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

Záródolgozat 
Projekt a gyakorlatban 

1. Mini-projektterv  
 
 
Osztály/csoport: 7. a                                     Résztvevők száma: 15 fő                                                                Időpont: 2008. április 
21-től május 7-ig 
Osztály / csoport rövid bemutatása: Nem a saját osztályomról van szó, de ez a legkisebb osztály, amit pillanatnyilag tanítok. Úgy 
gondoltam, jobb olyan osztállyal megcsinálni a projektet, akiket ismerek, mint olyanokkal, akiknek még a nevét sem tudom. 
Tulajdonképpen fél osztályról, a németes csoportról van szó. 15-en vannak a csoportban, 4 fiú és 11 lány. Nem túl jó képességűek, 
nem is nagyon szorgalmasak, kissé nehezen motiválhatók. A 3 kiemelkedő képességű tanuló közül egy szorgalmas igazán, 
mindenben megbízható, lelkiismeretes. A társaság nagy része nehezen koncentrál tartósan, szétszórt, feledékeny, iskolai 
munkájukban és viselkedésükben is sokszor rendetlenek, teljesítményük nagyon hullámzó. 2 tanuló igazán hátrányos helyzetűnek 
mondható, nehéz körülmények között élnek, otthonról semmifajta motivációt nem kapnak. Rájuk különösen kíváncsi voltam. Igazán 
gyenge képességű tanuló nincs a csoportban, inkább a szorgalom hiánya, a nehezen motiválhatóság okoz problémát. Ebből a 
szempontból nagyon „jó szolgálatot” tett a projekt. 
 
Fejlesztési cél: 

1. Szociális kompetenciák: 
- A kooperáció, együttműködés, egymással szembeni tolerancia fejlesztése, egymás munkájának megbecsülése, mások 

véleményének figyelembevétele 
- Az alkalmazkodóképesség javítása 
- A kommunikáció az egyén és a csoport között 
- Az egyéni és közösségi munka egymásra hatása 
- Kritika és önkritika fejlesztése 
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2. Önálló ismeretszerzés: 
- Megfigyelés 
- Könyvtárhasználat 
- Internethasználat 
- Forráskutatás 
- A lényeglátás, a fontos információk kiszűrése, a kreatív gondolkodás fejlesztése 

3. A szövegértés fejlesztése: 
- A szövegek értelmezése, lényegkiemelés 
- Szövegalkotás, fogalmazás (helyesírás) 

4. Matematikai, logikai készség fejlesztése: 
- Mérés, tervezés, számolás 
- Arányok  

5. Egyéb készségek, képességek: 
- A fantázia, képzelet, kézügyesség fejlesztése, a vizuális tapasztalatok felhasználása (a makettnél) 
- Önállóság fejlesztés 
- A felelősségérzet fejlesztése 
- A szóbeli kifejezésmód, előadókészség fejlesztése 
- A koncentráció javítása 

Kapcsolódó műveltségterületek: 
1.Társadalomtudomány  
 - Egy építkezés megtekintése (eszközök, munkálatok, építőanyagok megfigyelése) 
2. Matematika: 
 - számolás, mérés, tervezés, kivitelezés 
3. Természettudományok: 
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 - Az építőanyagok tulajdonságai 
4. Művészetek 
 - Az épületek stílusa, díszítése 
5. Dráma: 
 - Népdalok, népviselet, népszokások, néptáncok gyűjtése 
6. Írás, helyesírás:-Interjú készítése (jegyzetkészítés, újságcikk írása, előadás) 
 
2 Projekt téma: „ A ház, amiben élni szeretnék „ Tegyük kellemesebbé lakóhelyünket, környezetünket: egy háztípus 
makettjének elkészítése és lakókörnyéken való elhelyezése. Az ötlet alapja egy a lakótípusokkal foglalkozó lecke volt. Az 
épülettípusok kapcsán néhány tanuló önszorgalomból képeket, információkat gyűjtött különleges építményekről, 
(Szalmabála-ház, pezsgősüvegből készült ház stb.) erről kiselőadást is tartottak. Majd lelkesen meséltek egy ópusztaszeri 
osztálykirándulásról, ahol régi idők házait nézték meg, Sokan eljátszottak a gondolattal, milyen lehetett az élet az adott 
korban, mit mire használtak. Ezen felbuzdulva terveztük meg a projektet. 
Tevékenységek / 
gyakorlatok / 
feladatok 

