerű is lehet, például felkérni a
szülőket, hogy segítsenek, vagy lehet átfogóbb is, mint például több személy vagy egyesület
bevonása. A közös munkának több formája is lehetséges: adományok, önkéntes munka,
helyiségek rendelkezésre bocsátása, vagy információk, segédanyagok megosztása. Felsoroltunk
néhány ötletet, hogy milyen módokon lehet olyan segítséget, illetve támogatást találni, amelyek
kibővíthetik a projekt hatását és hatókörét. A mellékletekben találhattok minta leveleket is, amik
segítik az együttműködések létrejöttét.
•

Dolgozzatok az áttekintő térképpel
o

•

Vegyétek fel a kapcsolatot a családdal, barátokkal
o

•

Talán már fel is fedeztetek néhány utalást a térképen lehetséges partnerekre.
Például emailen vagy telefonon fel tudjátok velük venni a kapcsolatot.

A szüleitek sok úton-módon tudnak pozitívan hozzájárulni a közjót szolgáló
kampányotokhoz: például meg tudják veletek osztani a tudásukat, segítséget
tudnak nyújtani a projekt megvalósítása során, és el tudnak látni benneteket a
szükséges segédanyagokkal. Az első lépés, hogy kérdezzetek, járjatok utána.
Beszélgessetek a kampányotokról a barátaitokkal és a családotokkal. Küldjetek
nekik egy tájékoztatót olyan javaslatokkal, amelyekben közreműködhetnek.

Dolgozzatok együtt az iskolátokkal
o

Megpróbálhatjátok az iskolátok vagy más iskolák támogatását elnyerni. A
kampányotok témája lehet akár egy konferenciának, és a tanárok kreatív
ötletekkel tudnának hozzájárulni a projekthez. Az iskolátok nagy valószínűséggel
segíteni tud nektek a helyi szervezetekkel való kapcsolatfelvételben. Sok iskola
dolgozik együtt intézményekkel, amelyek képzési programokat kínálnak.
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Tippek:
•
•
•
•
•
•

Hívjátok össze a közösség tagjait, hogy osszák meg szenvedélyüket és
tehetségüket, így kreatívan hozzájárulva a kampányotokhoz.
Lépjetek közvetlen kapcsolatba a tágabb közösséggel. A fiatalok hangja nagy
hatást kelthet!
Találjatok egy szervezetet, amely küldetése jól kiegészíti a projekteteket.
Keressetek potenciális partnereket.
Hozzatok létre egy tájékoztató lapot, amelyet el tudtok küldeni lehetséges
partnereknek és támogatóknak.
Ne felejtsétek el, hogy bármikor kérhettek segítséget a magyarországi Jane
Goodall Intézettől!

SEGÍTSÉG! MI JÖN MOST?
Készüljetek fel arra, hogy nem minden fog a terv szerint alakulni!
Kihívások, problémák és előre nem tervezett változások szinte minden projekt életében
előfordulnak – ez önmagában még nem rossz. Az a fontos, hogy legyetek erre felkészülve és már
előtte gondolkodjatok el azon, hogy mi minden történhet, és hogyan fogjátok ezeket kezelni.
Egy kis plusz idő betervezése már gyakran bizonyult hatékonynak.
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4. lépés: Ünneplés: Sikerült! Értékeljétek az eredményeket!
Legyetek kreatívak!
Világszerte számos Roots&Shoots projekt szolgált már kreatív ötletekkel arról, hogy hogyan
lehet egy projektet úgy összegezni, hogy az ne csak izgalmas, de informatív is legyen.
Használjátok őket inspiráció gyanánt: például az egyik csoport okos-telefonjaikkal
videónaplót készített, így dokumentálva a kampány alakulását. Más csoportok blogot
készítettek, amelyben a projekt előrehaladását dokumentálták. Mindennek az a célja, hogy
visszapillantást nyerjetek a kampányotokra, és a tevékenységeiteket kategorizálni és
értékelni tudjátok. Mint már a 3. lépésben leírtuk, fontos, hogy már a projekt kezdete előtt
átgondoljátok, hogy hogyan fogjátok az elemzést, összegzést elvégezni – videókat és
fényképeket ugyanis nagyon nehéz utólag készíteni. Összefoglaltunk néhány tanácsot,
amelyek segíthetnek a sikeres kiértékelésben.

