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

Záródolgozat 
Projekt a gyakorlatban 

1. Mini-projektterv  
 
 
Osztály/csoport: ötödik                                  Résztvevők száma:  14 fő (7 fiú, 7 lány)               
Időpont: 2008. május 22. 
Osztály / csoport rövid bemutatása: 
   Kedves, nyitott, érdeklődő, kreatív gyerekek vannak az osztályomban. Történelmet és magyart tanítok nekik, így szerencsére sok 
időt tölthetek velük. Szeretik a történelmet, rengeteg gyűjtőmunkával érkeznek órára, élvezik a kutatást, bogarászást. Ősszel sok 
családban bekötötték az internetet, ami azért külön öröm, mert jónéhány gyereknek nincsenek ugyan könyvei, de a világhálón szinte 
bárminek utána tudnak nézni. S mivel nyomtatójuk nincs, kénytelenek jegyzetelni, lényeget kiemelni.  
   Gyermekeim nagyon büszkék arra, hogy nekik osztály-projektjük lesz. Buzgón gyűjtik az ötleteket, anyagokat. Remélhetőleg az 
időjárás is kedvező lesz, mert kár lenne a szabadtérre tervezett részekért. 
 
Fejlesztési cél: 
 
Szövegértés és szövegalkotás fejlesztése: 

• forráskutatás, forrásfeldolgozás, szövegértelmezés 
• lényegkiemelés, jegyzetelés 
• önálló szövegalkotás 
• írásbeli és szóbeli utasítások feldolgozása, végrehajtása 

 
Önálló ismeretszerzés fejlesztése: 

• az internet használata 
• könyvek, folyóiratok használata 
• más tankönyvkiadók könyveinek használata 
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Szociális kompetenciák fejlesztése: 

• kooperáció a csoport tagjai és az egyes csoportok között 
• kompromisszumkeresés, együttműködés 
• tolerancia 
• értékek feltárása 
• felelősség a vállalt feladatért 
• egymás munkájának megismerése, megbecsülése 

 
 
Kézügyesség fejlesztése: 

• ruházat, tarsolyok, ékszerek tervezése, elkészítése 
• térképkészítés 
• terepasztal berendezése 
• fegyverek méretarányos másának elkészítése (papírból) 
• a régészek ásatási naplójának elkészítése 

 
 
Fantázia, képzelet fejlesztése: 

• a képi megjelenítésekhez szükséges fantázia 
• az időutazás átélése 
• az önálló feladatmegoldás megjelenítési formáinak meghatározása 

 
 
Szóbeli, képi és testi kifejezőképesség fejlesztése 

• dramatizálás, mondák megjelenítése 
• útikönyv, térkép stb. készítése 
• dokumentálás, fotózás 
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Projekt téma: A magyar őstörténet 
   Azért választottam az ősmagyarságról szóló témát, mert oly kevés időt enged rá a tanmenet, hogy rendes tanórán éppen csak a 
lelkesedésüket tudom felkelteni a téma iránt, s máris itt a tanév vége. A gyerekek tele vannak kérdésekkel, másrészt feszíti őket a 
mondanivaló. Sokan tanév eleje óta arra vártak, hogy végre elődeinkkel foglalkozzunk. S most mindenki beleadhat apait-anyait!  
   A kerettörténet szerint a főtáltos visszarepíti az osztályt térben és időben a kezdetekhez. Megismerhetjük őseink életét, 
megtesszük a hosszú vándorutat, megtanuljuk mindazt, amit eleinknek tudni kellett a fennmaradáshoz. 
   A honfoglalás után visszatérünk a jelenbe, élményeinkről útikönyvet készítünk, s a régészek segítségével feltárjuk, mi maradt meg 
mindabból, amit „láttunk”. 
   Ez a nap nem csupán arra lesz jó, hogy még jobban elmélyítse, rendszerezze ismereteiket, de fejleszti a tanulói önállóságot, 
hasznosítani tudjuk a gyerekek kreativitását, s ami a legfőbb: élményszerű lesz. Mindenkit igyekszünk majd sikerélményhez juttatni. 
Ha minden nagyszerűen összejön, a gyerekek vágyni fognak arra, hogy más témában is csináljunk hasonló projekt-napot. 
   Mivel anyagi támogatásban nem részesültünk, nem vágtunk bele olyan nagyszabású dolgokba, mint a nemezelés, de a papír és a 
festék is csodás dolgokra képes, ha mesterkezekbe kerül… 
 