Módszer Eszközigény Időterv (perc) Szervezési 
kérdések 

Feladatok 
ellenőrzési / 

értékelési módja 
I. Előzmények: 
tájékozódás a 
tanulók előzetes 
ismereteiről 

Beszélgetés a 
témáról 
osztályszinten, 
élmények, 
tapasztalatok a 
témáról 

 45 perc  Ismereteink 
rendszerezése, 
mennyi ismerettel 
rendelkezünk a 
témáról, hol kell 
ismereteinket 
kiegészíteni. A 
fontos adatok 
elkülönítése a 
fölöslegestől, 
érvelés, meggyőzés 
(miért fontos, miért 
nem) 

II. Ráhangolás: 
motiváció, az 
érdeklődés 

Plakátkészítés: 
rajzolás, csoportos 
munka 

Rajzlap, színes 
ceruza, festék, 
ragasztó 

4 nap  Faliújságon való 
megjelenítés, 
egymás munkáinak 
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felkeltése: véleményezése 
III. Tervezés: 
a) a csoportok 
összeállítása, (3 fős 
csapatokra 
gondoltam, így a 
csoport minden 
tagjának elegendő 
feladat jut, több fő 
esetén esetleg 
néhánynak „nem 
marad munka” s 
talán unatkozná-
nak.  
b) a feladatok 
megbeszélése, 
munkamegosztás 
c) a szükséges idő 
megtervezése 
d) az értékelés 
módjának 
megbeszélése 
e) a szükséges 
eszközlista 
összeállítása 

A csoportok 
összeállítása, a 
feladatok vállalása, 
a munkamegosztás 
önkéntes alapon, az 
idő megtervezése 
és az értékelés 
módjának 
megbeszélése 
közösen 
osztályszinten 
történik. 

Jegyzetfüzet, toll a 
fontos információk 
jegyzeteléséhez 

45 perc A munkafolyamat, a 
feladatok pontos 
ismertetése, az 
előre felmerülő 
kérdések 
megbeszélése  

 

IV. Megvalósítás, 
bemutatás 
1. feladat: 
kutatómunka: 
háztípusok 
gyűjtése, rövid 
jellemzése, főbb 

Könyvtár,- és 
internethasználat, a 
csoportokon belül 
együtt vagy 
munkamegosztás-
sal dolgoznak 
 

Színes ceruza, 
rajzlap, ragasztó, 
fotók, képek, A4-es 
lapok 

gyűjtés 4 nap, 
bemutatás 
csoportonként 10 
perc 

Konzultáció a 
szaktanárokkal, 
(magyar, 
könyvtáros, 
történelem, rajz, 
művészettörténet) 
véleményük, 

Prezentáció, 
előadás szóban, 
képekkel 
illusztrálva, majd 
faliújságon való 
megjelenítés, 
véleményalkotás  
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jellemzőinek 
bemutatása rajzzal, 
képekkel illusztrálva 
„plakát” készítése: 
házak régen és ma, 
falun és városon. 

segítségük kérése. 

2. feladat: Házak 
régen: régi házak 
és használati 
tárgyaik, vagy 
népszokások 
(néptánc), vagy 
népviselet, vagy 
népdalok gyűjtése, 
előadása 

Kutatás, internet, 
megfigyelés, 
gyűjtőmunka 

 Gyűjtés 3 nap, 
előadás 
csoportonként 10 
perc 

A tárgyak, 
esetleges 
népviselet, egyéb 
eszközök 
begyűjtéséről a 
csoportok maguk 
gondoskodnak. 

Bemutatás, a 
használati tárgyak 
(néptánc stb.) rövid 
leírása, 
használatának 
bemutatása vagy 
elmondása, 
tetszésnyilvánítás 

3. feladat: Rövid 
séta lakóhelyünkön, 
egy épülő ház 
megfigyelése, 
építőanyagok 
gyűjtése, riport, 
rövid újságcikk vagy 
„rádióriport” 
készítése egy 
építőmunkással. 

Közös séta, közben 
megfigyelés, 
jegyzetelés, 
beszélgetés a 
látottakról, 
építőanyagokról, 
munkálatokról, az 
építkezésen 
fellelhető 
szakmákról, majd 
csoportos 
gyűjtögetés 

Toll, jegyzettömb, 
esetleg diktafon 

Séta: 90 perc, 
Gyűjtés: újságcikk 
megírása: 2 nap 

Óracserék 
megbeszélése. 
Az újságcikk 
készítésénél 
segítségadás: a 
cikk formája, 
szerkesztés, 
bekezdések, 
tartalma, 
kérdésfeltevés. 

Prezentáció, az 
újságcikkek 
elhelyezése a 
faliújságon ill. a 
hanganyag 
meghallgatása, 
véleményezés. 