A CSOPORT HATÁSA - INTERAKCIÓ EMBER, ÁLLAT ÉS TERMÉSZET KÖZÖTT
Gondolkodjatok el azon, hogy a kampány milyen hatással van az emberekre, állatokra és a
természetre. Megfigyeltetek valamilyen akaratlanul is pozitív hatást? Hogyan reagált a
közösség a projektre? Például egy kampány, amely a helyi patak városi szennyvízzel való
elárasztása ellen irányul, elsősorban természetvédelmi kampánynak tekinthető. De a
következő szemszögből is lehet nézni a dolgot: ha javítunk a patak állapotán, azzal egy
időben a patakban élő állatok élete is javulni fog. Ugyanez mondható el a helyi lakosságról
is, akik a patak környezetében élnek.
További lehetséges gyakorlatok elemzésre és összegzésre:
Naplóbejegyzések, fényképek, rajzok, szerepjátékok, kis történetek írása, csoportos
megbeszélések, „Pair Sharing” (álljatok párba a csoporton belül és minden nap osszatok
meg egymással 1-1 fontos dolgot amit aznap tanultatok a projekt véghez vitele közben).

A SIKER MÉRÉSE
Az elért eredmények és kihívások feljegyzése folyamatos tanulási folyamatról gondoskodik,
ami hozzájárul a projekt folytonos javításához. Ezenkívül azt is megmutatja, hogy melyek
lehetnek a projekt jövőbeni lépései, és a motiváció fenntartásához is hozzájárul a csoporton
belül.
Kövessétek a fejlődésetek
A projekt kezdetekor azt is döntsétek el, hogy milyen adatokat kellene rendszeresen
feljegyeznetek, hogyan szeretnétek szemléltetni a közjót szolgáló kampányotok hatásait.
Gondoljatok a céljaira. Milyen kritériumokon fog megmutatkozni, hogy a kampányotok
sikeres volt-e? A projekt során hasznos, ha összehasonlítjátok a már elért mérföldköveket a
célokkal és az ütemtervvel.
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Hozzatok létre egy új áttekintő térképet
Bizonyos projektek esetében hasznos lehet egy új áttekintő térképet készíteni a projekt
végeztével. Térjetek vissza az eredeti megfigyelésekhez, és hasonlítsátok őket össze a
változásokkal, amelyek a projekt következtében jöttek létre a közösségben. A két térképet
egymás mellé rakva még szebben látszódik majd, hogy hol értetek el változást.
Végezzetek közvélemény kutatást a közösségben
A közvélemény kutatás szuper lehetőség arra, hogy felmérjétek, milyen hatást gyakorolt a
programotok. Hogy ezt milyen részletesen és alaposan hajtjátok végre, azt ti döntitek el.
Lehetséges, hogy a csoport a kampány előtt és utána is szeretne felmérést tartani. Talán azt
is hatékonynak találjátok, ha a közösség bizonyos tagjaival interjút készítettek a projekt előtt
és után, hogy lássátok, hogy máshogy vélekednek-e a kezelt problémával kapcsolatban.
Így tudjátok megvizsgálni a környezetet vagy a közösséget:
•
•
•

•

FOTÓK: A csoport a projekt előtt és után fotókat készít a környezetről vagy a
közösségről, hogy vizuálisan is ábrázolni tudja a megcélzott változásokat.
INTERJÚK: A csoporttagok a közösség egyes tagjaival elbeszélgetnek, hogy a
kampány milyen hatással volt rájuk.
ADATGYŰJTÉS: A csoport tagjai kiválasztják, hogy milyen adatokat szeretnének
gyűjteni, amellyel aztán a projekt hatását mérni tudják, illetve létrehoznak egy
részletes kérdőívet a kampány előtt és után.
CSOPORTON BELÜLI VÉLEMÉNYFELMÉRÉS: Csoporton belül is készítsetek
véleménykutatást, hogy lássátok, a projekt milyen hatással volt csoportotok tagjaira,
és mennyiben változtatta meg a szemléleteteket.

ÜNNEPELJÉTEK MEG A SIKERT
Most pedig elérkezett az idő, hogy megünnepeljétek a Roots&Shoots
csoport minden egyes tagja által elért eredményt! Miközben időt
fordítotok arra, hogy kiemeljétek, mi mindent végeztetek el, arra is lesz
lehetőségetek, hogy a személyes sikereket megosszátok a közösséggel,
és visszagondoljatok arra az útra, amely idáig vezetett. Többféleképpen
ünnepelhetitek a kampány sikerét.