Tevékenység, gyakorlat, 
feladatok 

Módszer Eszközigény Időterv (perc) Szervezési kérdések 
 

Feladatok 
ellenőrzési / 

értékelési módja 
Előkészítés, ráhangolás: 
Célok ismertetése, 
körvonalazása. A kutatás, 
feladatmegoldás irányai, a 
produktumok meghatározása. 
A projektmunka főbb 
szakaszainak meghatározása. 
Az értékelés módjának 
tisztázása. Ötletek, javaslatok 
meghallgatása. Döntés. 

Megbeszélés. 
Ötletbörze. 
Kedvcsináló 
plakát. 
 

A plakáthoz 
papír, festék, 
cellux. 
. 

A projektet 
megelőző 4. hét 
első napja. 
45 perc 

A projektnap 
engedélyeztetése az 
intézményvezetővel. 
Szükséges óracserék 
megszervezése. 

 
 Tisztázni kell, ki 
miért lesz felelős. 
Folyamatos 
figyelés, nehogy 
utolsó pillanatban 
szervezzenek 
valamilyen 
versenyt, színházi 
előadást. 
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Csoportalakítások-részben a 
gyerekek ötletei nyomán, 
részben irányítottan. 

Megbeszélés. 
Jelentkezési 
lapok 
kitöltése. 

Fénymásoló, 
papír a 
jelentkezési 
lapokhoz, toll. 

A projektet 
megelőző 4. hét 
3. napja. 
10 perc 

Mindenkiben 
tudatosítani kell, hogy 
csak akkor lesz sikeres 
a projekt, ha mindenki 
odateszi a maga részét.  

Jelentkezési lapok 
beszedése 
Ne legyen túl sok 
ember egy 
csoportban. 
 Senki ne vállalja túl 
magát, de amit 
elvállalt, azt hajtsa 
is végre! 

Gyűjtőmunka, kutatás az 
egyes csoportoknak 
megfelelően 

Egyéni 
munka, 
kooperatív 
csoportmunka. 
Jegyzetelés, 
lényeg 
kiemelése, 
önálló 
szövegalkotás  

Könyvek, 
tankönyvek, 
folyóiratok, 
internet, 
nyomtató, 
fénymásoló, 
CD-lemez, 
papír, toll, 
mappa. 

Két és fél hét. Könyvek, folyóiratok 
felkutatása. Internetes 
honlapok keresése. 
Segítségkérés a 
szülőktől: engedjék 
kutatni a gyerekeket a 
világhálón. Szükség 
esetén segítsenek a 
nyomtatás 
megoldásában. A CD -
re lementett anyag a 
Teleházban is 
kinyomtatható.  

 
Folyamatosan 
nyomon követni a 
csoportok munkáját. 
Ezt a gyerekek is 
tegyék meg, hiszen 
munkájuk egymásra 
épül. 

Az egyes csoportok neve, 
feladatai: 
Táltos: kinézete, fizikai 
adottságai, különbség a táltos 
és a sámán között, ősi 
babonák, hiedelmek, 
természetimádás, világfa. 
Segítség a névadásban 
(Mindenki egy ősi nevet kap)  

Egyéni 
munka.. 
Jegyzetelés, 
lényeg 
kiemelése, 
önálló 
szövegalkotás 

Könyvek, 
tankönyvek, 
folyóiratok, 
internet, 
nyomtató,  toll, 
papír. 
Kartonpapír a 
névkártyákhoz, 
gombostű. 
 

A projektnapon 
10 perc a 
mesterség 
bemutatására 
 
 
 
5 perc 

Működjön együtt a 
rovóval, rovásírással is 
szerepeljen a 
névkártyán a név. 

Élményszerű 
előadás. Bele tudja-
e élni magát a 
szerepébe. 
 
