Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Beküldendő
A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!
I. A téma indoklása
Ebben a tanévben Hon-és népismeret tantárgyat tanítok ennek az osztálynak. Elszomorító a tapasztalatom,hogy hiába falun élnek,
már itt sem élnek a népi hagyományok, a gyerekek nem ismerik őket, vagy már elveszítették eredeti jelentőségüket. Pl: a húsvét már
inkább szól a pénzgyűjtésről,mint a locsolkodás kedves hagyományáról, húsvéti tojásfestésről, locsolóversek tanulásáról. Év elején
elvittem a tanulókat a község tájházába, de már alig ismerték fel az ott található berendezési tárgyakat. Ezért választottam a
projektem témájának a pünkösdöt, hogy közelebb vigyem hozzájuk, megismertessem az ünnep történetét, jelentőségét, a hozzá
kapcsolódó népszokásokat. A pünkösd az egyik legfontosabb vallási ünnep. A gyerekek nagy része már nem ismeri, legfeljebb
arról tud, hogy e nap környékén szokott lenni a reformátusoknál a konfirmálás, és az úrvacsoraosztás.
A hon-és népismeret tantárgy kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy egy-egy ünnep történetét, a hozzá kapcsolódó szokásokat
megismerjék, megtanulják, továbbvigyék. Célom az, hogy a pünkösd aktualitását felhasználva a projekt keretében bővítsem a tanulók
meglévő ismereteit, ehhez segítséget nyújt a Jeles napok című fejezet is.
II. A projekt célja
A közelgő ünnepre való tekintettel a hon-és népismeret óra keretében az osztály aktív közreműködésével szeretnék egy olyan
projektet létrehozni, amelynek fő célja a pünkösdi ünnepkör feldolgozása, megismerni az ünnep történetét, a hozzá kapcsolódó
vallási és világi népszokásokat, dalokat, verseket, melyek az ünnepről szólnak. Olyan ismeretek eljuttatása a tanulókhoz,ami
korosztályuknak megfelel.
III. Képességek elsajátítása és fejlesztése
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tanulói tevékenység tervezése, szervezése
az összegyűjtött ismeretek osztályozása rendszerezése
önálló ismeretszerzés képességüknek megfelelően
kézügyesség fejlesztése
helyesírás és fogalmazási készség fejlesztése
esztétikai érzék fejlesztése
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7. szociális képességek fejlesztése / tanulói együttműködés, közösségi érzés fejlesztése, tolerancia a társakkal, egymásra
odafigyelés /
8. internet használat gyakorlása

Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport:5.o.
Résztvevők száma: 28 fő, 12 fiú, 16 lány
Időpont: 2008. május 9.
Osztály / csoport rövid bemutatása: Az osztályközösség az idén alakult , mivel a környező községek betársulásával jelentősen
megnőtt az osztály létszáma. Tanítási órákon fegyelmezési gond nincsen , de becsengetés után szeretnek beszélgetni. Kis
csicsergő társaság, leginkább a lányok, de ők az aktívabbak és a jó tanulók zöme is közülük kerül ki. A fiúk csendesebbek,
kevésbé aktivizálhatók, sok gyenge képességű van köztük. A gyenge képességű tanulókat nehéz motiválni, bevonni az órai
munkába, közülük sokan tanulási nehézségekkel is küszködnek. A jó tanulók szeretik a kihívásokat, szívesen vesznek részt
tanórán kívüli elfoglaltságokon. Egymás szigorú kritikusai.
Fejlesztési cél: készség-és képességek fejlesztése, élményen és tapasztaláson alapuló tanulás, érdeklődés felkeltése, motiválás
sikerélményhez juttatás.
Projekt téma: A pünkösdi ünnepkör történetének egyházi és világi népszokásainak összegyűjtése, bemutatása, dalok,versek
gyűjtése
Tevékenysé
Módszer
Eszközigény
Időterv (perc)
Szervezési
Feladatok
gek /
kérdések
ellenőrzési /
gyakorlatok /
értékelési módja
feladatok
I.
Témaválasz
tás
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Kollektíven a
tanulók
érdeklődése
alapján
a
pünkösdi
ünnep
megismerés
e
Cél:
a
pünkösdi
ünnepkör
átfogó
bemutatása
II. Tervezés
Ötletek
gyűjtése, az
egymásra
épülő
lépések
megbeszélé
se,
esetlegesen
felmerülő
problémák
megoldása,
a
munka
időbeli
felosztása,
eszközigény
felmérése,
csoportok
kialakítása,