4. feladat: Az 
előfeladatok 
bemutatása 

 Magnó A háztípusok és 
jellemzőik 
bemutatása 
csoportonként 10 
perc, 

Az óracserék 
megbeszélése. 
Az osztályterem 
berendezése, a 
bemutatáshoz 

Bemutatás, egymás 
munkájának 
értékelése szóban a 
megbeszélt 
szempontok 
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Régi házak, tárgyak 
(vagy népszokások, 
vagy népviselet, ill. 
tánc) csoportonként 
10 perc, a 
rádióriport 
csoportonként 5 
perc. Összesen 125 
perc. 

szükséges tárgyak 
összeszedése 
(minden csoport 
felelős a saját 
tárgyainak 
begyűjtéséért) 

alapján. 

5. feladat: Egy 
választott háztípus 
makettjének 
elkészítése, város,- 
falurészlet 
megrajzolása, a 
lakókörnyék 
megalkotása, a 
makett elhelyezése 
a várostérképen. 
A választott 
háztípusok: 
1. csoport családi 
ház, 2. csoport 
malomház, 3. 
csoport 
„Fachwerkhaus”, 4. 
csoport 
felhőkarcoló, 5. 
csoport parasztház 
A csoportokon belül 
javasoltam a 
munkamegosztást, 

Munka csoportban, 
tervezés, 
kivitelezés, rajz, 
ragasztás, festés 

Műszaki rajzlap, 
ceruza, színes 
ceruza, festék, olló, 
kartonpapír, 
ragasztó, krepp 
papír 

Rövid szünet után 
120 perc a makett 
készítésre, majd 
csoportonként 5 
perc a bemutatásra. 

Az osztályterem 
előkészítése, 
berendezése a 
csoportok számára.  
A szükséges 
eszközök 
beszerzése, 
elhelyezése a 
padokon. Az 
óracserék 
megbeszélése a 
kollégákkal. A 
projekt végén 
minden csoport a 
saját környezetében 
rendet rak, majd 
közösen az 
osztálytermet 
visszarendezzük. 

A kész makett 
bemutatása, 
jellemzése, 
véleményeztetése a 
többiekkel. 
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a kreatívabb, 
fantáziadúsabb 
tanuló átveheti az 
irányító, azaz a 
tervező szerepét, 
akinek jó a 
kézügyessége, 
lehet a kivitelező, 
városrendező 
V. Dokumentálás Foto készítés, 

eseménynapló 
készítés 

Kamera, jegyzetek folyamatosan a 
projekt ideje alatt 

  

VI. Értékelés A megbeszélt 
szempontok alapján 
a csapatok saját és 
más csoportok 
munkáját is 
értékelik. 
Szóbeli 
beszélgetés, 
véleménynyilvánítás  

 Csapatonként 5 
perc, majd 30 perc 
kötetlen 
beszélgetés a 
feladatokról, 
érzésekről, 
gondolatok a 
projekthez 
osztályszinten 

 Értékelésre 
kerülnek: 
kreativitás, 
ötletesség, fantázia, 
előadásmód, 
tartalom, a 
maketteknél a 
kivitelezés (pl. 
arányok) és az 
esztétikum is 

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai: 
A csoportok értékelik saját munkájukat, a csoporton belül az egyéni munkát. Miben értek el legjobb eredményt, miben lehetett volna 
még jobbat elérni? Mit kellett volna másként és hogyan csinálni? Elégedettek-e a saját és csapatuk munkájával? Hogyan érezték 
magukat a projekt során? Melyik feladat tetszett a legjobban? Melyik feladatnál tanultak a legtöbbet? Hol lett volna szükség több 
segítségre? Milyen témájú projektekben vennének részt?  
 
2.A projektterv végrehajtása és dokumentálása  
 

� Eseménynapló 
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1. Az előzetes tájékozódás során meglepően sok és érdekes információ gyűlt össze. Különösen nagy 
volt az érdeklődés a különleges háztípusok iránt, ill. a környezetbarát házak arattak nagy sikert. 
Volt, aki a jövő házára adott érdekes ötletet.  

Megpróbáltuk az 
összegyűjtött anyagot 
rendszerezni, fontos 
nem fontos alapon 
rendezni. Ez elég nehéz 
volt egyrészt a 
mennyiség miatt, 
másrészt mindenki a 
maga által gyűjtötteket 
tartotta fontosnak. A 
meggyőzés nagy 
szerepet játszott. 