 
Találó neveket 
adjon társainak. 
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Rovó: a rovásírás 
megismerése. Korabeli 
források vizsgálata: mit írtak a 
magyarokról? A vándorlás 
térképvázlatának 
megrajzolása.  
Rovásírásos utasítás 
készítése a többieknek. 
Lényege: el kell játszani a 
vérszerződést és az 
eredetmondát. 

Egyéni 
munka. 
Jegyzetelés, 
lényeg 
kiemelése, 
önálló 
szövegalkotás 
 

Könyvek, 
folyóiratok, 
internet, 
nyomtató, toll, 
papír. 
Műszaki 
rajzlap, olló, 
filctoll. 

A projektnapon 
10 perc a 
bemutatásra. 
30 perc a 
szöveg 
megfejtésére és 
a jelenetek 
eljátszására. 

Segítség a források 
olvasásában. 
A rovó az egyik motorja 
a napnak. Ahogy a 
táltos repít minket egyik 
helyről a másikra, ő 
idézi fel, hol járunk, 
kikkel élünk együtt, mit 
írtak rólunk stb. 
A projektnapon álljon 
rendelkezésre a két 
monda-a rovó feladata. 

Talpraesettség, 
tárgyi tudás. 
Mennyire motiváló 
hatású a 
rovásírásos szöveg. 
A dramatizálás 
során mennyire élik 
bele magukat a 
gyerekek. Kifejező 
testbeszéd, érthető 
szövegmondás. 

Szűcsök: hogyan öltözködtek 
a nők és a férfiak, a ruhák 
szabása, anyaga, díszítése. 
Életnagyságú papírbábuk 
előkészítése – a kivágott arcok 
helyén kikukucskálva fotók 
készülnek majd. 

Egyeztetni 
igazgatónővel, mivel 
színes nyomtató csak 
az ő irodájában van. 
Segítséget kérni a 
nyomtatáshoz, hogy ne 
legyen holtidő. 

Élvezetes előadás 
A papírbábuk 
kivitelezése. 
Együtt tudtak-e 
működni a 
harcosokkal? 
 

Ötvösök: Tarsolyok, 
mellboglárok, 
hajfonatkorongok, egyéb 
ékszerek, ruha-kiegészítők 
felkutatása. Céljuk, 
jellegzetességeik. Minél több 
minta összegyűjtése. 

Kooperatív 
csoportmunka. 
Jegyzetelés, 
lényeg 
kiemelése, 
önálló 
szövegalkotás 
Kreatív 
alkotómunka. 
 

Könyvek, 
folyóiratok, 
internet, 
nyomtató, toll, 
papír. Műszaki 
rajzlap, olló, 
filctoll, tempera 
Fényképező- 
gép, színes 
nyomtató.  
Fémek híján 
színes bőrök. 

A projektnapon 
10-10 perc a 
bemutatásra. 
Ezután 
választhatnak: 
vagy a 
papírbábut 
készítik, vagy 
tarsolyt, ékszert 
terveznek a 
minták alapján. 
A fotók 
elkészítése.  
Összes idő: 40 
perc 
 
 
 
 
 

A cipőüzemből maradék 
bőrdarabokat kérni. 

A gyűjtött anyag 
szép elrendezése.  
Színvonalas 
bemutató. 
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Fegyverkovácsok: ősi 
fegyverek összegyűjtése, 
anyaguk, elkészítésük módja, 
rokon mesterségek 
bemutatása. Méretarányos 
papírfegyverek elkészítése. 
Meglepetés: jó idő esetén 
célbalövés igazi honfoglalás-
kori íjjal! 

Kooperatív 
csoportmunka. 
Jegyzetelés, 
lényeg 
kiemelése, 
önálló 
szövegalkotás 
Fegyverek 
elkészítése.  
Totó. 

Könyvek, 
tankönyvek, 
folyóiratok, 
internet, 
nyomtató, toll, 
papír. Műszaki 
rajzlap, olló, 
filctoll, 
tempera. 
Íj, nyílvesszők, 
céltábla. 

