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

Záródolgozat 
Projekt a gyakorlatban 

1. Mini-projektterv  
 
 
Osztály/csoport:         8. a osztály                Résztvevők száma:  18 fő         Időpont: 2008. januártól folyamatosan; 2008. május 15-18 
Osztály / csoport rövid bemutatása: 
Az osztálynak négy éve vagyok az osztályfőnöke. Nyitottak, kreatívak, könnyen sebezhető kamaszok. Korábbi feladatban már írtam 
róluk. Emelt szintű ének-zenét tanulnak 8 éve. Sokan tanulnak hangszeren is, a zene meghatározó az osztály életében. Néhányan 
zenei pályára készülnek. A legtöbb dolgot érzelmi alapon ítélik meg. A lányok és a fiúk viselkedésében óriási az eltérés. A lányok 
visszahúzódóak, gátlásosak, néha görcsösek. A fiúk nagyszájúak, rendetlenek, néha durvák, szemtelenek, illetlenül viselkednek. A 
lányok sokszor szenvednek a fiúk durvaságától, mégis ebben az utolsó fél évben a nagy szívükkel még ezt is elviselték. Persze 
szerintem a fiúk viselkedése valójában álarc, mert ők viszont nagyon nem szeretnék kimutatni az érzelmeiket, inkább 
rendetlenkednek, hangoskodnak. De engem nem tudnak becsapni, én látom őket a színpadon, a szereplés előtt és után. Talán ezért 
is tudok nekik hamarabb megbocsátani. Az ének-zene mellett magyar nyelv és irodalmat is tanítok nekik. Nem szeretnek tanulni, 
tűzoltó-módszerrel készülnek órákra. Többségük az órákon nagyon figyel, bár nem túl aktívak. Szeretik az új, az alternatív 
módszereket. Leggyakrabban csoport munkában, páros munkában és drámapedagógiai-módszerekkel dolgozunk. Eredmény és cél-
centrikusak.  
 
Fejlesztési cél:  
 
Gondolkodási és tanulási képességek fejlesztése: 

- történelmi ismereteik felidézése 
- művészettörténeti korstílusok felidézése 
- emlékezet erősítése 
- önálló ismeretszerzés 
- térképhasználat 
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- logisztikai ismeretek 
- internet használat 

Szövegértés, szövegalkotás: 
- levél 
- megrendelő 
- csoportbejelentő 
- olvasott szöveg megértése 
- prezentáció készítése 
- helyesírás fejlesztése 

Kommunikációs képességek fejlesztése 
- útbaigazítás kérés magyarul és németül 
- szóbeli kifejezőkészség fejlesztése (kiselőadások megszerkesztése, kivitelezése) 
- a tapasztalatok dokumentálása 

Szociális kompetenciák fejlesztése: 
- csoportmunkában való együttműködés 
- tolerancia, egymásra figyelés 
- életszerű ismeretek szerzése 

 
Projekt téma: Az Eszterházyak nyomában (osztálykirándulás szervezése Északnyugat-Dunántúlon) 
 
Tevékenységek / 
gyakorlatok / 
feladatok 

Módszer Eszközigény Időterv (perc) Szervezési 
kérdések 

Feladatok 
ellenőrzési / 

értékelési módja 
Előkészítés: 
Hova menjünk 
osztálykirándulásra? 

Ötletbörze előzetes 
felkészülés alapján 
Az osztályban 
kialakult csoportok 
alapján  
3 csoportban 

Térkép, internet  Szeptember 1. hete Hol, milyen 
formában 
tájékozódhatunk? 

Döntés az előzetes 
felkészülés alapján 
Már 7. osztály 
végén úgy váltunk 
el, hogy valami 
nagy, érdekes és 
világraszóló 
kirándulást 
tervezünk. 
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Tervezés: 
-szálláskeresés 
-tájékozódás az 
autóbuszárakról 
-tájékozódás a 
programokról 

Kooperatív munka Térkép 
Internet 
útikönyvek 

Szeptember 2. hete A munkát 
osztályfőnöki órán 
is el lehet végezni 

 

Tervezés: 
-tájékoztató levél 
írása a szülőknek 
-pályázat írása  
-levél a szállás 
megrendeléséhez 
-levél az autóbusz 
megrendeléséhez 
-csoport bejelentése 

Szövegalkotási 
feladatok:  
egyéni munka 
-írásban, postai 
úton 
-írásban e-mailben 

Füzet, toll, internet 5 nyelvtan óra 20 
perce 

 Értékelés egyénileg, 
osztályzattal. 