2. A ráhangolásnál nagyon könnyű dolgom volt, lelkesedésük (amit részben az új iránti kíváncsiság 
motivált) nagy hatással volt rám. Nagyon sok ötlet volt, ezekből válogattunk, érvek, ellenérvek 
hangoztak el egyik vagy másik mellett és ellen. A plakátok lenyűgöztek. 

Nagyon jó motiváló 
eszköz minden olyan 
feladat, ami nem a 
hagyományos tanulásra 
emlékeztet. 

3. A tervezés során volt némi vita a csoportbeosztás körül, ami bár önkéntes alapon zajlott, a 
háttérből próbáltam a megfelelő irányba befolyásolni. (ne csak egynemű, vagy azonos képességű 
tanuló legyen egy csoportban) 

A vita a csoportbeosztás 
körül csak átmeneti volt. 
Ahogy elkezdődött a 
munka, mindenki arra 
koncentrált.  

4. A kutatómunka (1. és 2. feladat) önállóan még sokaknak nehéznek tűnt, az információk 
sokaságával csak a legintelligensebb egy – két tanuló tudott megbirkózni. Sokan nem tudták 
mindig a feleslegeset a lényegestől elkülöníteni. Ezt a készséget szintén fejleszteni kell. A 
kreatívabb gondolkodásúak meghatározott szempontok szerint rendszerezve végezték a gyűjtést.  
Egy- két csoportnál nagyon kellett figyelni az időre, figyelmeztetni őket, kerüljék a fölösleges 
információkat. A nehézségek ellenére elégedett voltam a megoldással.  

Mivel a fellelhető 
anyagmennyiség szinte 
végtelen, pontosan körül 
kellett határolni, mit 
várok a tanulóktól. Ezt a 
jövőben is fokozottan 
meg kell tenni, a 
szelekciós készségüket 
fejleszteni kell. Különben 
túl hosszú, sok 
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felesleges információval 
teli, unalmas bemutatók 
jönnek létre. Itt szükség 
volt egy kis segítségre. 
Ahol azt láttam, hogy 
elvesznek az információk 
sokaságában, ott 
közbeléptem.  

5. A 3. feladat (séta a városban) során jól esett a kis mozgás. Átismételtük indulás előtt még egyszer 
a megfigyelési szempontokat, majd jegyzetfüzettel, diktafonnal felszerelve megkezdtük a 
gyűjtőmunkát. A séta során megfigyeltük lakóhelyünk házait, környékünket, időnként javaslatokat 
tettek a csoportok arra, hogy hol mit lehetne szebbé, jobbá tenni. A végcél egy épülő családi ház 
volt. Jól megfigyelhetők voltak a felhasznált építőanyagok, a munkafolyamat, az építőmunkások 
készségesen válaszoltak néhány kérdésre.  

Jó hangulatban zajlott a 
séta. 

6. Az előfeladatok bemutatásnál fogalmazási és előadókészségük szintjét lehetett mérni. Meglepő 
volt, hogy nem csak a kitűnő tanulók előadókészsége jó. (Vanda, hullámzó teljesítményű, közepes 
tanuló, nagyon tartalmas, szép előadással lepett meg. )  
A riport készítésénél előfordult egy-egy nem helyénvaló kérdés, de inkább fogalmázási és 
helyesírási gondokra világított rá a feladat. 
A régi házak szinte végtelen sok fajtája előkerült. (az ősember barlangjától az indián wigwamon, 
kastélyokon, turista sátrakon át a vályogházakig sok mindent összeszedtek.) 
Élvezetes bemutató volt a népszokások, néptáncok előadása, valamint a régi használati tárgyak 
tárháza. (bemutatták pl. a mozsár használatát, előkerült a parázzsal működő vasaló, a 
petróleumlámpa, ill. kialakult egy kis táncház is. ) 

Továbbra is szükségük 
van szövegalkotási 
feladatokra.  
A tapsvihar 
egyértelműen jelezte a 
bemutatók sikerességét. 
Jó volt hallgatni. 
A feledékenyebb 
tanulóknak javasoltam, 
hogy kellékeiket 
megfelelő időben, akár 
előtte nap hozzák be. 
Nem felejtettek el 
semmit.  

7. A legnagyobb izgalommal várt feladat a makett építés volt. Minden csoport a megadott időn belül 
elkészült a feladattal. Végig fegyelmezetten dolgoztak, munkájukat komolyan vették. 

