Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Beküldendő
A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport: nyolcosztályos gimnázium 5. oszt. Résztvevők száma: 26 fő (17 lány, 9 fiú) Időpont: 2008 március 22 – április 11.
Osztály / csoport rövid bemutatása:
Az osztályt szeptember óta tanítom matematikából, rajzból és életvitelből, valamint az osztályfőnökük vagyok. Azt hiszem
mostanra már sikerült összerázódniuk. Ez a harmadik projekt, amit közösen kell végrehajtaniuk (Az első az iskolai karácsonyi műsor
volt meghívóstul, ajándékostul, előadásostul, amit a magyar szakos kolléganővel közösen vezényeltünk le. A második, pedig az
iskolai farsangra készített busó jelmez és előadás volt.)
Az osztály tanulmányi átlaga 4,4, de nem vagyunk még velük igazán megelégedve, mert egy kicsit kényelmesek – mehetne
ez jobban is.
Az osztályban a fiúk sokkal összetartóbbak, de játékosak. Szeretik néhányan összecsapni a rájuk bízott dolgokat, hogy utána
játszani tudjanak. A lányok között mindig van széthúzás, ugyanis állandóan féltékenyek egymásra, de őket jobban lehet terhelni,
jobban meg lehet bennük bízni, hogy igényesen végzik el a kijelölt feladatot.
Az év első felében az egyik kislányt kiközösítették, de sikerült elérnem, hogy befogadják. Természetesen jól megfontoltam,
hogy, melyik csapatba osszam be.
Fejlesztési cél:
csapatmunka önállóan, az tanári irányítás nélkül, önálló gyűjtőmunka adott témában, egymás munkájának értékelése, új
ismeretek szerzése a reneszánsz témakörében
Projekt téma:
2008 a reneszánsz éve – reneszánsz Magyarországon és szűkebb lakóhelyünkön Ozorán
A projekt időtartama: 8x45 perc a rajzórák terhére
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Tevékenységek /
gyakorlatok / feladatok

Módszer

1. Készítsetek címert
ozorai Pipo számára!
Kik voltak a heroldok?
A heraldika legfontosabb
szabályai?
Ki volt Ozorai Pipo?
Mit rajzolnál Ozorai Pipo
címerére?

Gyűjtőmunka egyénileg
A gyűjtött anyagok
megbeszélése
A címer tervezése
A címer megvalósítása
Bemutató

2. Készítsétek el az ozorai
vár makettjét!
Mi a makett?
Mikor épült a vár, milyen
stílusban?
Voltak-e a várnak olyan
részei, amelyek mára már
elpusztultak?
Keressetek a várról
alaprajzot, rekonstrukciós
rajzot, ábrázolást, fotót,
amelyet fel tudtok használni
a makett készítéséhez!

Gyűjtőmunka egyénileg
A gyűjtött anyagok
megbeszélése
A makett megtervezése –
az alaprajz elkészítése
A makett elkészítése
Bemutató

3. Készítsetek reneszánsz
ruhákat viselő
öltöztetőbabákat!
Gyűjtsetek képeket, rajzokat
reneszánszkori női és férfi
viseletekről!

Gyűjtőmunka egyénileg
A gyűjtött anyagok
megbeszélése
Ruhák tervezése
Bábok készítése
Bemutató

Eszközigény

Időterv
(perc)

90 perc
A3-as Dipa, ceruza
tempera

45 perc
135 perc
5-10 perc

15 perc
5 ív dekorkarton, olló,
snitzer, ragasztó
(Technocol)

Ha a gyerekek
hoznak anyagokat,
akkor textillel
dolgoznak, ha nem,
akkor sík, papír
öltöztetőbabákat

75 perc
180 perc
5-10 perc

45 perc
45 perc
180 perc
5-10 perc

Szervezési
kérdések
A könyvtárban
ellenőrizni, hogy
van-e a
címertanhoz a
gyerekek számára
használható
irodalom
Kartont beszerezni

Feladatok
ellenőrzési /
értékelési módja


Előre megnéztem,
hogy van olyan
korabeli ábrázolás,
amely alapján el
tudják készíteni a
makettet.
Kartont, ragasztót
beszerezni



Én is gyűjtöttem
anyagokat, zsinórokat, csipkéket,
stb.
Tű, cérna, olló
előkészítése.
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készítenek

Milyen anyagokból
készültek a reneszánsz
ruhák? Ha tudtok, gyűjtsetek
ilyen anyag darabkákat!
Melyek voltak a
legjellemzőbb ruhadarabok?
4. Térkép a magyarországi
reneszánsz műemlékekről
Készítsetek egy
Magyarország térképet,
amelyen bejelölitek azokat a
településeket, ahol a
legfontosabb reneszánszkori
műemlékek vannak!
Gyűjtsetek képeket a
reneszánsz műemlékekről!
(Képeslap, utazási irodák
katalógusa, fotó, Internet,
újság, fénymásolat,
történelmi atlasz)
Készítsetek egy vaktérképet,
amelyre el tudjátok helyezni
a képeket!