Tervezés: 
-költségszámítás 

Csoportmunka: 
-szállás és étkezés 
költségének 
számítása 
-útiköltség 
számítása 
-belépőjegyek 
árának kiszámítása, 
kedvezményekkel 

Füzet, toll Matemetika óra A matematika 
szakos kollégát már 
korábban felkértem 
a feladat 
elvégzéséhez 
nyújtott segítségre 

Értékelés 
osztályzattal 

Szervezés: 
A programok 
tervezése 

Hol, mit nézzünk 
meg? 
Milyen szabadidős 
programokat 
szervezzünk? 
Ötletbörze 
Szövegértés: 
tájékoztató, 

Útikönyvek 
Internet 
Játékkönyvek 
 

Október második 
hete 

Előzetes 
felkészülés alapján 
Irodalom órán 
szövegértési 
feladatok 
megoldása 

A szövegértést 
százalékosan 
értékelem egyénileg 



Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

menetrend, ismertető 
Szervezés: 
Útvonaltérkép 
készítése 
 

csoportmunka Háztartási 
csomagolópapír 
Színes papír 
Színes zsírkréta 
Filctoll 
autóstérkép 
 

November első 
hete: 
életvitel órán 

 A kész térképeket 
az osztályteremben 
helyezzük el, jól 
látható helyen. 

Szervezés: 
Kiselőadások 
készítése 

Páros munka: 
Prezentációk 
készítése 

Könyvtár 
Számítógép, lemez 
projektor 

Január-február 
hónapban: 
irodalom, 
történelem, 
osztályfőnöki 
órákon 

Kiselőadások 
előkészítése igény 
szerint 

 

Szervezés: 
„B” program 
tervezése 

Csoportmunka: 
Játékos vetélkedők 
készítése, 
tervezése 

Ötletbörze 
Internet 
Játékkönyvek 
Kvíz-könyvek 

Márciusban 
osztályfőnöki órán 

Tanterem 
Könyvtár 
 

Csak  a 
kiránduláson 
derülhet ki, hogy jól 
dolgoztak-e. 

Kommunikáció Vásárlás, 
útbaigazítás magyar 
és idegen nyelven  
Kreatív tréning, 
drámajáték, 
csoportban 

Esernyő, kalap, 
könyv, egy pohár 
víz, újság, térkép, 
telefon. 

Nyelvtan, angol és 
német órán 
Április hónapban 

 Értékelés 
csoportban 

Szervezés: 
Pályázatok 
végleges 
kidolgozása, a 
pályázatok beadása 

Egyéni munka  Március vége A legjobb 
pályázatok 
kiválasztása 
kollégáim 
segítségével 
történik  

A nyertes 
pályázatra 
pénzjutalom jár 
A város által kiírt 
pályázatra lehet 
nevezni, nyilván az 
osztály csak egy 
pályázattal indulhat. 
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Azt gondolom, 
próbálják ki többen 
is a pályázatírást, s 
természetesen csak 
a legjobb mehet el 
„élesben” kis 
átfésülés után. A 
pénzjutalom pedig a 
legügyesebbeknek 
a nyert pályázati 
pénznek az 5%-a. 

 Egy kis helyesírás feladatlap Október, január, 
március, május  

 Osztályzattal 
(nyelvtanhoz) 

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai: 
Elsődleges célom az volt, hogy a projektben mindenki vegyen részt. Ez ne csak egy jó”buli” legyen, hanem igazi élményhez 
jussanak már az előkészítés során is.  
A csoportalakításnál a legtöbbször hagyom őket, hogy maguk határozzák meg társaikat, ki kivel akar dolgozni. De időnként  
„belenyúlok”, a klikkesedés elkerülése miatt. A feladatok nagyobb részét az iskolában végzik, de az önálló előadásokat otthon 
készítették el.  
Az osztályzással történő értékelést igénylik, bár én szívesen elhagytam volna. Elismerően nyilatkoztak egymás munkájáról. 
Történelem, irodalom, matematika és életvitel órán kifejezetten örültek a projekttel kapcsolatos feladatoknak. 
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A projektterv végrehajtása és dokumentálása  
 

� Eseménynapló 
 

 
Eseményleírás (mi történt?) 

