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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:                24 fő                                                 Időpont: március 13-14. 
Osztály / csoport rövid bemutatása: 
Ez az osztály egy nagyon jó munkafegyelemmel bíró csapat. A tanulók fele igen jó képességű, eredményekre hajtó gyerekekből áll. A szülők is 
elvárják, hogy gyermekük teljesítménye a lehető legjobb legyen és ennek érdekében minden meg is tesznek gyermekük érdekében. Az osztályból 
4-5 tanulónak nagyon nehezen megy a tanulás, köztük vannak olyanok is akiket nem is érdekel. A középen lévőkre is jellemző, hogy meg 
szeretnének felelni.  
Délután sokan sokfelé járnak külön órákra, külön tanárhoz korrepetálásra. Általában nagyon leterheltek a tanítási időn kívül. Nagyon nehéz nekik 
tehát délutánra osztályprogramokat létrehozni. Ezek csak a délelőtti időpontban lehetségesek. 
Az osztályban nincs erős összetartó mag. Nem gúnyolják egymást, de nem is segítőek egymás irányában. Tanulópárokban való dolgozást a 
matematika órákon nem sikerült megvalósítani egyenlőre, igaz csak nem régen kezdtük. A jobbak mindenáron a saját feladatukat szeretnék 
gyorsan megcsinálni és nem igazán érdekli őket, hogy mit csinál a másik, vagy éppen mit szeretne. Nehezen tudnak csapatban dolgozni. 
Az osztályban van egy tanuló, aki egyáltalán nem képes a többiekkel együtt dolgozni, csak akkor,ha azt csinálja mindenki, amit ő mond. 
Mindenben az első szeretne lenni (persze nem az), és mindent (bohóckodik, szellemeskedik, beszól a társainak, gyakran kigúnyolja őket) meg is 
tesz ennek érdekében. 
A többiek között nincs igazán vezető alkat, mindenki a saját dolgával törődik. 
Én a matematikát tanítom nekik. Így az ismereteimet a matematika órán, a korrepetáláson gyűjtöm róluk. Persze ez kevés tudom, de a feszített 
szakmai munka mellett igyekszem őket személyiségüknek megfelelően kezelni. Ezzel a projekt munkával azt szeretném elérni, hogy jobban 
odafigyeljenek egymásra, engedjék érvényesülni egymást úgy, hogy közben próbálják meg a gyakorlatban alkalmazni a matematika órán tanult 
ismereteiket.  
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Fejlesztési cél: Egymás megismerése, mások véleményének elfogadása, közösségfejlesztési és együttműködési képességek fejlesztése úgy, hogy 
közben az egyén személyisége is teret kapjon. Jó szervezéssel, munkamegosztással a feladatok gyorsabban elkészíthetők. Matematikai 
ismeretek gyakorlati alkalmazása. 
 
Projekt téma: Az én szobám az én váram 
 
A projektet három napra terveztem elosztani, mert másképp nem tudtam ennyi időt összeszervezni, de ez igazából jó is volt, mert a szünetek 
nagyban segítettek a gyerekeknek a közös munkához szükséges anyagbeszerzésben. 
 

Feladatlap 
 

Az én szobám az én váram 
 
Készítsétek el képzeletbeli szobátok makettjét! A szobátok tükrözze személyiségeteket! 
 
A kicsinyítést 1:20 arányban végezzétek. 
 
Feladatok: 
 

1. A csomagolópapírra vezessétek fel (rajz, szöveg), hogy milyen munkamegosztásban fogjátok elvégezni az alábbi feladatokat. 
2. 1. mellékleten készítsétek el a szoba alaprajzát. A szoba alapterületét, alakját nektek kell meghatározni a következő adatok birtokában. A 

szoba belmagassága 2,6m, és 52 m3 levegő tölti ki. Plusz pontot ér, ha több alaprajzot is kidolgoztok. 
3. Készíts el a makettet! Az ablak150x180cm-es a bejárati ajtó 90x210cm-es. 
4. Tervezd meg a szoba színeit, oldalfalait fesd be (vízfesték)! 
5. Válassz parkettát! Számold ki hány csomaggal, kell vásárolnod! (2. melléklet) 
6. Tervezd meg a rendelkezésedre álló katalógusokból a szoba berendezését. Készíts költségvetést a bútorozásról. (3.melléklet) 
7. A bútorokat készítsd el mértani testekből. 
8. Válassz függönyt, számold ki hány métert kell vásárolnod, és mennyibe fog kerülni? (4. melléklet) 
9. Tedd otthonossá! 
10. Készíts informatika órán meghívót barátaidnak a szobaavató ünnepségre! 
11. Öt perces kiselőadásban mutasd be a szobádat meghívott vendégeidnek. 
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Egyéb tudnivalók 
 
A feladathoz felhasználható katalógusokat, termékismertetőket, anyagokat, kellékeket a tanteremben megtalálod. Ha más dolgokra is szükséged 
van a szüneteket, használd fel anyagbeszerzésre, Interneten való tájékozódásra. A meghívó elkészítésére informatika tanárod, Vera néni biztosítja 
a teremhasználatot, vele egyeztess, de dolgozhatsz otthon is. 

Tevékenységek / 
gyakorlatok / 
feladatok 

Módszer Eszközigény Időterv (perc) Szervezési kérdések Feladatok ellenőrzési 
/ értékelési módja 

Előkészítés: 
• Az előzetes 

osztályfőnöki 
órán 
megbeszéltek 
alapján 

Válogatás:  
különböző 
személyiségű, 
alaptulajdonságú 
tanulók kerülnek egy 
csoportba. 

Az osztályfőnöki órán 
készített önértékelés. 

10 perc terem elrendezés 
kialakítása 

Megtekintés: 
asztalok a helyén 
vannak, a gyerekek a 
helyükre kerültek. 

Feladat 
meghatározása: 
• A feladatok 

áttekintése a 
csoportban 

• Kérdések feltétele 

 
 
Csoportmunka 
 
 
Tanári válasz 

 
 
A feladat leírása 

 
 
10 perc 
 
 
10 perc 

Feladatlapok 
kiosztása 

 
 
Megértették-e a 
feladatot. 
 
Nincs több nyitott 
kérdés 

Ráhangolás: 
Feladatok megosztása 

 
Csoportmunka 

 
Csomagoló papír, filc 
toll 

 
40 perc 

 
Eszközök kiosztása 

 
A csomagolópapír 
kifüggesztése a 
terembe. 

Szünet: anyaggyűjtés, közös tervezés (folytatáskövetkező nap) 
Megvalósítás 
A szoba makettjének 
elkészítése. 
• Alapterület 

meghatározása 
• A szoba kicsinyített 

 
Önálló csoportmunka 

  
120 perc 

 
Eszközök folyamatos 
biztosítása: 
• Karton, ragasztó, 
olló, rajzlap, festék, 
prospektusok, 

Időkeretek 
megbeszélése. 
Részfeladatok 
értékelése, 
bemutatása. 
Min kell javítani, 
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makettjének 
elkészítése. 

• Bútorok 
kiválasztása 

• Színek 
megválasztása, 
festés 

• Költségvetés 
készítése 

• Bútorozás mértani 
testekkel 

•  

katalógusok, 
textíliák, stb. 

hogyan tovább? 
Mindenkinek legyen 
élettere. 

Szünet: mindenki a saját elképzeléseihez anyagot gyűjt (folytatáskövetkező nap) 
• Csinosítás: kié ez a 

sarok? 
  30 perc   

Rögzítés 
A szobám bemutatása 
 
FOTÓK elkészítése 

 
Előadás 
 

 
Előadás 
 
Fényképezőgép 

 
Csoportonként 5 perc 
 
3 perc 

  
Élményt nyújtó-e? 

Értékelés 
Kérdőívek kitöltése 
Tanári értékelés 

 
Önálló vélemény 
Frontális 
osztálymunka 

 
Kérdőív 
Az elkészített 
munkák: 
• Csomagolópapír 
• Makett 
• Számolási 

feladatok 
• Közös tevékenység 

 
10 perc 
30 perc 

 
Kérdőívek 
elkészítése, kiosztása, 
értékelése. 

 
 

                                                                                     Teljes időszükséglet: 270 perc (kb. 4,5-5 óra) 
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A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai: 
1. A szoba alapterületének meghatározása, különlegesség, ötletesség. 
2. A makett esztétikája. 
3. A számításokat tartalmazó dokumentáció. (alapterület meghatározása, költségvetés, anyagszükséglet: függöny, parketta) 
4. Az egyes tanulók személyiségtípusának megjelenése a szobában. 
5. A csapatmunka: meg tudtuk-e valósítani amit terveztünk? 
6. Egyén véleménye: Kérdőív:  
• Mi a véleményed az elvégzett munkáról? 
• Szeretnél-e máskor is ilyen feladatot? 
• Mi nem tetszett neked a munka során? 
• Tudtad-e érvényesíteni a projekt során egyéni elképzeléseidet.  
• Tanultál-e valami újat? 
• Tudtad-e használni az iskolában eddig megtanult ismereteidet? 
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása  
 

� Eseménynapló 
 

 
Eseményleírás (mi történt?) 