Rajzos kolléga 
segítségét kérni a 
fegyverek mintázatának 
megrajzolásában. 
Elkérni az íjász 
felszerelést.  
Gondoskodni az 
íjászkodás biztonságos 
feltételeiről. 
A gyerekek egy totót 
szeretnének 
összeállítani- időben el 
kell kérni, 
sokszorosítani. 

A mesterség minél 
sokrétűbb 
bemutatása. 
A fegyversablonok 
szép kivitelezése. 
A totó kérdéseinek 
jó összeállítása. 
 
Lehetőleg ne legyen 
kint másik csoport 
az íjászkodás alatt! 

Harcosok: az ősi fegyverzet, 
ruha, harcmodor 
tanulmányozása. 
A terepasztal előkészítése, 
figurák sablonjainak 
elkészítése. Téma: a 
könnyűlovas harcmodor, 
hadicselek ábrázolása. 

Kooperatív 
csoportmunka. 
Jegyzetelés, 
lényeg 
kiemelése, 
önálló 
szövegalkotás 
 

Könyvek, 
tankönyvek, 
folyóiratok, 
internet, 
nyomtató, toll, 
papír. Műszaki 
rajzlap, olló, 
filctoll, tempera 
Terepasztal 
feltöltése 
földdel, ágak, 
locsolókanna. 
 
 
 
 
 
 

A projektnapon 
10-10 perc a 
mesterségek 
bemutatására 
 
Választási 
lehetőségek: 
fegyverek 
készítése vagy 
terepasztal 
berendezése. 
 30 perc 
 
 
Íjászkodás: 30 
perc. (Ha esik, 
ez a program 
elmarad.) 
  

Működjenek együtt a 
fegyverkovácsokkal és a 
szűcsökkel. 
A kiszóródott föld 
feltakarítása a csoport 
feladata. 

Élményszerű 
előadás, a 
terepasztal 
megfelelő 
előkészítése. 
Tudnak-e 
együttműködni a 
csatajelenet 
megkomponálásá -
ban? 
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Régész: a honfoglalás-kori 
sírok leleteinek felkutatása. 
Makulatúrapapírra elkészíteni 
néhány lelet mását. 
Jó idő esetén a szertári 
csontváz felhasználásával 
„igazi” sír berendezése! 

Páros munka. 
Jegyzetelés, 
lényeg 
kiemelése, 
önálló 
szövegalkotás 
Kreatív 
alkotómunka. 
 

Könyvek, 
folyóiratok, 
internet, 
nyomtató, toll, 
papír. 
Makulatúrapap
ír, olló, 
porpasztell. 
Ásó, lapát, 
homok, 
ecsetek, 
mérőszalag, 
jegyzetfüzet 
(ásatási 
napló), 
csontváz. 

A projektnapon 
10 perc a 
bemutatásra. 
A különböző 
leletek 
felismerésére 
20 perc. 
Ha süt a nap, 
akkor több  idő 
kell, mert meg 
kell találni 
Samut. Akkor a 
bemutatás a 
sírhelynél lesz. 

Kölcsön kell kérni a 
kolléganő kertjének 
sarkát, hogy ott 
elkészíthessük a „sírt”. 
Gondoskodni kell arról, 
hogy a megfelelő 
szerszámok elrejtve, de 
kéznél legyenek. 
Ki kell csempészni 
Samut a szertárból –
nehogy a gyerekek 
megneszeljék a 
meglepetést. Csak a kis 
régészek tudnak a 
dologról. Rendrakás, 
szerszámtakarítás. 

Hitelesek-e a 
megrajzolt 
sírleletek? 
Felismerik-e a 
többiek? 
Mennyire 
„szakszerű” a 
leletmentés és a 
dokumentálás? 

A fentieken kívül minden 
csoport készít egy egyszerű 
rajzot a saját csoportjával 
kapcsolatban, amelyet 
sokszorosítva elkészítjük az 
útikönyvet, hogy mindenkinek 
legyen emléke a napról.  

Megbeszélés, 
csoportos 
munka. 

Fénymásoló. 
Lyukasztógép. 
Színes fonalak 
vagy 
bőrszalag. 