 

 
Megjegyzés 

2007. szeptember 7-én, osztályfőnöki órán vetettem fel a kérdést: Hová menjünk az idei tanévben 
osztálykirándulásra? 
Azt kértem tőlük, hogy mindenki a saját osztályon belüli baráti körével beszélje meg, érdeklődjenek, 
böngésszenek az interneten, mit, hol, mikor érdemes megnézni, megmászni, megismerkedni vele. 
Maguk szerveződtek csoportokba: öt csoport alakult (5+4+3+3+3) 
A lehetséges ötletek a következők voltak: Zemplén-hegység; Pécs környéke; Sopron környéke; Balaton 
Két csoport is Sopron környékét választotta, így nem volt nehéz meggyőzni a többieket, hogy ez a 
lehetséges ötletek közül a legjobb. 

 

2007. szeptember 14. kooperatív munka az osztályfőnöki órán: 
- 4 fő dolgozott számítógépen a könyvtárban, szállásajánlatokat kerestek az interneten 
- 2 fő telefonált, érdeklődött az autóbusz árakról, az előzetesen összegyűjtött címek, telefonszámok 
alapján. 
- 3×4 fős csoportok pedig a Sopron környéki látnivalók után keresgettek a könyvtárban, szakkönyvek, 
útikalauzok, útikönyvek alapján 

A közös munka 
ellenőrzésére egy hét 
múlva került sor. Ekkor 
kiválasztottuk a 
legkedvezőbb 
ajánlatokat és 
programokat. 

2007. szeptember 7, 14, 18, 21,25. nyelvtan órák: 
önálló szövegalkotási feladatok: 

- a szülők tájékoztatása a kirándulásról 
- levél a szállás megrendeléséhez 
- levél az autóbusz megrendeléséhez 
- a csoport bejelentése a múzeumba 
- pályázatírás 

Előkészítés után egyéni 
munkában oldották meg 
ezeket a feladatokat, 
majd osztályzattal 
értékeltem. 
Házi feladatként 
mindenkinek el kellett 
küldenie számomra e-
mailben egy 
megrendelést. Ezt is 



Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

osztályoztam. 
A pályázatírást 
csoportmunkában 
végeztettem el. 

2007. szeptember 20. matematika óra 
a költségek kiszámítása a megadott árak alapján (szállás, étkezés, belépők, autóbuszköltség – km –t is 
ők számolták ki) 

A munkát a kolléga 
osztályzattal értékelte. 

2007. október 19.  
Ötletbörze: 
Mit nézzünk meg, út közben, ott, hová menjünk csillagtúrázni, merre jöjjünk haza? 
Maradtak a csoportok: 

1. odautazáskor mit érdemes megnézni, miért? 
Ötletek a következők voltak:  

2008. Majk –Kamalduli  Remeteség 
- Tata – vár 
- Vértesszőlősi ősember-lelet 
- Pannonhalmi Apátság 
- Fertőd –kastély 

 
2. Második napon mit csináljunk? Miért éppen azt? 
- Nagycenk – Széchenyi-kastély 
- Sopron (szinte mindent összeírtak, amit érdemes, sőt amit nem érdemes megtekinteni) 
- Fertőrákos – kőfejtő, fürdés a Fertő-tóban 
- Fertőújlak – madárröpte 
 
3. Mit csináljunk a harmadik napon? 
- Menjünk át Ausztriába?! 
- Kőszeg 
- Szombathely 
- Fürdés egész nap 
 
4. Merre jöjjünk haza? Mit nézzünk meg út közben? 

Szövegértés 
feladatlapokat a már 
kész ötletbörze alapján 
állítottam össze a 
következő órára: 
1.Ismertető a 
Pannonhalmi Apátságról 
2. Riport a vértesszőllősi 
ősember-leletről 
3.Az Eszterházyakról 
4. Haydn munkássága 
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- Budapest felé, nézzük meg az Országházat, a Halászbástyát, a Budai várat 
- Ugyanazon az útvonalon, amin mentünk, s nézzük meg azt, amire nem volt idő. 
- Menjünk a Balaton felé!!!! 
 
 

2007. október 26. Szabadidős játékprogramok tervezése 
A játékötleteket maguk hozták, és ki is próbálhatták az órán: 
- Különböző drámajátékok 
-ügyességi játékok 
-kvízjátékok 
 

 

2007. november 7.  
Útvonaltérkép készítése 
Az óra annyira jól sikerült, hogy átnyúlt a másik órába is.  