Ünnepeljetek a saját közösségetek tagjaival:
A csoport tagjaival eseményt rendezni nagyszerű lehetőség arra, hogy a környezetetekben
élőket (szülők, tanárok, szomszédok, stb.) is meghívjátok az ünnepségre. A
lehetőségeitekhez mérten lehet az esemény nagy vagy kicsi. Az ünnep részeként
bemutathatjátok a kampányt a nyilvánosságnak. Lehet, hogy néhányan a közösségből majd
segíteni akarnak a záróünnepség megrendezésében. Mindenkit hívjatok meg, aki pozitívan
hozzájárult a kampány megvalósításában. A csoportnak össze kell dolgoznia, és
képességeihez mérten mindenki vállaljon el legalább egy feladatot. Egy ilyen ünnepség
ütemtervére a mellékletek között találtok példát.
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Ünnepeljetek virtuálisan:
Ha a kampány online megünneplése mellett döntötök, az jó lehetőség arra, hogy a
történetetek megosztásra kerüljön a közösséggel, és ez egyben esély is arra, hogy az
üzenetetek a kampány után is terjedjen. Egy virtuális ünnepséget többféleképpen is
megrendezhettek:
•

•

Legyetek egy virtuális esemény szervezői: Bárhol is legyetek, a Google Hangout,
Meets, Teams, Zoom, Skype stb. segítségével egyszerűen kapcsolatba tudtok lépni
egymással, és közösen meg tudjátok ünnepelni a kampány sikerét. A virtuális
esemény során arra is fordítsatok időt, hogy mindenkit kiemeljetek, és mindenkinek
legyen lehetősége arra, hogy megossza, hogy mit tanult.
Hozzatok létre egy virtuális gyűjtőalbumot: Egy videóban vagy egy PowerPoint
prezentációban tudjátok mindazt megörökíteni, ami a csoport számára fontos:
filmanyagok, képek, adatok, térképek, stb.

ENSZ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK

A fenntarthatóság koncepciója mögött az az ötlet áll, hogy a társadalmat, a gazdaságot
és a természetet egyaránt támogassuk (vagy ahogy a Roots&Shoots nézete vallja:
hozzunk létre pozitív változást az emberekért, az állatokért és a természetért egyaránt).
2015-ben az ENSZ publikálta a Fenntartható Fejlődési Célokat. Az a cél, hogy a világ
2030-ra igazságosabb és fenntarthatóbb hellyé váljon. A keretrendszer mind a 17 pontja
egyformán figyelembe veszi az emberek, az állatok és a természet igényeit.
Tudj meg többet az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljairól: https://www.ksh.hu/sdg
Minden helyi és regionális Roots&Shoots projekt, amely pozitív változásokat indít el,
egyidőben a globális fenntartható fejlődési célok egyikének – vagy akár többnek - eléréséhez is hozzájárul.
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Izgalmas azt elemezni, hogy milyen célokat támogattok a projektjeitekkel – legyen szó
akárcsak egy kis minimális hozzájárulásról is. Egy-egy csoport indításakor is kitűzhetitek,
hogy melyik célt szeretnétek legerősebben támogatni, de akár az egyes projektek
végeztével is “felcímkézhetitek” az adott tevékenységet. Így legközelebb már még
jobban fogjátok ismerni az eszközeiteket és lehetőségeiteket!

+1 lépés: osszátok meg a történeteiteket a Jane Goodall Intézettel!
Küldjetek írásos beszámolót a Jane Goodall Intézetnek, hogy megoszthassuk
sikereiteket a többi Roots&Shoots csoporttal és a többi lelkes érdeklődővel! Még
szuperebb, ha képekkel vagy videóval is illusztráljátok az adott projektet, így színesebb
és emlékezetesebb marad az esemény.

MELLÉKLETEK – ÁTTEKINTÉS
•
•
•
•
•
•
•

Példa egy 25 hetes ütemtervre
Példa egy 10 hetes ütemtervre
Mintalevelek
Egy minta időterv záróünnepségre
A mi projektünk
Projekttervezés
Idővonal
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Példa egy 25 hetes programhoz
Első lépés: elköteleződés
1. hét: Ismerkedés Dr. Jane-nel
Eredmények:
✔ A csoporttagok megismerik Dr. Jane-t és a Roots & Shoots mozgalmat.
✔ A csoporttagok felismerik, hogy képesek önállóan végigvinni különbözői
projekteket, és így megváltoztatni a világot.