Menet közben 
készül, nem 
igényel plusz 
időt. 

Már biztosan fáradtak 
lesznek, tehát nem kell 
bonyolult dolgokra 
gondolni. 

Ne csapják össze, 
mert ez lesz az 
egyik emlékük a 
napról. 

Tabló elkészítése Közös 
megállapodás 
arról, mi 
kerüljön fel. 
 
 
 
 
 

gombostű 30 perc Kiüríteni az üveges 
vitrint. Egyeztetni a 
dekorációért felelős 
kollégával. 

Igényesen, szépen 
nézzen ki a tabló. 
Tükrözze a 
befektetett munkát, 
látható legyen a nap 
remek hangulata. 
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A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai: 
Csoportértékelés –Osztályozd 1-5-ig az állításokat! 
Megértettem a projekt célját.  
Nehéz volt a feladatot megérteni. 
Túl sok mindennel kellett foglalkozni. 
Kevés újat tanultam a projekt során. 
Nem volt elegendő idő a gyakorlati munkára. 
Ez a fajta feldolgozási mód felkeltette az érdeklődésemet. 
A projektmunkának csak az a része volt érdekes, amit a saját csoportom készített. 
Minden felmerülő kérdésre választ kaptam 
Sokat foglalkoztam a témával. 
A tanult ismeretek a hasznomra válnak. 
 
Egyéni értékelés – Szövegesen 
Hogyan értékeled a projektben végzett munkád? 
Mi okozott nehézséget? 
Mi tetszett a legjobban? Miért? 
Mi nem tetszett? Miért? 
Min változtatnál legközelebb? 
Szeretnél-e legközelebb projektmunkában részt venni? 
Milyen tapasztalataid vannak az együttműködéssel kapcsolatban? 
Legközelebb kikkel szeretnél együtt dolgozni? Miért? 
Mi legyen a legközelebbi projekt témája? 
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása  
 

� Eseménynapló 
 

 
Eseményleírás (mi történt?) 

 

 
Megjegyzés 

Előkészítés, ráhangolás. Csoportalakítás: Szükség volt ugyan egy kis felnőtt ráhatásra, de a csoportok viszonylag 
hamar megalakultak. 3-3 fő alkotta a szűcsök, ötvösök, fegyverkovácsok, harcosok csapatát, volt két kis régészünk, 
ketten pedig egyéni feladatot is vállaltak. Belőlük lett a táltos és a rovó. 
A projektmunka főbb szakaszainak közös meghatározása:  
1. Anyaggyűjtés 
2. Szelektálás, rendszerezés 
3. Formába öntés 
4. Titkos feladatok előkészítése 
5. Szükséges nyersanyagok beszerzése 
6. Önellenőrzés 
7. Lelki ráhangolódás a nagy napra 
 Követelmények: 
1. Kétszer nézd meg, mit írsz le, hogy megfeleljen a feladatodnak! 
2. Az összegyűjtött anyagot valamilyen módon illusztrálni kell. Ez lehet rajz, internetről letöltött kép, fotó, 
fénymásolat. 
3. Csak a papír egyik oldalára írjatok, hogy a kis „beszámolókat” is ki tudjuk rakni a tablóra. 
4. Lehet kézzel is írni, de szép, igényesen kivitelezett munkát kell kiadni a kezünkből. 
5. A mondanivaló legyen átgondolt, jól összeszedett, s csupán néhány percig tartson. A gyakorlati munka legyen a 
fontosabb, hangsúlyosabb. 
6. Minden csoport készítse el a képeslap nagyságú rajzot az útikönyvbe. 
7. Senki ne árulja el a titkos feladatot! 
Az ellenőrzés, értékelés módja: A projekttervben leírtakat megbeszéltük, majd mindenki megkapta írásban, sőt egy 
példányt az osztályban is kiraktam, hogy mindig szem előtt legyen. 
 
 

Megjegyzés 
Azzal kezdtem, hogy a 
projektnapon a táltos 
segítségével egy 
időutazáson veszünk majd 
részt. A szemek 
elkerekedtek. Berni 
megkérdezte nagy áhítattal: 
„Tényleg?” 
 