Közös megbeszélés a
tananyaghoz
kapcsolódóan

Közös megbeszélés

15 perc

Papír, ceruza

30 perc

A
tanulókkal
közösen
a
pünkösdhöz
kapcsolódó ötletek,
csoportok
kiválasztásánál
egyenlő képességű
csoportok
kialakítása,
csoportvezetők
kiválasztása

A
csoportok
kialakításánál
az
egyéni
szimpátia,
barátság
volt
a
döntő.
Segítségkérés
a
szülőktől
nagyszülőktől,
szülők bevonása a
munkába

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

csoportvezet
ők
megválasztá
sa,
az
értékelés
szempontjai
nak
megbeszélé
se, rögzítése
III.
Adatgyűjtés
1.cs.
csoportmunka
pünkösd
története
2.
cs.
Pünkösd
mint egyházi
ünnep
3.
cs.
Pünkösdi
népszokások
gyűjtése
4.
cs.
pünkösdi
dalok
gyűjtése
5.
cs.
Pünkösdi
versek
gyűjtése
6.
cs.
Kiválasztott

Könyvek,
számítógép, ceruza,
papir

Gyűjtőmunka
az
iskolai könyvtárba,
számítástechnika
teremben
az
internetről, otthon a
szülők,nagyszülők
bevonásával,
az
adatgyűjtés délutáni
elfoglaltság

A
munka
folyamatos
figyelemmel
kisérése, szükség
esetén
segítségnyújtás.
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pünkösdi
népszokás
bemutatásár
a felkészülés
IV. A téma
feldolgozás
a
1.cs.
A csoportok munkájának Papír,
ceruza, 45 perc
beszámoló a bemutatása
képek, kendő, kosár
pünkösd
történetéről
2.
cs.
A
pünkösd
mint egyházi
ünnep
Képes
beszámolókk
al
3.cs.pünkös
di
népszokások
felsorolása /
pünkösdi
rabjárás,
pünkösdi
királyválaszt
ás,
párválasztási
szokások/
4.
cs.
Pünkösdi

Az
osztályterem
előkészítése, padok
összehúzása,
eszközök
előkészítése

A
csoportok
minőségi
és
mennyiségi
munkájának
figyelemmel
kisérése, milyen volt
a
fegyelem,
odafigyelés a saját
és
a
többiek
munkájára
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dalok
bemutatása,
egy
kiválasztott
dal
megtanítása
a többiekkel
5.cs.
pünkösdi
versek
bemutatása
6.
cs.
Pünkösdi
királynéjárás
eljátszása
V. tabló
Az
csoportmunka
összegyűjtött
anyagból
tabló
készítés
VI. A projekt közösen
értékelése

Papír,
ceruza,
karton,
olló,
ragasztó,
krepp
papír, színes ceruza
gombostű

A tabló készítése Igényes, esztétikus,
délután
a tartalmas munkák
napköziben történik készítése
Az elkészült tablót
az iskolai faliújságra
kirakjuk
A
csoportok
munkájának
együttes értékelése,
mennyire
sikerült
bemutatni
a
pünkösdöt,
a
gyűjtőmunkák
sokrétűsége,
a
beszámolók
érdekesek,alaposak
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, az elkészült tablók
igényessége,
a
bemutatott
népszokás
hitelessége,
a
csoporttagok
munkája
hozzáállásának
értékelése
a
csoportvezetők
beszámolói alapján
A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:Az értékelés nem érdemjegyre történik. A tanári
értékelés mellett fontos a gyerekek értékelése a saját és a többiek munkájáról. Az értékelésnél figyelembe vesszük a munkához
és egymáshoz való viszonyt, az aktivitást, kreativitást, ötletességet, az elkészült munkák minőségét. A projekt kidolgozásában
résztvevők egymás között beszélik meg a munka tartalmi és munkaszervezési tanulságait. Sikerült-e a csoportoknak
megvalósítani, amit elterveztek. Hogyan érezték magukat a tanulók az adatgyűjtésnél, és a munkák bemutatásánál? MI a tanár
feladata a projekt során?
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)
Hon- és népismeret órán a húsvéthoz kapcsolódó népszokásokról beszélgettünk a közelgő ünnep
alkalmából. Elolvastuk a tankönyv Jeles napok című témaköréből a húsvétra vonatkozó oldalakat, majd
megbeszéltük az itteni hagyományokat Ekkor döbbentem rá, hogy a mai gyerekek már nem ismerik a
hagyományokat, a húsvét csak a pénzgyűjtésről szól, nem pedig a hagyományok megismeréséről és
továbbviteléről. Ezért határoztam úgy, hogy a pünkösdöt projekt módszer segítségével feldolgoztatom,
így megismertetem velük.
A projekt bevezető óráján felvetettem a gyerekeknek, hogy a pünkösdről, mivel elég keveset tudtak róla,
gyűjtsük össze az erre vonatkozó vallási és népi hagyományokat, ismerjék meg, az ünnep történetét,
gyűjtsenek verseket, dalokat az ünnepről, mutassak be egy népszokást. Összegyűjtöttük az ötleteket,
majd a csoportok kiválasztották a bemutatandó témát. Az osztálylétszámból adódóan 4-5 fős
csoportokra bontottam őket. A csoportok egyéni szimpátia és barátságok alapján alakultak ki. Maguk
közül választottak csoportvezetőt, aki felelős a csoport tagjainak munkájáért.

