Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv
Osztály/csoport: 6.a/b/d németes csoport Résztvevők száma: 18 Időpont: május 21,22,23,26, 1-1 óra, 27-én 2 óra
Osztály/csoport rövid bemutatása: Tanulmányi eredményük alapján jó csoport, közepesnél gyengébb nincs. 11 tanuló óvodás kora óta tanul együtt
németet velem, két éve két osztályból 8 tanuló került hozzájuk. Érkezésük újabb folyamatokat indukált a csoportban. Van önálló véleményük,
kritikusak egymással, de nehezen fogadják a kritikát ,a tanácsokat. Fontos számukra a teljesítmény, szívesebben dolgoznak egyedül, mint csoportban.
Szociális érzékenységük addig terjedt, hogy diszlexiás társukat befogadták, de nem segítik. Szabadidejüknek kis részét sem hajlandók morgás nélkül
iskolai plusz feladatra fordítani, még ha érdekes is számukra. Ilyenkor a hangadókra figyelnek. Önismeretük és önértékelésük még nem eléggé fejlett.,
ezt mutatták az önismereti tesztek, kérdőívek.
Fejlesztési cél: Szociális kompetenciák fejlesztése, kooperáció, együttműködés a csoport tagjaival a teljes projekt folyamán, képességek ( szövegértés,
szövegalkotás, problémamegoldás, kreativitás egy-egy feladaton keresztül)
Projekt téma: Az állatok szeretete, az állatok jogai, én mit tehetek értük
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A csoportok párok és egyének munkáját minden óra végén néhány mondatban értékelem, lehetőleg a pozitív dolgokat kiemelve, tanulságul azt is ,
hogy mit kellene másképp csinálni a következőkben.
Szempontok: mennyire tudott a csapat együtt dolgozni, segítették e egymás munkáját, a konfliktusokat sikerült-e segítség nélkül megoldani, a
rendrakásban ki hogy vette ki a részét stb. Megértette-e a csapat, hogy mindenkinek az összmunkájától függ az eredmény, hogyan történt a feladtok
elosztása a csapaton belül.
2.a Projektterv végrehajtása és dokumentálása
♦ Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)
A tanulócsoport kiválasztása egyszerű volt, mivel egy 2. 4. 6. és két 8.-os csoportban tanítok heti 5-5 órában.
Valamennyi tanulás módszertani, önértékelési, személyiségfejlődési és egyéb feladatot ezzel a csoporttal
végeztem el, s mert óvodás koruk óta tanítom többségüket, bátran vállalkoztam velük a feladatra. Május
elején , látva, hogy mikor zárom a múlt idők tananyagot, említettem a projektet. Megbeszéltük a projekt és a
csoportmunka lényegét. Három témából adtam választási lehetőséget, Egymás segítése, Németország és az
ott élők megismerése, Állatok szeretete, jogaik stb. Ez utóbbira esett a választás. Ezt követően volt idejük az
ötletek gyűjtésére, átgondolására. Hogy mivel foglalkozzunk a témán belül és mi legyen a végső produktum,
közös döntés eredményeképpen állt össze. A rejtvényes, kitalálós feladatokat saját állat bemutatását, egy
állatkerti állat bemutatását ők javasolták. A Greenpeaceről többet megtudni a Projekt könyvben lévő
emblémájuk adta az ötletet, mivel nem sokat tudtak róla. A produktum egy állatkert megtervezése legyen, ez
is a gyerekek ötlete volt, én még egy állatmese dramatizált feldolgozását is ajánlottam, de nem nyerte meg
tetszésüket az ötlet. Egy ötletük volt még, hogy menjünk el közösen a pécsi állatkertbe, az elképzelés jó, de
nem fért már az év végi sűrű programokba. Örömmel fogadták, hogy nem kapnak osztályzatot a feladatokra,
de figyelni fogom a munkájukat és értékelni is fogom, sőt versenyezni fogunk.
Az első gondok a csoportok alakításánál merültek fel. Baráti csoportokból homogén csoportokat alakítottak
volna legszívesebben, persze kihagyva a periférián elhelyezkedő társaikat. A négy fiú is külön csoportot
szeretett volna alkotni. Végül a18 tanulóból 5 csapatot alakítottunk, az 5 legjobb tanuló alá mindenki egy