 
 
Itt akadtak morgolódó 
egyének. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Természetesen a titkos 
feladatok ebben nem voltak 
benne. 
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Az anyaggyűjtés időszaka: 
A megbeszéltek szerint a feladat végrehajtása minden csoportban azonos módon indult meg. Mindenki annyi 
anyagot hozott, amennyit csak tudott. Bejelöltük a megfelelő oldalakat, aztán ki-ki lefénymásolta, kijegyzetelte azt, 
ami a témájába vágott. Nagyszerű volt az összhang az internetes közös keresgéléskor is. Szóltak egymásnak, felírták 
az elérhetőségeket, nyomtattak a másik csoportnak is. 
2-4. szakasz: A lányok, akik eddig is ügyesen dolgoztak felnőtt segítség nélkül, most is csipkedték magukat. 
Naponta jöttek, mutatták, mit gyűjtöttek, milyen feladatokat oldottak már meg, milyen feladatokkal, ötletekkel lepik 
majd meg a többieket. A fiúkat folyton noszogatni kellett. Érdekes módon a kitűnő tanuló Gabika mellett, az éppen 
nem SNI-s Cristopher dolgozott a legtöbbet. Rosszul osztották be az időt, egymásra vártak, egymásra mutogattak. 
A megvalósítás 
Egy kis játékkal kezdetét vette az időutazás. Ebben a táltos segítségét kértem. Rögtön meg is ragadtuk az alkalmat és 
elmesélte, milyen különleges képességekkel rendelkezik. A rovó által elkészített térképre beragasztottunk egy 
táltosfigurát az uráli őshaza területére. Táltosunk mindenkinek nevet adott, elkészítettük ősmagyar nevű 
névkártyáinkat. „Néhány ezer évvel” később majd leírtuk ezt rovásírással is. 
Megnyitottuk az útikönyvet, baloldalra írtunk 2-3 mondatot az őshazáról, a jobb oldalra pedig beragasztottuk a 
képeslapot. 
Ezt a folyamatot vittük végig a nap során. A vándorút minden állomásán megálltunk, szétnéztünk. A tapasztalatokat 
beírtuk a könyvbe, mellé a rajzot, a térképre a kis figurát. 
 
Túl hosszú lenne ezt az öt órát percről percre leírni, ezért összefoglalom. Élvezetes előadásokat csak a lányok 
tartottak. Amiről beszéltek, mindent szemléltettek. Hoztak színes bőröket, amiből a fiúk tarsolyt, a lányok ékszert 
készíthettek. Tesztekkel, villámkérdésekkel készültek. Oklevelet, ajándékot, cukorkát osztogattak a legjobbaknak. A 
szűcsök aprólékosan bemutatták még a ruhákat összefogó kapcsokat is. A kis régészek szerszámokat hoztak, 
elkészült a honfoglalás korabeli sír, amely mellett cserélgették a sírleleteket, aszerint, hogy avar, longobárd vagy 
magyar fekszik-e a sírban. Nő vagy férfi? 
 
A fiúk munkája kevésbé volt színvonalas, igényes. Az egyik csoport egyenesen a fénymásolt lapokról olvasott 
nyökögve. 
Ügyesebbek voltak a harcosok, de nem tudtuk befejezni a terepasztalt, mert esni kezdett az eső. 
Az íjászkodás az én titkos meglepetésem volt az osztálynak. Igazi íjjal és nyílvesszőkkel lőhettek célba. Volt néhány 
egészen tehetséges gyerek. 
 

 
Ez a rész nagy jövővel 
kecsegtetett. 
 
Szándékosan nem jelöltem 
ki csoportvezetőt, mert 
tudtam, hogy ez magától is 
eldől. Dolgozni nem 
akartak, de a náluk 
gyengébb tanulmányi 
eredményűt nem akarták 
elfogadni vezetőnek. 
 