 

 
Megjegyzés 

Előkészítés: Az osztályfőnöki órán a különböző személyiségi típusokkal ismerkedtek a gyerekek. Ezek alapján 
sorolták magukat valamely személyisé típusba.  
 
 
 
 
A csoportokat vegyesen alakítottuk ki az osztályfőnökkel együtt. 
A csoporttagok kezdetben bizalmatlanul méregették egymást, de a teremberendezés alatt már együtt alakították ki 
munkahelyüket. 
Ráhangolás: A projekt megkezdése előtti hetekben többször beszélgettünk a közös munkáról, az egymás iránti 
bizalomról, a felelősség érzetről mások iránt, a pontos és jó munka öröméről. 

Az osztályfőnök véleménye 
alapján néhány tanuló 
igencsak rossz személyiség 
típust választott. Ezekkel a 
tanulókkal külön 
elbeszélgettünk. 
Sikeresnek tartom. 

A feladat meghatározása: 
A projekt rövid leírása, beadandó feladatok rövid megfogalmazása – kézbe kapták a tanulók és csoportjukban 
elemezték. 
 
 
A feladat áttekintése nem volt sikeres. Alapvetően ijesztőnek tartották a sok megfogalmazott feladatot. A csoportok 
nem olvasták végig pontosan a pontokba szedett feladatokat, így időrendben nem tudták elkezdeni önállóan a 
feladatot.  
 

 
Gépelve kapták meg a 
kiírást és a beadandó, 
elkészítendő feladatok 
listáját. 
Frontális segítséget kellett 
nyújtani és csak ezután 
indult meg a munka. A 
kérdésfeltevések jók voltak 
más csoportokat is 
érdekelték a válaszok. 

A csoporton belüli feladat és felelősség megosztás: 
Nagyon jól sikerült eleme a projektnek. Kialakult a csoport hierarchiája. Rögtön látszott, hogy kik veszik át a 
vezető, irányító szerepeket. 

 
Csomagoló papíron 
gondolattérképet 
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Nagyon jól lehetett látni az egyedüli dominanciára épülő és a csendes egymás között megegyező, meggyőző 
csoportmunkát. 
Az öt csoportból két csoportnál szerepeltek olyan feladatok, melyekről úgy gondolták, hogy azokat teljesen közösen 
kell megoldaniuk, tehát vannak közös feladatok. Tervezési szinten három csoportnál ez fel sem merült. 

készítettek a 
munkamegosztásról. 

A közös munka:  
SZÁMÍTÁSOS FELADATOK 
Az alaprajzok kialakítása elég egysíkúra sikeredett mindenkinek kézenfekvő volt a négyszer öt méteres alapterületű 
és alakú szoba kialakítása. Nem sokat foglalkoztak egyedi ötletek megvalósításával, nem kerestek egyedi, 
különleges alakokat. Kötötte őket a hagyományos „szoba alak”. Volt azonban csoport, akik matematikailag 
megfogalmazott többféle lehetőséget is figyelembe vették, de írásban nem fogalmazták meg a terv elvetésének 
indokait. (pl: 2x10 méteres szoba, nehezen berendezhető, stb.). Mivel még a hasábokkal ilyen szinten, matematika 
órán nem foglalkoztunk, a megfelelő matematikai ismeretet a matematikai tankönyveik segítségével, illetve logikai 
úton való következtetéssel oldották meg. Ennek a feladatnak a megoldása úgy érzem, nagyon sikeres volt.  
 
A csoportokban ezt több helyen közösen oldották meg, de minimum két tanuló dolgozott a témán egy időben. 
Itt jelent meg nagyon jól látható módon a munkamegosztás. Elkülönülten dolgoztak a gyerekek más - más 
feladaton. Jól látható volt az egyéni segítségnyújtás, ha valakinek nem sikerült a feladatot megoldani, a többiek 
segítettek neki. 
Volt azonban olyan csoport is, ahol bár tudták, hogy a feladat megoldása rossz, például a szobába kerülő függöny 
ára közel 1,2 millió Ft-ba került, mégsem segítettek, csak kritizálták a rossz számítást, készítő tanulót, aki mérgében 
fel is adata a feladat jó megoldását. Ez a csoport még nem látta be, hogy a munka jó végeredménye a fontos és nem 
az egyéni siker, vagy éppen sikertelenség. Nem akarta elkészíteni újból és jól a feladatot. A csoporttagok mentségére 
szolgál, hogy másnap már maguktól is gondoltak arra, hogy meg kellene nézni miért rossz Betti megoldása. 
 