Megjegyzés
A témák adásánál figyelembe vettem a
Projekt tankönyvünket és a
Kompetencia alapú idegen nyelvi
programcsomagok ajánlásait is.

lapon beoszthatta a csoportot. A szavazás alapján alakult névsort elfogadták. Tomival akadt csupán némi
gond, tanulási zavarokkal, több betegséggel küzdő kisgyerek, szülői elkényeztetéssel, elfogultsággal a
háttérben. Nem biztos, hogy jó megoldás, de azt találtam ki, hogy minden órán más csoporttal fog dolgozni, a
produktum elkészítésekor ikertestvére csoportjában lesz. Megkérdezem végül, hol érezte legjobban magát,
figyelni fogom, mit segít a csapatoknak.
Az első órán minden csapat egy sorszámot húzott, nevet választottak majd az eddig tanult ismeretek
felelevenítése történt meg különböző rejtvényekkel, érdekes feladatokkal. A csapat minden tagjának jutott
belőle, volt nehezebb, könnyebb. Ahol nem tudtak megegyezni, ki melyiket oldja meg, ott sorsolással
döntötték el pl. a Világbéke (Weltfriede) csapat. További nevek, Szafari, Párduc (Panther) Vadmacskák
(Wildkatzen) és Teve (Kamel). Örömmel láttam, hogy a fiúkkal is együtt tudtak dolgozni, az előzetes
morgások ellenére. Ritkán volt szükségük szótárra, tőlem egyszer kértek segítséget, az egyik állat a
fénymásolás után nehezen volt felismerhető. A csapatvezetők figyelmét fel kellett hívni munka közben, hogy
a kész feladatokat beszéljék meg közösen, mielőtt beadják, nem egyéni értékelés lesz.
Az óra elején visszakapták dossziéjukban a feladataikat, pontjaikat felírtuk az eredménytáblára. Itt volt némi
vita, hogy ki miatt lett kevesebb pontjuk Újabb figyelmeztetés, ne csak megbeszéljék közösen a
megoldásokat, hanem ellenőrizzék le beadás előtt. A 2 óra további részében német tanulók meséltek
állataikról kazettán, a Projekt tankönyv képeihez kapcsolták a hallott szövegeket. Mindenki hibátlanul
dolgozott. Hallás utáni szövegértésük jó, de utána már nehezebben alkottak rövid összefoglalót a hallottakról.
A saját állat bemutatása már csak otthoni feladat maradt ami nem is volt baj, mert egyéni munkához
megfelelőbb lehet az otthoni környezet.
A 3.óra elején mindenki forgószínpadszerűen két mondatot mondott állatáról, fajtáját, egy belső
tulajdonságot, amit legjobban szeret benne, majd kis fogalmazását feltette a táblára. Értékeltük közösen őket,
+ pontot kaptak a saját fotót mellékelők, az esztétikailag is mutatós munkák. Ez kicsit több időt vett igénybe,
mint gondoltam, de az óra nagy része megmaradt a csapatok által kiválasztott állatkerti állat ismertetőjének
összeállítására. A csoportvezetők feladata volt a szerepek kiosztása, ami nem ment teljesen simán. Némi vita
után sikerült eldönteni, ki olvassa fel a lexikonból a német szöveget, (5-6 sort), ki szótároz, ki ír, ki készít
illusztrációt. Jól ismerik egymást, tudják ki olvas legszebben, ki tud szépen írni, rajzolni. Többnyire sikerült a
lényeget kiemelni és nem csak lemásolni az információkat. Biológiai, földrajzi ismereteiket is
felelevenítették. Az illusztrációk befejezése otthonra maradt, legalábbis az igényesebb csoportoknál. További
otthoni gyűjtőmunkát kapott minden csoport, megtudni ,mi a Greenpeace, Internet segítségével, szülők
bevonásával, ha kell. Többen hallottak már róla, de csak annyit, hogy környezetvédelemmel foglalkoznak és
fákhoz kötözik magukat. Többnyire a jó tanulókra és a jobb anyagi háttérrel rendelkezőkre maradt ez a
feladat, mert nekik volt otthon Internet hozzáférésük és nyomtatójuk. Most már mindenki felfogta, a siker a
közös munka eredménye lehet csak.