Nem volt szükség 
segítségre, a feladatot 
szinte teljesen önállóan 
oldották meg.  
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8. Az önmagunk és egymás értékelése szokatlan, kissé nehéz feladat volt. (Bár már próbálkoztunk 
ezzel, de nem ennyire részletesen) Egymás munkájának értékelésénél volt némi részrehajlás, nem 
mindig tudtak objektívek lenni. 
A projekt egész tartama alatt várták a kritikát (főleg a dicsérőt), tőlem és társaiktól egyaránt. 
 

Többször kellett 
„figyelmeztetni” és 
felhívni a figyelmüket az 
értékelés megbeszélt 
szempontjaira. 

9. A projekt értékelésekor sok pozitív véleményt fogalmaztak meg. A legjobbnak „kikiáltott” feladat a 
makett építés volt. Nem volt számukra olyan feladat, ami ne tetszett volna. Bármikor részt 
vennének más projektben is. Már egy-két ötlet el is hangzott. (időutazás, kalózok kora, sci-fi téma 
stb.) 
A legtöbb új információhoz természetesen a kutatómunka folyamán jutottak. Nem csak saját, de 
másik csoportok gyűjtéséből is tanulhattak. 

Én az egész projekt 
során fontosnak 
tartottam a csoport 
hatását az egyénre, ill. 
az egyén hatását a 
csoportra.(az egymás 
motiválását) Egymás 
véleményének, 
munkájának elfogadását. 
Az egész 
munkafolyamatot a jó 
hangulat határozta meg, 
ami külön pozitívuma a 
projektnek. 

 
� Készített fényképek (3-5 db) csatolása 

 
3. A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim 
 
 
Mi volt sikeres, eredményes? 

 
Mit fogok másként csinálni a következő projektekben? 

A projekt elején megfogalmazott célokat úgy érzem többnyire 
sikeresen megvalósítottuk. Különösen alkalmas egy projekt az 
egyébként nehezen motiválható gyerekek érdeklődésének 
felkeltésére. Mindenki talál benne képességeinek, 
érdeklődésének megfelelő feladatot. Ez nálunk is így volt. 
Nagyon jól éreztük magunkat, a gyerekek más oldalukról is 

A kollégákat nagyobb mértékben bevonom mind a tervezésbe, 
mind a lebonyolításba. Több ötlettel, több véleménnyel, több 
segítséggel könnyebb a munka. 
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megmutatkoztak. Jobban megismerték egymás képességeit, 
igyekeztek nem csak kritikusak, de önkritikusak is lenni, 
felelősséget éreztek a vállalt feladatokkal szemben, toleránsak 
voltak egymással, a hibákat, bírálatot egymástól jobban 
elfogadták. Sikerült a nehezen motiválható gyerekeket is 
munkára bírni. Kitűnően fejleszthetők a szociális kompetenciák 
is. 
Fantáziájuk szinte végtelen, kimeríthetetlen ötleteik vannak. 
Természetesen egyetlen projekttől nem várható világrengető 
eredmény, de ha ez rendszeressé válik, nagy lépést teszünk a 
megfelelő motiváció irányába, ami az eredményes tanulás egyik 
legfőbb feltétele. 
A csoportokon belül továbbra is meghagyom önállóságukat a 
feladatok elosztásában, hiszen ők sokkal jobban tudják magukról 
és társaikról, mire képesek, miben van sikerélményük. 

Nagyobb nyilvánosságot adok a projekt megvalósításának, más 
osztályok, csoportok részvételét biztosítom, akár nézőként, vagy 
külső segítségként, „háttérmunkásként”. 

Ezentúl is bevonom őket a tervezésbe. Jobbnál jobb ötleteikkel 
sokban segítenek már a tervezéskor is, a projekt sikere pedig 
nagymértékben függ a témaválasztástól, amiben ők is részt 
vesznek. 

További ötleteket, tapasztalatokat gyűjtök más kollégáktól, 
iskoláktól. 

Az információszerzés lehetőségeivel jól megismerkedhettek. Az 
információhalmaz szelektálására késztette őket néhány feladat. 
Ez továbbra is az egyik fő cél lesz. 

Megpróbálok rövidebb projekteket is tervezni, így több téma 
feldolgozására lesz lehetőség a tanév során. De részt vennék 
egy több naposban is, bár ehhez több segítségre lenne 
szükségem. 

Sikeres volt a makettek megépítése, bemutatása. Ötletgazdag, 
jól kivitelezett városrészeket alkottak a tanulók. 

 

A projekt során mindenki talált magának, képességeinek 
megfelelő feladatot. Ezt ezentúl is szem előtt tartom. Fontos, 
hogy senki ne unatkozzon azért, mert túl könnyű, vagy túl nehéz 
a feladat. 
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