 
 
 
 
 
A félelmem „bejött”. Egy 
verseny miatt előbbre 
kellett hozni a projektet. 
Amikor ez eldőlt, még nem 
tudtam, hogy előző nap én 
külföldön leszek. 
De a tiszteletes úrtól 
elkértem a gyülekezeti 
termet- megkaptuk hozzá a 
templom udvarát is, így 
teljesen függetlenek lettünk 
az iskolacsengőtől. 
Megtörtént a pályaválasztás 
is… 
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Értékelés: 
A végére annyira elfáradtak, hogy nem volt szívem az értékelő lapokkal kínozni őket. Ezt másnapra kértem vissza 
tőlük. Ahogy várható volt, azok élvezték a legjobban a munkát, akik komolyan készültek és itt is szépen dolgoztak, 
felszabadultan játszottak. 
Magyarból is sokan szeretnének hasonló projektet. Megállapodtunk, hogy az Egri csillagokból feltétlenül 
összehozunk egyet. 
 
 
 
 

 
Ők voltak a 
fegyverkovácsok. 
 
Pedig volt terepasztalka 
helyett egy teljes 
homokozónk. 

  
 
 

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

 
Mi volt sikeres, eredményes? 

 

 
Mit fogok másként csinálni  a következő projektekben? 

A végrehajtás értékelése 
A témaválasztás jónak bizonyult, a gyerekeket főleg a titkos feladatok 
motiválták, amit csak a beavatottak tudhattak. Több tantárgyra 
vonatkozó tudást tudtunk egységbe ötvözni (történelem, irodalom, 
nyelvtan, rajz, technika, informatika, testnevelés, dráma). Mindenkit 
bevontunk a feladatokba- sajnos ketten egész nap meg akarta felelni a 
nimbuszuknak, s csak lazsáltak és a szájukat húzgálták.  A többség 
azonban nagyon jól tudott együtt dolgozni, a különösen ügyesen 
segítettek egymásnak. Olyan gyerekek is sokat dolgoztak, akik 
egyébként a háttérben szoktak maradni. 
 

Legközelebb jobban bevonom a szülőket- főként a lazsálókét-, hátha 
motiválóbb hatással lesznek a gyerekükre, mint én, vagy maga a feladat. 
Még inkább szabad kezet adok az arra érdemeseknek -hadd repüljenek. 
S jobban beszámoltatom a lustákat. 
A föld alól is szerzek egy kis pénzt a szükséges anyagokra. 
Semmiképpen nem utazom külföldre előző nap! 
Tudatosítom magammal, hogy nem nekem kell pörögnöm, nekem a 
gyereket kell felpörgetnem. 
 (Néha azt hittem, kiugrik a szívem.) 
Legközelebb nem hívok senkit, akkor nem lesz csalódás, ha nem jönnek 
el… 
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A fejlesztési célok maradéktalanul megvalósultak. Talán az egyik 
legfőbb, a közösségfejlesztés nem volt a legeredményesebb a két fiú 
kimaradása miatt, hacsak az nem számít, hogy a lustákat kollektíven 
utálták és szidták… 
Fontosnak tartom, hogy a projekt során az összes lehetséges tanulási, 
ismeretszerzési technikával találkoztak a gyerekek. 
Örülök annak, hogy készítettem emléklapokat, mert valamennyi 
lánycsoporttól ajándékot kaptam, mégpedig olyan stílusban, mintha 
születésnapom lett volna! 
Jónak bizonyult, hogy nem az iskolában töltöttük a napot, s hogy még 
aznap délután elkészítettük a tablót, hogy az összes osztály láthassa, mit 
is vittünk végbe. 
Lényegében minden megvalósult, amit elterveztünk, csak az el-eleredő 
eső miatt nem mindent abban a sorrendben. 
Ami fájt: bár meghívtam a kollégákat, senki nem kukkantott be 
hozzánk. ( A templom az iskolával szemben van…) A többség nem is 
érdeklődött, az elkészült tablót, fotókat sem nézte meg. Most írhatnám, 
hogy mindezért kárpótolt a gyerekek boldog arca, de akkor nem 
mondanék igazat… 
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Régészek 
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Íjászok 
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Terepasztal 
 
 
 
 



Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

 
 

 
Tabló 
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Harcosok 
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