A 4. óra elején az állatkerti állatok bemutatása történt meg a csapatok szónokai részéről az állat
megnevezésével és élőhelyének megjelölésével, időszűkében voltunk már, ezért nem az egész szöveget
olvasták fel. A táblára felrakott munkákból a legszebbeket kiválasztottuk közösen Otthon én értékeltem
tartalmilag is őket. Az óra további részében az általam összeállított két hasábos feladatlapot töltötték ki a
tanulók párban. Az állatok jogai, mit tehetek én értük szerepelt a két oldalon. A Projekt tankönyvből a
gondolatébresztőket felhasználva mindkét oldalra további ötleteket írtak + pontokért. Keményebben
büntetnék az állatkínzókat, több állatmenhelyet hoznának létre, nem engednék cirkuszban kínozni az
állatokat, idomítás közben, az állatkísérleteket betiltanák, nem engednék, hogy az állatokból ruhadarabot,
cipőt, ecsetet, cigarettát ( erről nem is hallottam) készítsenek Az állatok érdekében az egyik csapat tojást sem
enne, nem vadásznának, a vizeket nem szennyezik, nem hordanának bundát , állatbőrből készült terméket,
nem kötnék soha láncra a kutyájukat, van aki csakolyan állatkertben járna szívesen, ahol, tágas, az igazi
élőhelyükhöz hasonló körülmények között élnek az állatok, pl. Szeged, Veszprém, soha nem vadásznának
rájuk. Az állatok védelmében minden csoport síkra szállt, a vegetáriánus étkezés és kell-e állatkert
kérdésében megoszlottak a vélemények. Az Internetről gyűjtött Greenpeace szöveget a másik pár beszélte
meg, majd a párok cseréltek. A két feladatért szerzett pontokat következő órán az eredménytáblára tettem. A
feladatverseny ezzel befejeződött, a produktum külön elbírálás alá kerül.
Felhívtam a gyerekek figyelmét, hogy a produktumhoz szükséges eszközökről ne feledkezzenek meg,
beszéljék meg ki mit hoz., számba vettük a kartonokat a német szertárban.

