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Záródolgozat 

Projekt a gyakorlatban 
 
 

1. Mini-projektterv                                    „ 4000 lépés az egészségért” 
 
 
Osztály/csoport:        6. és 8. osztály                               Résztvevők száma:         7+16 fő          Időpont: 2008.április 18.- május 23. 
Osztály / csoport rövid bemutatása: A 6. osztály, melynek én vagyok az osztályfőnöke, még a mi kis iskolánk viszonylatában is 
speciális, hiszen mindössze 7 tanuló jár az osztályba. Rendkívül jó közösséget alkotnak a gyerekek, hiszen óvodás koruk óta ismerik 
egymást, kisebb-nagyobb változásokkal mindig egy csoportba illetve osztályba jártak. Három fő kiemelkedően jó képességű, két fő jó 
és két fő gyenge közepes tanuló. Közösségi feladatokat szívesen vállalnak, aktívak, megbízhatóak. A 8. osztály, melynek 
osztályfőnöke szintén a tanfolyam hallgatója, jól összeszokott, együttműködő társaság. Sok közös munkán és élményen vannak túl. 
Megbízhatóságukat többször is bizonyították.  
Iskolánkban hagyománya van már olyan csapatversenyeknek, amelyeken az 1-8. évfolyamokból összeállított vegyes csapatok 
versengenek. A csapatok vezetését mindig egy-egy 8. osztályos tanuló vállalja. Így ünnepeljük évek óta Október 23.-át az őszi 
„Köztársasági Emlékversenyen” és az idén így emlékeztünk meg a Költészet napjáról is. Így vetődött fel, először a 8. osztályban, hogy 
a szintén hagyományos tavaszi túranapon lehetnének ők a szervezők és lebonyolítók. Ehhez az ötlethez csatlakoztunk a 6. osztállyal. 
A gyerekek vállalták, hogy megszervezik a csapatokat, az állomásokat, az ott végrehajtandó feladatokat. Ők lesznek az 
állomásvezetők, így a pedagógusok egy-egy csapat tagjai lehetnek és részt vehetnek a versenyben. 
Így jött a projekt ötlete. Az első közös, projektindító megbeszélésen megállapodtunk, hogy a túra fő gondolata az egészséges életmód 
és a környezeti nevelés legyen. Ezen együtt gondolkodás eredménye a-„ 4000 lépés az egészségért” - szlogen. 
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Fejlesztési cél: 
Anyanyelvi kommunikáció: 

- fogalmak, gondolatok, tények kifejezése szóban és írásban 
- helyes és kreatív nyelvhasználat 
- szabályok alkotása, megfogalmazása, írásbeli és szóbeli ismertetése, átadása 

Szociális kompetenciák fejlesztése: 
- kooperáció a csoport tagjai és más csoportok között 
- értékek feltárása, átadása 
- együttműködés, kompromisszumkeresés 
- tolerancia, empátia, önértékelés, társak munkájának értékelése 
- kommunikáció 
- felelősség 
- mentális és fizikai vonatkozó ismeretek bővítése, átadása 

Digitális kompetencia: 
- információs eszközök használata a munka során 
- információk megkeresése, felismerése, értékelése 
- dokumentumok előállítása, sokszorosítása 

Önálló ismeretszerzés fejlesztése: 
- az internet használata 
- könyvek, könyvtár használata 
- hatékony gazdálkodás az idővel és az információkkal 
- új ismeretek szerzése, feldolgozása, útmutatások keresése, megfogalmazása, alkalmazása 

Kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetenciák fejlesztése: 
- kreativitás fejlesztése 
- egyéni tervek készítése és végrehajtása 
- szervezés, irányítás, elemzés, tapasztalatok értékelése 
- munkavégzés egyénileg és csapatmunkában 
 

Projekt téma: Akadályverseny és túra megszervezése, lebonyolítása, értékelése. Fő téma az egészséges életmód. 
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Tevékenységek / 
gyakorlatok / feladatok 

Módszer Eszközigény Időterv 
(perc) 

Szervezési kérdések Feladatok 
ellenőrzési / 

értékelési módja 

I. Előkészítés      

1. Ráhangolás 
Korábbi túraélmények 
felelevenítése 
Mi volt jó? 
Mi az, ami nem tetszett? 

 
 
Beszélgetés 

  
 
10 perc 

A két osztály órarendjének 
egyeztetése, óracsere. 

 

2. Ötletek gyűjtése 
Túraútvonal, előzetes 
feladatok a csapatoknak. 
Az állomások feladatai. 
Értékelés módja, stb. 

 
 
Csoport 
munka 
 

 
 
Papír, írószer 

 
 
20 perc 

  
 
Dokumentálás. 
Ötletek és 
javaslatok bátorító 
értékelése. 

  3. Megvalósíthatóság 
vizsgálata 

Frontális 
munka 

  
15 perc 

  

4. Az útvonal bejárása, 
állomáshelyek kijelölése 

Túra a 
projektet 
végrehajtó 
gyerekekkel 

Térkép. 
Digitális 
fényképezőgép. 

 
 
120 perc 

 
Órarend egyeztetése. 

Útvonal rögzítése 
térképen. 
Állomáshelyek 
rögzítése. 
 
 
 
 



Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

II. A projekt indítása      
1.A túra feltétel és 
szabályrendszerének 
kialakítása: 
- az útvonal és az 
állomások számának 
valamint helyének 
rögzítése 
- az állomások 
feladatainak 
meghatározása, 
időkerete 
- a teljes túra 
időkerete 
- az értékelés 
egységes 
szempontjainak 
meghatározása 
- határidők 
meghatározása 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Közös munka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzetek, térkép, a 
bejáráson készített 
fényképek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 perc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Órarend egyeztetése. 
Egyeztetés az 
iskolavezetéssel és a 
tantestülettel. 

Megjegyzés:A kb. 
négy km-es távon a 
csapatoknak 8 
állomáson kell 
feladatokat 
megoldani. Minden 
állomáson lesz 
elméleti és 
gyakorlati vagy 
ügyességi feladat.  
Pl.:TOTÓ az 
egészséges 
táplálkozásról, 
tisztálkodási és 
fogápolási 
szabályokról. 
Elsősegélynyújtás. 
Környezetvédelem. 
Tájékozódás 
turistatérképen. 
 

2. A munkacsoportok 
kialakítása 

A tanulók 
választása 
alapján. 

  
5 perc 

  

3. A feladatok elosztása a 
csoportok között. 

A csoportok 
választása 
alapján 

  
15 perc 
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III. Csoportmunka      

1. A feladatok 
lebontása 
személyekre. 

Anyaggyűjtés az elméleti 
feladatokhoz illetve a 
szükséges eszközök 
beszerzése. 
 

 
Önálló 
csoportmunk
a 
 
 
 

Internet 
Könyvtár 
Tankönyvek 

   

2. A feladatlapok 
összeállítása, 
kinyomtatása, 
sokszorosítása. Az 
értékelés szempontjainak 
meghatározása, 
javítókulcsok elkészítése. 

 
 
 
Önálló 
csoportmunk
a 

Számítógép 
Nyomtató 
Fénymásoló 

 
 
 
 
2 hét 

A tanulók a projektmunka 
ezen részét tanórán kívül, 
saját szabadidejükben 
végezték. 
Számítógépterem és 
könyvtár biztosítása. A 
munkához szükséges 
anyagok és eszközök 
biztosítása. 

A csoportok és 
csoporttagok 
munkájának 
folyamatos 
figyelemmel 
kísérése. A 
feladatok szakmai 
korrektségének és 
a javítókulcsok 
helyességének 
ellenőrzése. A 
plakátok és 
felhívások tartalmi 
és formai 
ellenőrzése. 

3. Túracsapatok 
összeállítása, névsorok 
kinyomtatása, 
csapatvezetők felkérése.  

 
 
Önálló 
csoportmunk
a 
 

    

4. A túra meghirdetése,      
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plakát készítése, előzetes 
feladatok kiírása. 

Önálló 
csoportmunk
a 
 

IV. Egyeztetés      
1. A csoportok 

munkájának és az 
elkészült 
feladatoknak 
ismertetése, 
bemutatása. 

2. Véleményezés, 
problémák, további 
ötletek 
megbeszélése. 

 
 
Közös 
munka 

 
 
A szükséges 
eszközök 
ellenőrzése. 

 
 
 
45 perc 

 
 
 
Közös óra a két 
osztálynak. Órarend  
egyeztetése. 

 
 
A csoportok 
munkájának rövid 
értékelése. 

V. A túra       

1. A túra és 
akadályverseny 
lebonyolítása. 

2. A csapatok 
munkájának 
értékelése, 
helyezések 
megállapítása. 

3. Eredményhirdetés 
 
 
 
 
 
 
 

A csoportok 
az előzetes 
felkészülés 
alapján 
önállóan 
bonyolítják le 
a versenyt. 

 2008. május 
16. 
8-13 óra 
 
 

Az előzetes tervek szerint. A két osztályfőnök 
csak felügyeli a 
gyerekek munkáját. 
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 VI. A projekt 
értékelése 

     

1. A csoportok 
önértékelése. Mit csináltunk 
jól? Miben hibáztunk? Mit 
csinálnánk másképp? 

 
Közös 
munka 

    

2. Kiállítás készítése az 
előzetes feladatok 
„termékeiből”. Minden 
csapat tablót készített a 
káros szenvedélyek 
veszélyeiről. Zászlót 
készítettek a csapatok az 
egészséges életmóddal 
kapcsolatban. 

 
 
Közös 
munka 

A csapatok által 
készített tablók, 
zászlók, 
menetlevelek. 
Paraván a 
kiállításhoz. 

 
 
45 perc 

Közös osztályfőnöki óra a 
két osztálynak. 

A két osztályfőnök és 
az igazgatónő 
értékelte és 
megköszönte a 
gyerekek munkáját. 
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása  
 

� Eseménynapló 
 

 
Eseményleírás (mi történt?) 

 

 
Megjegyzés 

2008. április 11. A projektet előkészítő közös osztályfőnöki óra. Ráhangolás, ötletgyűjtés.  
2008. április 16. A két osztály tagjai és az osztályfőnökök egy jó hangulatú túra keretében bejárták a 
tervezett útvonalat és megtervezték az állomások helyét. 

 

2008. április 18.  A projekt indítása. Közös osztályfőnöki órán a feladatok elosztása, csoportok 
kialakítása, az állomások feladatainak véglegesítése. 

 

2008. április 21-től két hétig a csoportok önálló munkája. Anyaggyűjtés, feladatok összeállítása, 
feladatlapok készítése és sokszorosítása. Javítókulcsok készítése, pontozás kialakítása. Figyelemfelhívó 
plakát készítése. 

 

2008. május 5. A túra meghirdetése. Plakátok kihelyezése. Csapatok kialakítása. Előzetes feladatok 
kihirdetése. Jutalmak beszerzése. 

 

2008. május 16. A túra napja. Lebonyolítás, értékelés, eredményhirdetés.  
2008. május 19. Közös osztályfőnöki órán a projekt értékelése. Kiállítás készítése.  
 
 

� Készített fényképek (3-5 db) csatolása 
 
 
3. A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim 
 

 
Mi volt sikeres, eredményes? 

 

 
Mit fogok másként csinálni  a következő projektekben? 

A túra rendkívül nagy sikert aratott a tanulók körében. 
Élvezték a szervezők és résztvevők egyaránt. Jók voltak a 

Ez volt az első projektünk, így biztosan követtünk el hibákat 
is. Talán jobban figyelhettünk volna az állomásokon történő 
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feladatok, a gyerekek nagyon komolyan dolgoztak. Ötletes 
tablók, menetlevelek és zászlók készültek. Az 
eredményhirdetés után egy kis elsős fiú azt kérdezte: Jövő 
héten is lesz ilyen verseny? Volt olyan csapat, amelyik 
önszorgalomból egész úton szemetet szedett. Két hatalmas 
zsákkal érkeztek vissza az iskolába. A két szervező osztály 
példamutatóan dolgozott együtt. A nagyobbak szívesen adtak 
tanácsot a kisebbeknek. Mindenki maradéktalanul 
végrehajtotta vállalt feladatait. A kitűzött fejlesztési célokat 
sikeresen végrehajtottuk. 

értékelés egységességére. Persze mindenki szeretett volna 
nyerni, így érthető a reklamálás néhány csapat részéről. Ha 
hagyománnyá válik, hogy ezután is a gyerekek szervezik a 
tavaszi túranapot, akkor már korábban lehet ötleteket gyűjteni 
a feladatokhoz. 
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A csapatok kötelet is húztak 
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Az első megbeszélés 
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Folyik az ötletek gyűjtése 
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Indul az útvonal bejárása 
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Itt lesz az egyik állomás 
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Vajon merre kell menni? 
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Kiállítás a tablókból és zászlókból 
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Mindjárt kész a totó! 
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Elsősegélynyújtás 
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A táj is gyönyörű 
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Védett növények felismerése 



Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

 
A csapat neve „Vitaminbomba” 
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A környezetvédő 
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Az eredményhirdetés 

 


