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Інтерактивна вправа
«Тітонька Чарлі з Бразилії»
(адаптовано проф. Катериною Крутій)
Мета:
вправляти
студентів
у
аргументованому
мовленні,
доведенні
та
відстоюванні своєї думки; привернути увагу до
проблем розподілу фінансування освітніх закладів.
Час: до 40 хвилин.
Розмір підгрупи: 6-14 осіб.
Поради:
Розподілити групу на дві-три команди (більше не ефективно).
Роль тітонька Чарлі виконує викладач.
ІНСТРУКЦІЯ
До вас у рідне місто приїжджає колишня його мешканка, нині багата
громадянка Бразилії. Вона виїхала туди ще в дитинстві. Зараз вона хотіла б
чимось допомогти своїй «малій батьківщині», з якої її колись вивезли під час
революції (неважливо якої за рахунком  ).
У неї є 5 мільйонів тугриків, які вона отримала в спадок із
Монголії від свого дідуся (показати картинку тугриків).
Тітонька Чарлі готова інвестувати у Ваш проект відкриття
освітнього комплексу: дитячий сад (здобуття дошкільної освіти) загальноосвітня школа – академія (вища освіта)
Вона готова розглянути будь-які пропозиції.
(Інформативно: на фото 500 монгольських тугриків, діюча монета).
Вам, групам, пропонується розробити свої пропозиції щодо ефективних
витрат мільйонів тітоньки. Вступити в процес спілкування з потенційним
кредитором, довівши, що саме в такій кількості (розподіл мільйонів у
неподільних частках - 1 млн. : 1 млн. : 3 млн., або 1 : 2 : 2, або 2 : 1 : 2 та інші
варіанти) треба вкладати в проект відкриття освітнього комплексу.
Гра відбуватиметься в два раунди і кожна група зможе двічі
поспілкуватися з тітонькою. На одну розмову з тітонькою вам буде виділено
3 хвилини.
Команди готують по одному представнику на кожен раунд. Між
раундами у вас буде 5 хвилин на те, щоб скорегувати свій проект.
Перед кожним раундом, ті особи, які будуть спілкуватися з тітонькою,
виходять з аудиторії і повертаються тільки на моє запрошення для розмови з
тітонькою.
Додаткова легенда для тітоньки
У тітоньки Чарлі є додаткова легенда, яку вона відкриє учасникам, за
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умови, якщо хтось усе ж таки запитає:
«Навіщо ви хочете вкласти гроші в освіту?» (або щось на зразок цього
питання, що виявляє інтереси тітоньки). Суть легенди - тітонька точно знає,
що зараз у місті живе її внучатий племінник, йому 3 рочки. Її мрія, щоб
реалізований проект якось поліпшував життя дітей у цьому місті. Вона
скромна і не хоче, щоб її ім’я якось пропагувалося в рамках цього проекту,
вона не хоче, щоб проект перетворився на бізнес, для неї важлива ідея
загальнодоступності освіти через благодійність.
Інформативно:
Згідно зі стандартами ОЕСР (Організації економічного співробітництва
та розвитку), чим раніше держава починає вкладати в розвиток дитини, тим
потужніше її потенціал в майбутньому і вище економічний ефект.
Аргументи:
 1 долар, вкладений у дошкільне дитинство, дає вісім доларів
опосередкованого прибутку державі.
Як це виходить? Дитина до 3 років починає отримувати навички
ранньої соціалізації.
 1 долар, вкладений у шкільний розвиток дитини, дає 3
долари опосередкованого прибутку для держави.
 1 долар, вкладений в професійну (вищу) освіту, дає 2 долари
прибутку державі.
Вигода виражається в тому, що якщо людина з раннього дитинства
здобуває освіту, вона краще працює, більш успішна в житті, більше податків
платить.
На неї не треба державі витрачати гроші на допомогу, не потрібен
репресивний апарат, щоб її переслідувати і містити потім у в’язниці. У
деяких країнах 90% тюремного населення ніколи не відвідувало дитсадки,
відповідно, не мало навичок ранньої соціалізації.
Людина, яка своєчасно отримала дошкільну освіту, в два рази краще
вчиться в школі, має на 40% більше шансів вступити до університету, на 7%
більше платить податків і дає 5% економії для держави на соцзабезпечення.
Отже, логічно розподілити гроші в такій пропорції – 2 : 1 : 2, де 2 –
дошкільна освіта, 1 – загальноосвітня школа, 2 – вища освіта.
Джерело: https://informburo.kz/novosti/kak-vazhno-vkladyvat-dengi-v-rannee-detstvokazahstancam-pokazali-na-prostyh-ekonomicheskih-raschyotah.html

Дебрифінґ:
● Чи важко вам було розподіляти кошти між рівнями освіти?
● Як ви вважаєте, який проект вибере тітонька Чарлі? Чому?
Джерело:
Тагир Булавин · Monday, October 27th, 2008