Az egész projekt legizgalmasabb része az 5. 6. órán történt, az állatkertek megtervezése. Ez volt az első
alkalom, hogy a napközisek szekrényében elhelyezett eszközöket már az én érkezésem előtt előkészítették a
gyerekek. Nem kellett a fiúkat sem sürgetni, hogy foglalják el helyüket a csoportjuknál. Az egy hét alatt
időnként el voltam keseredve, hogy mi lesz ebből, de itt látszott, hogy örömmel dolgoztak A lányok remekül
irányították a fiúkat, olyan feladattal bízták meg őket, amit meg tudtak csinálni, színezés, rajzolás
nyomdázás. Kollégám fotóit végignézve látszik, hogy élvezettel dolgoznak, kivéve Tomit, aki ásítva szemléli
a sürgés-forgást, éppen nem volt tennivalója. Itt már látszott, hogy elkészülünk időre, hiába szólt közbe az
országos kompetencia mérés, a hulladékgyűjtés. Nem teljesen lett kész minden csoport, a kompetencia mérés
után befejezték állatkertjüket. Mind az 5 csapat más megoldást keresett. A gyerekek ötlete volt, hogy
nyomdával, rajzzal, műanyag állatokkal népesítse be a terveket, hogy szemléletesebb legyen. A Vadmacskák
egy térben , ketrecekkel, kivágott saját rajzolt állatokkal, bejárattal stb. készítette el tervét. Kevésnek
bizonyultak a rajzolt állatok, ezért a Párducoktól kaptak műanyag állatokat. A bejárathoz óriási WC feliratot
ragasztottak, amit a szakmai zsűri kicsit mosolyogva fogadott, de megmagyarázták, hogy fontos lehet A
Szafari csapat egy függőlegesen felállítható kartonra egy szafarit ábrázolt síkban, saját rajzolt élőlényekkel.
Ők ellenzik az állatok állatkertbe zárását. A Tevék tágas sétányokat, állatsimogatókat, madármegfigyelőket
terveztek, rajzolták az állatokat. Ők készültek el a leglassabban, csodálkozva láttam, hogy a Szafari csapatban
lévő két barátnőjük látva lemaradásukat segítettek a színezésben, rajzolásban, bár ezzel saját nyerési
esélyüket is veszélyeztethették volna. A Világbéke csapata kölcsön adta a nyomdáját, hogy gyorsítsák a
munkát, így a rajz kibővült a nyomdázott képekkel. A két segítő csapat segítőkészségéért édességet és
oklevelet kapott. Végül az ö állatkertjük bizonyult szakmai szempontból a legjobbnak. A Párducok síkban,
felülnézetben megrajzolták az állatkertet, otthonról hozott műanyag állatkákkal népesítették be. A csapat
vezetőjének alsós kistestvére van , tőle kapta meg a tanév végéig. A Világbéke csapat síkban rajzolt
állatkertjébe nyomdával kerültek a lakók. Az osztályfőnökök a díjkiosztó óra elején zsűrizték a terveket, ott
történt a pontverseny eredményhirdetése is.
A munkákat levittük a biológia terem vitrinjébe, ahol a teremből és a folyosóról is jól láthatják az arra járók.
Kíváncsi vagyok a többi kolléga és gyerek véleményére is.

Fényképek az állatkertekről

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

Mit fogok másképp csinálni a másik projektben?

A 3. 4. órán már jól tudtak csapatban dolgozni a gyerekek.

Nem sürgetem a gyerekeket, legfeljebb csúszik 1-2 órát a befejezés.

Nem volt unalmas egyik feladat sem, s ha morogtak is miatta néha,
látszott érdekli őket, várják mi lesz.
Nem kellett fegyelmezni, mobil telefonokat elrakatni, legfeljebb a
hangerő visszafogására kérni őket.
Sikeresnek mondható az egész projekt. A témaválasztás megfelelt a
tanulók életkori sajátosságainak.

Előfordult, hogy mérgelődtem lassúságuk, vagy morgolódásuk miatt, ezt
igyekszem elkerülni.
Kevesebb feladatot tervezek.

Kreativitásukkal megleptek engem is a gyerekek.
A tanulók ismeretei a témában bővültek, kompetenciáik sokoldalúan
fejlődtek.
Nem csak ők, hanem én is élveztem az órákat, annak ellenére, hogy
lényegesen több munkám volt.
A tanulókat is megkérdeztem véleményükről, tetszett nekik , hogy más
volt mint a többi óra, érdekesebb volt, nem kellett izgulni, volt verseny,
stb

Tudatosan figyelnem kell majd az értékelésnél, hogy ne szidjam a
lustálkodókat, lehetőleg pozitív értékelés legyen. Legyen a csoport belső
ügye egymás munkára bírása.
Előre kell terveznem majd a tanmenetben is a projektet, hogy ne legyen
kapkodás belőle.
Szerencsésebb lett volna az 5-6 órát egy napra tervezni, de ezt a nyelvi
csoportbontások nem teszik lehetővé, hacsak az egész évfolyam nem tart
egyszerre projektnapot.
A kooperatív technikákból több fajtát is ki fogok próbálni, kezdetnek elég
volt ez.
Kevesellték a gyerekek az időt, szívesen mentek volna állatkertbe,
gyűjtöttek volna még állatkertekről is tudnivalókat az Internetről, egy
közös produktumot az egész csoporttal készítettek volna.

A záródolgozat képei:

