
Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

Beküldendő 
Záródolgozat 

Projekt a gyakorlatban 
1. Mini-projektterv  
 
Osztály/csoport:  6.C                           
Résztvevők száma: 27                                 
Időpont: 2008. május (6 tanóra) + Túra a Jakabhegyre (kb. 6 óra) 
 
Osztály / csoport rövid bemutatása, a projekt előkészítése: 
Osztályom 27 fős 14 leány, a többi nem. A fél osztály angol két tannyelvű osztály, a másik emelt óraszámú angolos csoport. 
Fiatalok, érdeklődők, aktívak, kreatívak, identitás zavaros kamaszok. A projekt tervezése során felmértem, hogy milyen szakmai 
háttérre, erőforrásokra támaszkodhatunk. A projektet a következő mérésekkel készítettem elő. Osztály szociometria, csapatjátékos 
teszt, tanulási motiváció teszt és tanulási szokások teszt. Az eredményeket figyelembe vettem a csoportok alakításánál, ott ahol 
szükséges volt. Nagyon sikeres volt az ötödik osztályban megélt drámafoglalkozás, az évközi túrák, kirándulások, és a honismereti 
szakkör kézműves foglalkozásai. Ezeket az elemeket javasoltam a projekt megvalósításához. Előzetesen azt is megvizsgáltam, 
hogy a projekt milyen kereszttantervi vetületekben valósulhat meg. A kereszttantervi vonatkozásokat lejjebb részletezem. Miután 
imádnak játszani, szeretnek szerepelni, imádják az újszerű, nem megszokott megközelítéseket, jól aktivizálhatóak, tudnak együtt 
dolgozni, informatikai ismereteik átlagon felüliek, sok a rajzszakkörös, a társasjátékok biztos sikert ígérnek. Ezért azt gondoltam, 
hogy az amúgy is színes, változatos tananyagtartalmakat játékos, kreatív módszerekkel sajátítjuk el.  
 
Didaktikai alapelvek: 
A projekt… 

• Sokrétű tanulói tevékenységen keresztül valósul meg 
• Épít az önálló és csoportos (kooperatív, kollaboratív) tanulási technikákra 
• Alkalmas többoldalú kompetenciafejlesztésre 
• Érvényesül a kereszttantervi és az NSZT szemlélet 
• A projekt megkötései mellett a csoportok szabadon választhatnak módszert, formát, tartalmat (kerettörténet, szabályok, 

kivitelezés) 
• Megvalósul az egymástól történő tanulás elve 
• Megvalósul a projekt didaktikai hármas elve (átélés – ismeretszerzés - megértés) 
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Fejlesztési célok: Többféle tanulói tevékenységen keresztül alkalmazásszintű ismeretek szerzése a Nyugati-Mecsek egyik 
legszebb részének, a Jakabhegynek történeti, kulturális, természeti látnivalóiról. 
 
Közvetlen cél: A munka során a nem szakrendszerű oktatás által preferált célok megvalósítását tűztem ki célul. 
Az adott téma fokozatos elmélyítése, ismereteik rendszerezése, a tanulói önállóság fejlesztése, a gyerekek kreativitásának 
hasznosítása a cél. Továbbá, hogy minden tanuló sikerélményhez juthasson, élményszerű legyen. 
 
Fejlesztendő kompetenciák 

• K1: Kognitív képességek: forma, tér, képzelet, figyelemtartósság, emlékezet megőrzés 

felidézés: gyorsaság, pontosság, kérdezés, adekvát válasz fogalmazása 

•  K2: Gondolkodási képességek fejlesztése: 

feladatmegoldó logikai-algoritmus,  

• K3: Esztétikus, pontos munkára nevelés 

• K4: Szociális képességek: szociális alkalmazkodás, figyelmesség, együttműködés, játék, 

kollaboráció, szabályalkotás, a szabályoknak való megfelelés, vita. érvelés 

• K5: Tanulási képességek: tanulási önismeret, önellenőrzés, egymás munkájának ellenőrzése 

szempontsor alapján (megfelelés)  

• K6: Kommunikációs képességek: szituációs játék, drámajáték,  

Fejlesztési feladatok: Dőlt betűvel jeleztem azokat a fejlesztési feladatokat, amelyek a projektek létrehozása során a 
tanulókkal megvalósítuk. 

1. Ismeretszerzés, tanulás 

• Ismeretszerzés tárgyak, épületek, képek közvetlen megfigyeléséből, hallott és olvasott elbeszélő szövegekből 

• A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben. 

• A témához kapcsolódó szövegek értő olvasása. Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szövegekben. 

• Információk gyűjtése adott témához az iskolai vagy más könyvtárban, médiatárban, múzeumban, Net-en, tanulmányi 
kiránduláson. 

• Segédkönyvek, atlaszok, lexikonok használata. 
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2. Kritikai gondolkodás 

• Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

• A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből. 

• A fikció megkülönböztetése az igaz történettől. 

• Történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása különböző szempontokból. 

 

3. Kommunikáció 

• Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti, társadalmi, történelmi témáról. Események, történetek elbeszélése emlékezetből 
élőszóban. 

• Szóbeli beszámoló a saját tapasztalatokról, önálló gyűjtő-, illetve kutatómunkával szerzett ismeretekről. 

• Fogalmazás írása valamely történelmi-társadalmi témáról. 

• Rajz készítése történelmi vagy társadalmi témáról. Rajzos vázlat készítése. Modellek, makettek, tárgymásolatok készítése. 

• Tárgyak készítése hagyományos kézműves technikákkal. 

• Események, történetek, jelenségek mozgásos, dramatikus megjelenítése. 

 

4. Térben való tájékozódás 

• Egyszerű térképek másolása kézi munkával.  

• A térkép legfontosabb elemeinek felismerése: vizek, domborzati jelölések, települések. 

•  A tanult helyek megkeresése a térképen. 

• Távolságok becslése és számítása történelmi térképeken.  

• Egyszerű alaprajzok készítése. 

• Történelmi helyszínek modellezése. 

• Események kapcsolása a tanult helyekhez. 
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Projekt téma: 
Műveltségi terület: Ember és Társadalom 
Tantárgyi modul: Hon- és Népismeret 
Témakör: Lakóhelyünk és környékének természeti és kulturális értékei 
Altéma (a projekt témája): Féltett kincsünk, a Jakabhegy 
 
Kereszttantervi ajánlások (nem szakrendszerű program is lehet): 

• Földünk. környezetünk- környezetismeret: Lakóhelyünk és környéke természeti kincsei, állatvilága 
• Ember-és társadalom-történelem: az őskori ember élete, a termelés kora, munkában a régész, az őskori ember hitvilága 
• Dráma: Események, történetek, jelenségek mozgásos, dramatikus megjelenítése, vita a történetről 
• Rajz: Tárgyak készítése hagyományos kézműves technikákkal. 
• Irodalom: Mondák, mesék 
A sor hosszan folytatható, de nem teszem, mert a nem szakrendszerű oktatásban ennek a struktúrának kisebb szerep 
jut. 

 
 
Feladat: Készíts társasjátékot!  
A tanulók a megszerzett ismereteiket, kompetenciáikat felhasználva, csoportmunkában készítik el projektmunkájukat, egy 
társasátékot. 
 
Téma: A Jakabhegy természeti és kulturális kincsei 
 
A feladatnak való formai megfelelés: 

• KERETTÖRTÉNET 
• JÁTÉKSZABÁLYOK, CÉLOK 
• ÁLLOMÁSOK-PRÓBAHELYEK 
• JÁTÉKTÁBLA 
• MAX 4 FIGURA 
• KÉRDÉSKÁRTYÁK, TARTALMAK (FÖLDTANI, TERMÉSZETI, RÉGÉSZETI, TÖRTÉNELMI stb.)  
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A PROJEKT SZAKASZAI 

I. SZAKASZ Az előkészítő szakaszban a csoport tanulmányi kiránduláson vesz részt A Jakabhegyen. Feldolgozzák a 
jakabhegyi tanösvény tájékoztató tábláinak információit. Felkeresik, megszemlélik a helyszín természeti és 
kulturális látnivalóit. 

 
A TANÖSVÉNY ÁLLOMÁSAI 

1. Cserkúti dombsor  
2. Babás szerkövek Ny-i vége  
3. Jakabhegyi konglomerátum (Jubileumi kereszt alatt)  
4. Babás szerkövek K-i vége  
5. Remetebarlang  
6. Zsongorkő kilátó  
7. Jakabhegy: tó  
8. Pálos kolostor  
9. Földvár  
10. Halomsírok  

A kiránduláshoz kapcsolódó feladatok: 
Ezt tudom Ezt szeretném tudni Ezt tudtam meg 
   

 
1.Adatlap kitöltése a tanösvény oktató táblái, és a helyi honismereti tananyagunk, az Öttorony - Honismereti  Lapok alapján.  