Megjegyzés

Eleinte nehezen indult az
ötletek gyűjtése, de
mivel egy lelkes kis
osztályról van szó,
hamar belelkesedtek,
egymást túlkiabálva
adták a jobbnál jobb
ötleteket. Együtt
dolgoztam velük,
egyenrangú félként, de
csak a háttérből
irányítottam, csak az
„íródeák” szerepét
töltöttem be. Egy
esetben kellett
beleszólnom,amikor az
egyik kislányt egyik
csoport sem akarta
befogadni, de sikerült
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A gyűjtőmunka elindítása A csoportok a vezetőikkel együtt megbeszélték a csoporton belüli egyéni
feladatokat ki miért felelős. Mindenki önként vállalta a közös munkát. A feldolgozáshoz használhatták az
internetet és az iskolai könyvtárat. A dalokhoz és a daltanuláshoz az énekszakos kollegától kértek
segítséget,. A népszokás bemutatásában az iskolában működő színjátszó csoport vezetője segített. Az
iskolában hitoktatás is folyik, a helyi lelkész is segített a gyerekeknek, sőt a legszebb pünkösdről szóló
verset a templomban is elmondhatták. Az összegyűlt anyagot a csoportok vezetői szedték össze.

A tablókészítés fontos nevelési eszköz a projekt munkában, mert a gyerekek itt léptek ki az iskola
nyilvánossága elé, megmutathatták munkájukat.
A projektmunka bemutatása: a csoportok bemutatták az elkészített beszámolóikat. Sok népszokást
gyűjtöttek össze, sikerült verseket és dalokat is találni, élvezték a közös éneklést. Legnagyobb sikere a
pünkösdi királyné járás bemutatásának volt.

meggyőznöm őket a
közösségi szellem
fontosságáról.
Erre volt egy hetük.
Sikerült több kollegát is
bevonni a munkába: az
informatika szakost,
iskolai könyvtárost, ének
szakost, magyartanárt,
drámapedagógust,
napközis nevelőt
szülőket, nagyszülőket,
lelkészt.

Fegyelmezetten és
lelkesen vettek részt a
munkában.

 Készített fényképek (3-5 db) csatolása
3.

A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim

Mi volt sikeres, eredményes?
A tanulók számára rendkívül fontos volt az újszerűség, kihívást jelentett
számukra az önállóság, lehetősége. A gyerekek úgy érezték, hogy

Mit fogok másként csinálni a következő projektekben?
Sok anyag gyűlt össze, gondot okozott a szelektálás, a lényeges
elkülönítése a lényegtelentől
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valami fontosat alkottak, amelyre büszkék lehettek.
A projekt lehetővé tette az esélyegyenlőséget a vegyes / jó és rossz
tanulók együtt/ létrehozásával.
Lehetőséget adott a tanulók jobb megismerésének, új oldalukról
mutatkozhattak be, amelyeket a hagyományos tanítási órákon
megismerni nincs lehetőség.
A gyengébb tanulókat is sikerélményhez juttatta.
Többféle képesség fejlesztését tette lehetővé
A tanulók bevonódása az elsajátítandó tananyagba jobb, mint a
hagyományos módszerekkel
Vidámabb, oldottabb hangulat.

A kötetlenebb forma fegyelmezetlenséget idézhet el.
Több lehetőséget kell adni a reális önértékelés gyakorlására, mások
véleményének, kritikáinak elfogadása, tolerancia
Csoportmunka szabályainak tudatosítása
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