Második lépés: feltérképezés
2 – 4. hét: A csoport tagjai megfigyelik és feltérképezik a környezetüket
Eredmények:
✔ A csoporttagok új szemszögből tekintenek környezetükre, felfedezve olyan dolgokat,
amelyek eddig elkerülték figyelmüket.
✔ A csoporttagok a lakókörnyezetük olyan sajátosságait ismerik fel, amelyek egyaránt
fontosak az emberek, az állatok és a környezet számára. Ezek alapján behatárolják a
projektötleteiket.

Harmadik lépés: cselekvés
5 – 7. hét: Beszámoló a projektről
Eredmények:
✔ A csoporttagok bemutatják a Jane Goodall Intézetnek a projektjüket.
✔ A tagok ötleteket gyűjtenek és megpróbálják egy mellett elkötelezni magukat.
✔ A következő két hétben megtervezik a kampányt lépésről lépésre.
8 – 10. hét: A csoport tagjai támogatókat találnak a környezetükben
Eredmények:
✔ A térkép segítségével támogatókat keresnek és kapcsolatba lépnek velük.
✔ A következő hetekben a csoporttagok például kirándulásokat tehetnek, vitázhatnak
a kampány részleteiről és vendégelőadókat hívhatnak meg, hogy megismerjék a
kampányolás különböző oldalait.
11 – 20. hét: A projektterv végrehajtása
Eredmények:
✔ Barátok, családtagok, iskolák és helyi vállalkozások kapcsolódnak be a projektbe.
✔ Legalább hetente egyszer dolgoznak a projekten.
✔ A kampányban foglaltakat egy nagy projekt keretében, vagy
kis projektek sorozataként is meg lehet valósítani.
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21 – 23. hét: Értékelés
Eredmények:
✔ A projektben résztvevők értékelik a sikerességüket. Végiggondolják,
hogyan változott meg a közösségük, továbbra is fenntartják a
kialakított kapcsolatokat és törődnek a projekt céljaival.

Negyedik lépés: ünneplés
24 – 25. hét: A siker ünneplése
Eredmények:
✔ A csoporttagok egy információs rendezvény keretein belül bemutatják a
projektjüket.
✔ A tagok oklevelet kapnak a teljesítményükért.
✔ Kérdőíves felmérés alapján értékelik a projekt hatásait.
✔ A projekt végső eredményeiről beszámolnak a Jane Goodall Intézetnek.
✔ Legvégül, még egyszer végiggondolják a véghezvitt projektet és az elért
változásokat.
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Példa egy 10 hetes programhoz
Első lépés: elköteleződés
1. hét: Ismerkedés Dr. Jane-nel
Eredmények:
✔ A csoporttagok megismerik Dr. Jane-t és a Roots & Shoots mozgalmat.
✔ A csoporttagok felismerik, hogy képesek önállóan végigvinni különbözői projekteket, és így
megváltoztatni a világot.

Második lépés: feltérképezés
2. hét: A csoport tagjai megfigyelik és feltérképezik a környezetüket
Eredmények:
✔ A csoporttagok új szemszögből tekintenek környezetükre, felfedezve
olyan dolgokat amelyek eddig elkerülték figyelmüket.
✔ A csoporttagok a lakókörnyezetük olyan sajátosságait ismerik fel, amelyek
egyaránt fontosak az emberek, az állatok és a környezet számára. Ezek alapján
behatárolják a projektötletüket.

Harmadik lépés: cselekvés
3. hét: Beszámoló a projektről
Eredmények:
✔ A csoporttagok bemutatják a Jane Goodall Intézetnek a projektjüket.
✔ A tagok gondolkoznak a projekten, lépésről lépésre megtervezik a kampányt.
4 – 5. hét: A csoport tagjai támogatókat találnak a környezetükben
Eredmények:
✔ A térkép segítségével támogatókat keresnek és kapcsolatba lépnek velük.
✔ Szakértőket hívnak, hogy megosszák az ismereteiket.

6 – 8. hét: A projektterv végrehajtása
Eredmények:
✔ Barátok, családtagok, iskolák és helyi vállalkozások kapcsolódnak be a projektbe.
✔ Legalább hetente egyszer dolgoznak a projekten.