A térképeket kiraktuk az 
osztályterembe 

2008. január – február 
Véglegesen kirajzolódott, hogy mely programokat választjuk: 
Kiselőadások hangzottak el: 

- Kamalduli Remeteségről –képekkel, zenével, hangulatosan 
- Pannonhalmi Apátságról 
- A fertődi Eszterházy-kastélyról 
- Sopron városról – történelme, nevezetességei, jelene 
- A Fertő-Hanság Nemzeti Parkról 
- Nagycenkről, a Széchenyi-családról 
- Fraknó váráról 
- Haydnről és az Eszterházyakról 
- Kőszegről és nevezetességeiről 
- A román stílusról és a jáki templomról 

 

Általában egy tanítási 
órán 2 kiselőadásra volt 
idő. A gyerekek 
érdeklődését az is 
mutatta, hogy mindig volt 
kérdésük az aktuális 
„előadókhoz” 

2008. április 14 – 16 – 17-én német, angol és nyelvtan órán  
Keratív kommunikációs tréning 
Nyelvtan órán úgy csináltunk, mintha külföldiek lennénk: hangsúly, hanglejtés, gesztusnyelv, mimika, 
térköz-szabályozás. 
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Angol és német órán idegen nyelven próbáltak meg tájékoztatást, útbaigazítást kérni. Jegyvásárlás 
gyakorlása. 
Helyesírás feladatlapok megoldása: 

1. Tollbamondás 
2. Földrajzi nevek helyesírása 
3. Feladatok a hagyomány elve alapján 
4. összetett szavak helyesírása 

 

Kirándulás 2008. május 15 – 18-ig 
Szállás: Fertőboz, Gloriett Panzió 
Program: 1. nap Majk – kamalduli Remeteség; Pannonhalma – Apátság 
2. nap: Fertőd – Eszterházy-kastély; Sopron (Károly-kilátó, Storno-ház, Tűztorony, Kecske-templom ); 

Fertőrákos – Kőfejtő, fürdés a Fertő-tóban 
3.nap: Kirándulás Ausztriában: Frakno vára; Kismarton; Ruszt Fertőboz – részvétel a Bodza-fesztiválon 
4. nap: Kőszeg – Jurisics-vár; Ják – templom; Balaton déli partja 

Az előzetesen 
megismert 
nevezetességek 
megtekintése mellett, 
ahol csak lehetett, 
énekeltünk, már csak az 
„akusztika végett is”. 
Büszkén mondhatom, 
hogy mindenhol sikert 
arattunk.  

 
� Készített fényképek (3-5 db) csatolása           

5.A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim 
 

Mi volt sikeres, eredményes? 
 

 
Mit fogok másként csinálni  a következő projektekben? 

A szinte egész tanévet felölelő programban sikeresnek mondhatom az 

osztályt. Még a „nemszeretem” helyesírási feladatokat is szívesen 

végezték.  

 

A gyerekek sokszor voltak önállótlanok, nagyon sokat kellett őket 

noszogtatni, nem nagyon akarták használni a kreativitásukat. 

Az önálló munka végzésére nagyobb figyelmet kell fordítanom.  

Hamarabb el kell engednem a kezüket. 

Jók voltak a kiselőadások, de… A szóbeli kifejezőkészségük még sok fejlesztést igényel. Halkan és 

kevésbé artikulálva beszélnek. 

Sikeresek voltak a programok, érdeklődőek voltak, de…. Több túrát kellett volna tervezni, kicsit többet lenni csak úgy a 

természetben, így a Nemzeti Parkról is többet tanulhattak volna. 



Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Záródolgozat Képei: 
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1. ábra: térkép 
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2. ábra: házi dolgozat részlete 



Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

 

3. ábra: Szétszedtük, majd újra felépítettük az apátságot 
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3. ábra: Fraknó várának kútja. Milyen mély a kút, ha a víz 7 másodperc alatt ér az aljára? 
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4. ábra: Ez egy szinte tökéletes kirándulás volt. Szórakoztunk, tanultunk, rengeteget nevettünk. Az idő gyönyörű volt, a gyerekek 

intelligensek és jók voltak, egyszóval tenyerén hordozott azIsten. 

 

 