A számítási feladatok során a költségvetés elkészítéséhez fel kellett használniuk a hétköznapi realitásukat is, hiszen 
mindenki tudta, hogy nem kerülhet a szobája milliókba, így a bútorok kiválasztásánál figyelembe kell venni erősen 
az árakat is. 
A nap fénypontja a 4-es csoport megoldása volt nekem. Ez az egy csoport gondolta ugyanis úgy, hogy ők mind a 
négyen benne akarnak lakni a szobába és így csak emeletes ágyakban, gondolkodhatnak. A közösségi szellem 
kiemelkedő jelentőségű volt ebben a csoportban. 
Érdességként tapasztaltam, hogy a legkevesebb probléma a parketta kiválasztása és az azzal kapcsolatos számítások 
kapcsán volt. A legnehezebb feladatnak pedig a függöny méreteinek és árának kiszámítása bizonyult. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neki elmagyaráztam, hogy nem az a cél, 
hogy valamit beadjon, hanem az, hogy jól 
számolja ki a feladatot. Megvilágítottam, 
hol a hiba, hogyan kezdje el a 
gondolkodást, hogyan vázolja fel 
magának a feladatot, mely alapján 
számolni kell. Másnapra hozat a hibátlan 
feladatmegoldást. Mivel Betti nagyon 
gyenge matematikából, nagyon örültem, 
de ami fontosabb, láttam a szemén, hogy 
nagyon büszke a megoldására. 
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MAKETT KÉSZÍTÉSE 
Alapvetően ebben a feladatban brillíroztak azok a tanulók, akik matematikából „hátul kullogónak” számítanak. 
Ennek a feladatnak a megoldásában minden tanuló aktívan részt vett. Mindenkinek volt önálló feladata, véleménye. 
Itt történt a legtöbb véleményütköztetés is. És itt jelentek meg az egyértelműen bomlasztó, negatív hatású tanulók is. 
Volt olyan csoport, ahol be kellett avatkozni és egy csoporttaggal el kellett külön is beszélgetni, mert, csak 
megszólta a többieket, amúgy meg ölbe tett kézzel ült és várt. Mások ötleteit megszólta, sajátjai pedig nem voltak.  
Ez a feladat volt a leglátványosabb. Nagyon sokat dolgozott mindenki. A csoportban való vitákat a közös cél 
érdekében minden csoport önállóan meg tudta oldani. Öröm volt nézni az ablaküveg bekerülését az ablakba, olyan 
finomságokra gondolni, mint a karnis, vagy virág. Hol lesz a kedvenc háziállatuk helye, és még millió ötlet, melyet 
mind – mind megvitattak és elfogatták, hogy a társuknak fontos akkor legyen. A szobák belső struktúrájának 
kialakításában jól látszott az egyéni dominencia (hol engedtek a lányok a fiúknak és lett egy alapvetően sötét, fiús 
karakterű „fekete”lakótér, vagy éppen fordítva, hogyan költöztek be a fiúk a rózsaszín Barbi szobába). Itt igen nagy 
jelentősége volt, hogy igyekeztünk különböző típusú gyerekeket tenni egy csoportba, mert a végső megoldást 
mindenkinek el kellett fogadni. Itt a gyerekek korukat meghazudtoló komolyságról tettek tanúbizonyságot.  
A szobák nagyon különbözőek lettek, mint a rajtuk dolgozó gyerekek, de csoporton belül mégis veszekedés nélkül 
meg tudtak egyezni. Elfogadták, hogy mindenkinek lehet valami jó ötlete és azokat rendre meg is valósították. 
Megemlíteném ennek a feladatnak a megoldásában a 3-as csoport munkáját, akik a szoba megalkotásánál kezdettől 
foga egy közös pontonból indultak ki, a vízből, amit mindegyikük szeretett valamilyen módon. Ez a gondolat 
áthatotta az egész feladatmegoldásukat és a víz gondolatát koncepciózusan vitték végig a projekt során. 
A BÚTOROK MODELLEZÉSE MÉRTANI TESTEKKEL 
A mértani testek egyértelműen munkamegosztásban készültek. Adott csoportban egy – két tanuló foglalkozott 
elkészítésükkel, de volt olyan csoport, ahol mindenkinek el kellett készítenie egy testet. Itt szakadtak el leginkább a 
feladat kiírásától, hiszen az otthonosság megteremtésének érdekében voltak csoportok, akik elszakadtak a mértani 
fogalomtól. 
MEGHÍVÓK KÉSZÍTÉSE 
A meghívókat informatikai úton kellett elkészíteni. Ennek a kiírásnak egyetlen csoport nem felelt meg, ők kézzel 
rajzolták meg a meghívókat. A meghívók külalakjukra nézve tetszetősek, jó és látványos szerkezetűek, és ami a 
leginkább tetszett, az a szoba színeivel harmonizáló színűek voltak. Látszik, hogy első osztálytól kezdve tanulnak 
informatikát. 