Gyűjtőmunka egyénileg
A gyűjtött anyagok
megbeszélése
Vaktérkép készítése –
nagyítás
Képek kiválogatása,
rendszerezése,
előkészítése
A képek felragasztása a
vaktérképre
Bemutató

5. Készítsetek egy
festmény és egy leírást
arról, hogy milyen volt
egy reneszánszkori
lakoma
Hol éltek a királyi
szakácsok?
Milyen ételeket szolgáltak

Gyűjtőmunka egyénileg
A gyűjtött anyagok
megbeszélése, a munka
megosztása (ki fog
rajzolni, ki írja a
fogalmazást)
Alkotó munka
Bemutató

fotókarton, színes
kartonok, olló,
ragasztó stift

Ha tudnak
anyagokat hozni,
akkor 1-1 Barbie
babát is hozzanak
magukkal
A képeket a
gyereke gyűjtik, ha
45 perc keveset hoznának
45 perc a rajz szertár és az
iskolai könyvtár
90 perc rendelkezésükre áll



90perc
5-10 perc

A2-es Dipa, tempera

Tájékozódtam a
90 perc témában: négy
recept maradt fenn,
de arról vannak
adatok, hogy
milyen
180 perc alapanyagokat
5-10 perc használtak, hogyan
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fel egy főúri lakomán?
Keressetek legalább egy
korabeli receptet
Milyen nyersanyagokat
használtak?
Ehetett-e Ozorai Pipo
vadsültjéhez kemencében
sült krumplit és paprikából
és paradicsomból készült
salátát?

zajlottak a
lakomák.- néhány
ilyen témájú
könyvet
begyűjtöttünk az
iskolai
könyvtárossal

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:

Az értékelés szempontjait előre megadtam:
1. a csapat teljesítette-e a kijelölt feladatot
2. tartalmilag milyen szinten van a faladat megoldása
3. esztétikailag milyen kivitelű a csapat által készített produktum
4. minden csapattag kellően kivette-e a részét a munkából
Azt is tisztáztuk, hogy egymás munkáját kell értékelniük: forgószínpadszerűen az egyik csoport a másik munkáját értékeli néhány
mondattal és érdemjegyet is adnak rá. Ezek után én is el fogom mondani a véleményem a látottakról és hallottakról. Nem féltem
attól, hogy felülértékelik egymás munkáját, hiszen a gyerekek általában nagyon kritikusak egymással szemben.

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)

Megjegyzés

A tavaszi szünet előtt kijelöltem a csoportokat.
1. A makettező csoportba kerültek a legkreatívabb, legönállóbb gyerekek
(vegyes csapat).
2. Az öltözködéssel foglalkozó csoportba olyan lányok kerültek, akik szeretnek
ruhákat tervezni, vagy akiknek az anyukája varrással is foglalkozik.
3. A térképes csoportba azok a fiúk kerültek, akik nem rendelkeznek igazán jó
kézügyességgel, de a gyűjtés, a térkép lefoglalja őket, és egy fiús, vezető
típusú kislányt osztottam be melléjük.
4. A címeres és a lakomával foglalkozó csoportnál ügyeltem arra, hogy
mindegyikben legyen ügyes rajzos.
A csapatok kijelölték maguk közül a csapatkapitányt.
Ezek után kiadtam a feladatokat a gyűjtőmunkához, amelyeket a gyerekek nagy
izgalommal fogadtak, majd elosztottak egymás között.
Elmondtam, hogy a készítendő produktumot az utolsó alkalommal be kell mutatniuk
egymásnak, méghozzá úgy, hogy beszámolnak röviden az elvégzett feladatról.
A szünet után már az első napon minden csapatból néhányan odasomfordáltak
hozzám, hogy jó-e amit találtak, elég lesz-e, amit gyűjtöttek, stb.
Abból a csoportból, amelyik feladata az öltöztető babák készítése volt két kislány
úgy jött vissza a szünetről, hogy már otthon elkészítették egy-egy ruha patchworkkép változatát. A technika lényege, hogy egy hungarocell (nikecell) lapra rárajzoljuk
a körvonalakat, egy snitzer segítségével kicsit bemélyítjük, a foltnál körben kb. egy
centiméterrel nagyobb anyagokat szabunk, majd a széleket a bemélyített résekbe
bedolgozzuk.
Az első alkalommal (2x45 perc) mindegyik csapatban a gyűjtött ismeretek
megbeszélése folyt, valamint megpróbáltak valamiféle munkamegosztást

A feladatok ismeretében osztottam a
gyerekeket öt csoportba.
Persze szem előtt kellett azt is tartanom, hogy
több vezető típusú gyerekek ne kerüljenek egy
csapatba, mert, akkor ki dolgozik?

A gyerekeknek (vagy az anyukáknak) jobb
ötlete támadt az enyémnél. Az eredeti tervtől
eltérően ezt valósították meg a lányok. Én már
korábban nagyobb lányokkal készítettem ilyen
képeket, de azt hittem, hogy nekik még nem
lesz hozzá türelmük.
A termet már az óraközi szünetben
berendezték a csoportmunkához.
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kialakítani.
A következő két alkalommal (4x45 perc) buzgó alkotómunka folyt.
Az utolsó órában arra kértem őket, látván, hogy elkészülnek a manuális dolgok),
hogy kezdjenek el felkészülni a bemutatóra.

Az utolsó alkalom (2x45 perc) egy bemutatkozó volt, amikor mindegyik csapat
bemutatta 5-10 percben az általa készített dolgokat, beszámoltak az elvégzett
feladatról.

A bemutató végén értékelték egymás munkáját, végül én is értékeltem őket.
Az elkészül munkákat egy-egy kis szöveges kísérettel (tulajdonképp ezt mondták el
a gyerekek egymásnak) az iskola aulájában kiállítottuk a vitrinekbe, illetve a
képeket kitettük a faliújságokra.

 Készített fényképek (3-5 db) csatolása
A fényképeket külön fogom küldeni.

A címeres csoport hamarább elkészült, de
adtam nekik még feladatot. Az ozorai várról
sok képet (kinyomtatott fotók a felújított várról),
rövid leírást hoztak, így megkértem őket, hogy
készítsenek egy tablót a várról. Ez el is készült,
mire a többi csapat végzett a munkájával.
Annyira komolyan vették, hogy mindenkinek
egyformán részt kell vennie a munkában, hogy
mindenki mondott egy-két mondatot.
Az a csapat, amelyiknek a lakomákról kellett
volna gyűjtenie, sajnos nagyon lusta volt. A
festményen kívül (azzal is ők készültek el
utoljára) nem csináltak semmit, pedig végül a
kezükbe adtam hozzá a megfelelő irodalmat.
Az értékelő csoport rettenetesen leszidta őket.
A szöveges kísérőket a gyerekek pötyögték be
a számítógépbe, és én segítettem
megformázni, hogy ki lehessen nyomtatni
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A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim

Mi volt sikeres, eredményes?

Mit fogok másként tenni a következő projektekben?

A makett készítéstől nagyon féltem, de csodálatosan sikerült.
Lenyűgözött, ahogy a kis ötödikesek felnagyítják méretarányosan az
alaprajzot. Majd egy fotó alapján kiszámolták, hogy kb. milyen
magasak a falak. És úgy készítették el a korbástyákat, hogy még semmit
nem tanultak matematikából a körről.
A reneszánsz ruhákról készült képek is meglepően jól sikerültek.

A címeres feladathoz több előkészítésre lett volna szükség a heraldika
terén, ugyanis az elkészült címer mutatós, de majdnem semmi köze
nincs a heraldika szabályaihoz. A heraldika túlságosan elvont egy ilyen
idős gyerek számára.

A vaktérképes feladat sem volt könnyű, hiszen a nyolcosztályosok még
nem is tanulnak földrajzot. A térképet ügyesen felnagyították,
csomagolópapírra, majd sikerült fordítva felragasztaniuk. Kezdhették
elölről.
Tartottam attól, hogy esetleg káoszba fullad a csoportmunka, de tudtak
úgy dolgozni, hogy nem zavarták egymást. Egyik kolléganőmet kértem,
meg, hogy jöjjön be fotókat készíteni. A munka hevében legtöbben
észre sem vették, hogy ott járt.

Abba a csapatba, akiknek a lakomákról kellett gyűjteni, majd azt
feldolgozni nem került olyan gyerek, aki nem csak a szájával irányított
volna, hanem a munkájával is. Az elméleti rész nem oldották meg, és
ennek nem technikai akadályai voltak. Tehát a csapatok kialakításánál
mégsem voltam eléggé körültekintő
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A címerkészítő csapat munka közben
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A bástyák már készen vannak, de csak akkor kerülhetnek a helyükre, ha a falak is elkészülnek.
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Ez a csapat reneszánsz viseletekről készített patchwork képeket hungarocell alapra.
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Itt készül a reneszánsz műemlékeinket bemutató térkép.