9. hét: Értékelés
Eredmények:
✔ A tagok megállapítják és dokumentálják, hogyan változott meg a környezetük.

Negyedik lépés: ünneplés
10. hét: A siker ünneplése
Eredmények:
✔ A csoporttagok bemutatják a projektjüket.
✔ A tagok oklevelet kapnak a teljesítményükért.
✔ Kérdőíves felmérés alapján értékelik a projekt hatásait.
✔ A projekt végső eredményeiről beszámolnak a Jane Goodall Intézetnek.
✔ Legvégül, még egyszer végiggondolják a véghezvitt projektet és az elért változásokat.
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Példa-bemutatkozás a kampány elkezdéséhez
(3. lépés)

Kedves _____________________! (Iskola, tanárok, szülők, stb.)
Nagy örömmel szeretném elmondani Önöknek, hogy osztályunk egy környezeti
nevelési programban kíván részt venni, amely Dr. Jane Goodall munkásságán
alapul. Ez nem más, mint a Roots & Shoots program, ami fiatalokat bátorít arra,
hogy pozitív változásokat hozzanak a közösségeikbe. Ezen változások nem csak
emberekre vonatkoznak, hanem az emberek közvetlen környezetére és a benne
élő állatokra és növényekre is. A projekten keresztül felismerhetővé válik, hogy
ezek a területek egymástól elválaszthatatlanok és kölcsönösen hatással vannak
egymásra. Osztályunk a programban részt vevő közel száz ország több százezer
résztvevőjének törekvéseihez csatlakozva igyekszik pozitív változásokat hozni.
Ezen a programon keresztül szeretnék olyan tudást átadni a diákjaimnak, amely
egyelőre a saját tapasztalataikon kívül esik, és megmutatni nekik, hogyan
lehetnek pozitív hatással a környezetükre. Emellett megtanulnak megfontoltan
és felelősséggel cselekedni.
A Roots & Shoots projektünk a következőkre fog koncentrálni (a projekt
részleteinek a bemutatása, pl. a téma – emberek, állatok és/vagy a természet,
illetve itt említhető meg a projekt eredményeiből részesülő szervezet pl.
menhely, vagy ételosztó pont, stb.).
Az osztály Roots & Shoots projektje (kezdő dátum)-n indul és (záró dátum)-n ér
véget. A projekt zárónapján egy izgalmas záróeseményt szervezünk, ahol
megünnepeljük az elért sikereket és átgondoljuk a teljesítményünket. Kérem,
hogy már most jelöljék be a záróesemény napját a naptárban, hogy az inspiráló
projektünk csúcspontjának számító eseményen részt tudjanak venni. A
következő hetekben további részleteket fogunk megosztani ezzel kapcsolatban,
illetve többek között arról is, hogy Önök hogyan tudnak aktívan részt venni a
projektben.
Ha bármilyen további kérdésük van az osztályunk Roots & Shoots projektjével
kapcsolatban, kérem forduljanak hozzám bármikor vagy tekintsék meg a
honlapunkat (link).
Szívélyes üdvözlettel,
__________________________
(a csoporvezető neve és elérhetősége)
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Példa-levél egy támogatóhoz a közösségből
(3. lépés)