Ezek: 
• Tájékozódás terepen 
• A Mecsek az őskorban 
• A jakabhegyi pálosok története 
• A Jakabhegy mondái 

Ezeket előzetesen kiosztottuk a tanulóknak. 
Szükséges eszközök: 
Túrafelszerelés, felíró tömb, íróeszközök,   
2. képek készítése a Jakabhegy látnivalóiból 
Szükséges eszközök: 
fényképező (lehetőleg digitális), telefonnal is lehet, egyéni munka 
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II. SZAKASZ  

A terepgyakorlatot követően projektórák (tervezett 4 óra) keretében a csapatok elkészítik projektjüket. Az órák konzultatív 
jellegűek, a tanulók bemutatják, hogy a munkának melyik szakaszában járnak, hol tartanak. Elkészítik terveiket, ütemezés, 
reszortok, tartalmak, forma, szabályok, kerettörténet stb, majd elkészítik a játékot a maga fizikai valójában. 

III. SZAKASZ 

A kész munkák bemutatása, valamint forgószínpad szerűen a másik csapatok társasainak kipróbálása. 

Kiállítás az elkészült társasjátékokból, bemutatók, próbajátékok 

A munka értékelése közösen. 

Az értékelés szempontjai: 

SRSZ. TARTALOM PONT 
1. Formai megfelelés 0-10 p 
2. Tartalmi megfelelés 0-10 p 
3. A játék játszhatósága 0-10 p 
4. Tetszetősség, esztétikum 0-10 p 

 

 

 

 

A feladatokat a fenti szempontok figyelembe vételével a projekt résztvevői közösen értékelik. (max. 40 pont) 

Tartalmi, formai megfelelés, időterv szerinti haladás, egyéni megbízatások teljesítése stb.) 

 



Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

A fejlesztési cél konkrét megfogalmazása - A projekt elméleti alapvetése: 
 
A program az ÁTÉLÉS, az ISMERETSZERZÉS és az MEGÉRTÉS-ALKALMAZÁS didaktikai hármasára épül 
Az előkészítő részben az ismeretszerzésé és az átélésé a főszerep. A harmadik szakaszban a tanulók a szükséges motivációkat, 
attitűdöket, ismereteket, jártasságokat megszerezve alkotó módon csoportmunkában alkotják meg projektjeiket. 
 
Fejlesztési célok: 

1.  ÁTÉLÉS -A projekt előkészítő szakaszában a tanulók a szükséges attitűd, beállítódások birtokába jutnak. Ez fontos a 

későbbi feladatok elvégzéséhez. A jakabhegyi túrán, annak mondái megismerése során, a helyszín adta többlet segítségével 

átélhetik azokat a drámai helyzeteket, amelyekről a mondák szólnak.  

• K6: Kommunikáció szerepjáték, dramatizálás, A Jakabhegy mondáinak megelevenítése: A babás –

szerkövek és a Zsongor-kő mondája 

• K4: Szociális képességek: szociális alkalmazkodás, figyelmesség, együttműködés, játék, 

kollaboráció, vita, érvelés, Kinek van igaza_Vita a Babás-szerkövek mondájához kapcsolódva 

• K5: Tanulási képességek: A tanösvény táblatartalmainak feldolgozása feladatsablon segítségével. 

Adatgyűjtés, rendszerezés, rögzítés 

• K3: Esztétikus, pontos munkára nevelés: fotósorozat készítése a látottakról 

2. ISMERETSZERZÉS - A megszerzett érzelmi alapra épülő érdeklődést kihasználva a tanulók természetes tudásvágyának 

 kielégítése, és a kellő szakmai alapok megszerzése a projektek elkészítéséhez. 

• K5: Tanulási képességek: Információk gyűjtése írott forrásokból, az információk szűrése, rendezése 

meghatározott szempontok alapján, információk gyűjtése a témához képi forrásokból, keresés a NET-

en, tájékozódás térképen, térképvázlat készítése, hivatkozás-gyűjtemény készítése, motivációs 

képsorozat készítése, Kérdések a Jakabhegyről,  

• K1: Kognitív képességek: forma, tér, képzelet, figyelemtartósság, emlékezet megőrzés 

felidézés: gyorsaság, pontosság,  
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3. ALKALMAZÁS-MEGÉRTÉS -   

• K4: Szociális képességek: szociális alkalmazkodás, figyelmesség, együttműködés, játék, 

kollaboráció, szabályalkotás, a szabályoknak való megfelelés, vita. érvelés 

• K6: Kommunikációs képességek: szituációs játék,  

• K2: Gondolkodási képességek fejlesztése:feladatmegoldó logikai-algoritmus, szabály 

 
 

Módszer Eszközigény Időterv (perc) Szervezési 
kérdések 

Feladatok 
ellenőrzési / 

értékelési módja 

Előkészítés 
A program 
meghirdetése, az 
időpont megadása. 
A kirándulás 
előkészítése. 
Az ütemterv 
megbeszélése. 
 