 

Az elbeszélgetés Tomival 
csodát tett. A továbbiakban 
aktívan dolgozott a 
csapatban és láthatóan jól 
érezte magát. 

Prezentáció 
A csoportok egy – egy képviselője bemutatta a szobát, miért lett ilyen, kinek mi volt az ötlete a kialakítás során. 
Sajnos ez elég szószegényre sikeredett. Itt már elfáradtak, nem igazán fektettek bele ötleteket. Itt minden csoport 

 
Érdekes volt számomra, hogy a 
mások munkájában inkább a 
negatívumokat vették észre és 
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kérdezhetett az adott munkáról és a gyerekek véleményüket is elmondhatták a látott makettről. viszonylag kevés volt a pozitív 
észrevétel, vélemény. Ezt 
megbeszéltük, és ezt követően a 
bírálatok és vélemények is 
sokkal pozitívabbak voltak. 

ÉRTÉKELÉS 
Az Egyes feladatokat tartalom, külalak és ötletesség, vagy a tanult matematikai ismeretek helyes alkalmazása 
szempontjából 1 – 10pontig értékeltem. Minden csoport a többi csoport modelljét és prezentációját szintén 1 – 10 
pontig értékelték. A pontszámokat a táblánál összesítettük, így megállapítható volt, hogy melyik csoportnak sikerült 
ezt a feladatot a legjobban elvégezni. De igazából nem is ez volt a legfontosabb, hanem a közös munka öröme, azt 
egy kérdőívre adott válasszal szeretném illusztrálni. 
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A gyerekek véleménye egytől-egyik pozitív volt. Tetszett a feladat, örömmel dolgoztak együtt, még volt aki új 
barátot is szerzett magának az osztályból. És azt is megértették, hogy amit az iskolában tanulunk, azt hogyan is 
kellene, illetve lehet használni a való életben. 
 
3. A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim 
 

 
Mi volt sikeres, eredményes? 

 

 
Mit fogok másként csinálni  a következő projektekben? 

A téma választása: Nagyon kedvező volt, mert nagy kedvvel fogtak 
hozzá. 

Részletesebb feladatkiírás: Jobban ki kellett volna bontani a 
feladatokat. A hosszú feladatsor először ijesztően hatott a gyerekekre. 

A csoportok összeállítása: A különböző személyiségű tanulók 
összehozása egy csoportba nagyon eredményes volt. 

A felhasznált anyagok, eszközök: tekintetében jobban kellett volna 
támaszkodnom az gyerekek gyűjtőmunkájára és erre időt kellett volna 
hagyni. 

A matematikai ismeretek alkalmazása gyakorlati feladatokban: 
nagyon látszik és tényleg igaz, hogy amit tanítunk, azokat az 
ismereteket nem tudják alkalmazni a gyerekek a gyakorlatban. Az ilyen 
feladatok döbbentenek rá erre minket, tanárokat, meg a gyerekeket is. 
Óriási élmény volt, amikor ezt meg tudtam mutatni ezen a feladaton 
keresztül gyerekeknek. Sok ilyen kellene. Mert azt is látnom kellett, 
hogy képesek is alkalmazni a megszerzett tudásukat, csak lehetőséget 
kell adnunk erre, például ilyen feladatokkal. 

Nem bontanám: több napra a projektet. 

Élményszerű tanóra: A gyerekek és mi tagadás én talán még jobban 
élvezetem a közös munkát. Sokat tanultak a gyerekek segítségadásból, 
egymás véleményének figyelembevételéről, közös vélemény 
kialakításának útjáról. Ámulattal néztem egyes csoportok tökéletes 
összhangját. Mi felnőttek is tanulhatnánk tőlük! 

Pontosabban:  dokumentálnám, a munka lépéseit, és az értékelést, hogy 
mások is kedvet kapjanak egy ilyen projekt elkészítésére 

A közös munka öröme: Hát… hogy a matematika órát élvezték a 
gyerekek és máskor is szeretnének ilyet, nekem ennél több nem is kell. 
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� Készített fényképek 
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