Tisztelt ____________!
A nevem (keresztnév, életkor/osztály). A Jane Goodall Intézet egyik Roots & Shoots
csoportjának tagja vagyok a/az (iskola/szervezet neve)-ből.
(Itt írd le, hogy mi keltette fel a csoportod érdeklődését a projektetekkel kapcsolatban.
Például: Nemrég az osztályunkkal a környékünkön sétáltunk és észrevettük, hogy a
parkokban és az utcán mennyi műanyag zacskó szennyezi a környezetet. Még a fákon és
csatornafedelekben is találtunk. Ezek után azt is megtanultuk, hogy mennyire
veszélyesek ezek zacskók az állatokra és a természetre).
Miután a csoportunkban megbeszéltük, hogyan is segíthetnénk, úgy döntöttem, hogy
egy közérdekű kampányt fogok kezdeni … (itt mutasd be a kampányod, például: a textil
zacskók és táskák népszerűsítése). Ehhez szeretnénk (ide jönnek a kampány részletei,
például: Egy tájékoztató kiadvány összeállítása, amelyben szerepelnek a műanyag
zacskók használatának káros következményei, és a vásárlók textil szatyrokkal való
ellátása).
Bízunk benne, hogy a közösség Önhöz hasonló tagjai is támogatni fogják e
kezdeményezésünket (itt írj a fő problémáról és arról, hogyan lehet ellene tenni,
például: a műanyag zacskók használatának csökkentése).
_____________________ (a cég/szervezet vagy magánszemély neve) így tudná támogatni
a kampányunkat:
(ide kerül a kért támogatás, például:
• határozza el, hogy csak újrafelhasználható bevásárlótáskát használ
• támogassa az újrafelhasználható táskáink előállítását az ehhez szükséges
anyagokkal, vagy idővel
• támogassa papírral, vagy nyomtatási lehetőséggel a tájékoztató kiadványunk
előállítását
• segítsen az információs anyagaink szétosztásában (pl. helyezze ki az üzletében)
• jelentkezzen önként egy interjúra
• jelentkezzen kampánypartnernek és a cége logóját megjelenítjük a kiadványunkon)
Várjuk válaszát! Amennyiben szeretne bennünket támogatni, kérjük jelentkezzen
_______________________-nél (a csoprtvezető neve és elérhetősége).
Szívélyes üdvözlettel,
_______________________
(a neved)
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Kampánypartnerek: példa kérdések interjúhoz
(3. lépés)
•
•
•
•
•
•
•

Hogy hívják és milyen szerepet tölt be a közösségben (foglalkozás, önkéntes,
szomszéd)?
Hogyan befolyásolja a közösséget a _____________ (itt említsd meg a problémát,
amivel a kampányban foglalkoztok)?
Milyen változásokat látna szívesen?
Mit gondol, milyen módon profitálna a közösség ezekből a változásokból?
Mit lehet tenni, hogy ezek a változások megvalósuljanak?
Mit gondol, mi fog történni, ha semmit nem teszünk a probléma megoldásáért?
Van esetleg bármi egyéb, amit szívesen elmondana/megosztana/hozzátenne az
előzőekhez?

Példa a projektzáró esemény megszervezéséhez
(4. lépés)
A mindenkori Roots & Shoots projekttől és a csoporttagok életkorától függően lehet
hosszabb vagy rövidebb a rendezvény a csoport igényeinek megfelelően.
9:00
A csoportvezető köszönti a csoporttagokat, szülőket, a Jane Goodall Intézet
képviselőit és a sajtó munkatársait. A csoportvezető bemutatja a csoport tagjait és
beszél a Roots & Shoots programról.
9:10
A csoporttagok beszélnek a Roots & Shoots kampányukról, a következőket
megemlítve:
• Hogyan döntöttek emellett a kezdeményezés mellett.
• Miket fedeztek fel a kampány megvalósítása közben.
• Milyen tevékenységeket végeztek a közösség fejlesztésének érdekében.
• Hogyan befolyásolta őket személy szerint a kampány.
• Reményeik szerint mit sikerült a projekt témájából másoknak átadni, illetve a
közösség tagjai milyen módokon tudták támogatni a kezdeményezést.
9:30
A csoport megköszöni azoknak a támogatóknak a segítségét, akikkel együtt
dolgoztak, illetve azokét, akik a kampány ideje alatt a szükséges forrásokat
biztosították.
9:40
A csoport meghívja a jelenlévőket a teremben elhelyezett fényképek, videók és
áttekintő térképek megtekintésére.
10:00
A csoportvezető megköszöni a vendégeknek, hogy megjelentek, és beszél arról,
hogy a Roots & Shoots kampányt hogyan folytatják.
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CÍM:

Mi a helyzet?

Mire van szükség?

Projektötletek és célok

Következő lépések
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Projekttervezés
PROJEKTCÉLOK

ANYAGOK ÉS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

HELY/SZOBA
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SZEREPEK
•

koordinátor

•

pénzügyi guru

•

anyagbeszerző tiszt

•

kommunikációs zseni

•

adatvarázsló/adatboszorkány

•

fénykép-/videó specialista

•

stb.

PROJEKTPARTNEREK
•

Szülők

•

Igazgató

•

Tanár

•

Barátok

•

Cégek

•

Egyesületek

•

Közösség

•

stb.
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VÉSZHELYZETI TERV

Mi történhet? Hogyan tudunk reagálni?
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Ötlet

CÉL

Idővonal

Ez az eszköztár a Jane Goodall Institut – Austria német nyelvű kiadványa alapján készült
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