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H I R D E T É S

SZÓRAKOZTATÓ FORMÁBAN SZERETTETNÉ MEG A GYEREKEKKEL A TUDOMÁNYT A KOLOZSVÁRI CSAPAT NYERTES PROJEKTJE

Élményalapú tanulás kártyajátékkal
Kártyajáték segítségével 
tenné játékos, közös tanulási 
élménnyé a tudomány fel-
fedezésének örömét Kovács 
Nóra-Anna és Ferencz Péter. 
A kolozsvári János Zsigmond 
Unitárius Kollégium diák-
jainak ötletét díjazták, és  
megvalósíthatónak vélték a 
magyarországi EdisonKids 
kihíváson.

 » BEDE LAURA

E lső díjat kapott, és egyben 
a legmegvalósíthatóbb pá-
lyamű címét is elnyerte a 

kolozsvári Joker Child csapat az 
őszi EdisonKids programban. A 
Barabási Albert László fi zikus, 
hálózatkutató által megfogalma-
zott kihívás keretében Kovács 
Nóra-Anna és Ferencz Péter meg-
próbálta szerethetővé tenni a 
tudományt a gyerekek számára. 
„Nagy örömmel töltött el, amikor 
megtudtuk, hogy tovább jutot-
tunk az őszi EdisonKids kihívás-
ban, hiszen nagyon izgalmasnak 
tartottuk a magyarországi ver-
senyfelhívást. Ötletünk átvezeti 
a gyerekeket az óvodából az is-

kolába, sőt annál is tovább, mert 
arra is lehetőséget nyújt, hogy já-
tékos formában egy-egy szakmá-
ba is úgymond belebújjanak” – 
mondta a Krónika érdeklődésére 
Kovács Nóra-Anna, a János Zsig-
mond Unitárius Kollégium tize-

dik osztályos diákja. Hozzátette, 
abból indultak ki, hogy mielőtt a 
gyerekek elkezdenék az iskolát, 
nincsenek elvárások közé zárva, 
hanem saját tapasztalataikból 
tanulnak, de az iskolában  átlag-
ra szabott keretek közé kerülnek, 

amelyek túlnyomó részt tárgyi 
tudást követelnek tőlük.

A kincses városi csapat egy kár-
tyarendszerrel szerettetné meg a 
gyerekekkel a tudományt, amely-
ben az általuk izgalmasnak vélt 
tudományterület tudós palántá-
inak szerepét ölthetik magukra 
egy, az élethez közel álló „világ-
ban”. A játék során kis csapa-
tokban, közösön mélyülhetnek 
el a tudományok és szakmák 
kapcsolatában olyan kártyák 
révén, amelyek elősegítik a gye-
rekek élményalapú tanulását, 
fejlődését. „Kártyajátékunk to-
vábbá digitális kiegészítőkkel is 
rendelkezik majd. Megfi gyelése-
ink azt mutatták, hogy a célcso-
portunk nem rendelkezik saját 
elektronikai eszközzel, viszont 
családjuk vagy az oktatási inté-
zet igen, ezért úgy döntöttünk, 
hogy a játék alapja egy hagyo-
mányos kártyajáték lesz. Mivel a 
kicsik még olvasni sem tudnak, 
ezért fontosnak tartottuk, hogy 
a kártyajátékot kiegészítsük egy 
olyan applikációval, amely a 
gyerekek számára koordinálná 
a játékot, értékesítené a vála-
szaikat, illetve felolvasná nekik 
a kihívásokat, a válaszra váró 
kérdéseket” – magyarázta a csa-
pattag.

Mint kifejtette, az eredmény-
hirdetésen nagyon megható 
volt hallani Barabási Albert 
László személyes történetét 
arról, hogyan került először 
kapcsolatba a tudománnyal. 
A székelyföldi származású, 
világhírű fizikus rámutatott, 
akár egy kis prizma is képes 
megismertetni velünk a felfe-
dezés örömét, és varázslatossá 
tenni a tudományt.

A Joker Child csapatának fia-
tal mentora Parragh Péter volt, 
céges mentorként pedig Halaj 
Adrienn, az Aegon Magyaror-
szág marketingvezetője támo-
gatta munkájukat, a Codecool 
programozói segítségével pe-
dig egy prototípust készíthet-
nek el. „A Ludwig Múzeum és 
a Barabási Lab által szervezett 
verseny rávilágított arra, hogy 
a járványügyi helyzetben is szá-
mos új dolgot tanulhatunk, új 
embereket ismerhetünk meg, 
és ezért nagyon hálásak va-
gyunk. Továbbá sikerünkkel 
ösztönözni szeretnénk az er-
délyi fiatalokat arra, hogy bát-
ran vegyenek részt minél több 
hasonló kezdeményezésben, 
mert mi tényleg játszva oldot-
tuk meg” – fogalmazott Kovács 
Nóra-Anna.

A Joker Child csapat tagjai, Kovács Nóra-Anna és Ferencz Péter 
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