, beszélgetés. 
Tanórai előkészítés 
 

Számítógép, 
nyomtató, színes 
nyomtató papírok. 
Tanterem, 
informatikai terem. 
 

1 tanóra 
A kirándulás előtt 
legalább 2 héttel 
 
 

A projekt tanóráinak 
megbeszélése, a  
A program 
leírásának 
sokszorosítása, 
kifüggesztése az 
üzenő falon 
Kirándulási 
meghívók 
szerkesztése, 
kiosztása és 
elküldése az 
érintetteknek és a 
szülőknek. 
Segítők, 
közreműködők 
felkérése 
 
 
 
 
 

Az előkészületek 
figyelemmel 
kísérése.  
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Ráhangolódás 
Tanulmányi 
kirándulás a 
Jakabhegyre a 
szülők bevonásával. 
 

Szakszerű 
túravezetés, a 
tanösvény 
állomásainak 
feldolgozása 
irányító feladatlap 
segítségével, 
fotódokumentáció 
készítése 
 

Túrafelszerelés, 
jegyzettömb, 
feladatlap, térkép, 
tájoló, GPS, 
fényképezőgép  
 
 

Kb. 6 óra 
 

 

Indulás, érkezés, 
utaztatás, kísérők, 
sokszorosítás,  
 

A feladatlapok 
kitöltésének 
ellenőrzése 
A fotók 
elkészültének 
ellenőrzése. 
 

Felvezetés- 
érzelmi alapozás 

• A feladatok, 
a célok 
ismertetése, 
körvonalazás
a. 

•  A kutatás, a 
feladatmegol
dás irányai, a 
produktum 
(társasjáték)
meghatározá
sa. 

•  A 
projektmunka 
főbb 
szakaszainak 
meghatározá
sa. 

•  Az értékelés 
módjának és 
tárgyának 
meghatározá
sa. 

Tanórai munka. 
 
Frontális munka 
csoportmunka 
Élőkép az udvaron 
A Jakabhegy 
mondáinak 
megelevenítése 
Társasjáték minták 
keresése a NET-en 
Ötletek gyűjtése, 
a megvalósítás 
körvonalainak 
megalkotása 
A projekt 
elkészítése 
szempontrendszeré
nek kialakítása 
(értékelési 
szempontok) 
Motivációs 
képgyűjtemények 
megtekintése, a 
csoportok bemutatói 

ÖTTORONY – 
HONISMERETI 
LAPOK 
jegyzetek, kitöltött 
munkalapok 

 
térrendezés, 
dramatikus játékhoz 
csoportmunkához 
papír 

1 óra 
 

 
 
 
 

 

A gyerekek 
megbeszélik, mit, 
hogyan szeretnének 
csinálni, ki mit 
vállal, miért lesz a 
felelős a projekt 
során.  
Csoportalakítás. 
 
Élőkép bemutatása 
Prezentáció a 
kiránduláson 
készített képekből 
 

A csoportok 
megalakulásának 
ellenőrzése. 
Az élőképek 
létrejöttének 
segítése,  
Bemutatók 
meglétének 
ellenőrzése 
Előzetes tervek 
meglétének 
ellenőrzése 
A kivitelezési 
eszközigények 
felmérése 
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A munka 
csoportonkénti 
tervezése, 
kivitelezése 
1. kutatómunka 

tartalmak gyűjtése a 
kérdéskártyákhoz, 
társasjáték 
szabályminták 
keresése, 
kerettörténet 
kitalálása, 
arculattervek 
készítése 
 

csoportmunka 
szakértői szerepek 
szerint és közösen 
Tapasztalatcsere 
más csoportok 
terveinek 
megismerése, 
ötletbörze 
a tapasztalatok 
feldolgozása és 
integrálása 

Számítógép, 
nyomtató, színes 
nyomtató papírok. 
Tanterem, 
informatikai terem. 
Internetes kereső 
 

1 tanóra 
(természetesen a 
foglalkozás épít a 
tanulók tanórán 
kívüli 
munkálkodására is!) 
 

 
 
 

Ötletelés: 
A társas 
kerettörténetének, 
szabályának, 
formájának 
tervezése, 
munkaterv 
készítés,szakértői 
szerepek 
kialakítása 
A csoportok 
munkájának 
segítése  
A kutatómunka egy 
része történelem, 
természetismeret és 
rajz órán a 
könyvtárban illetve 
otthon történik. 

A munka 
ellenőrzése:  
formai megfelelés, 
tartalmi megfelelés 

• kérdéssorok 
• játékszabály 
• kerettörténet 
• arculatterv 

A megvalósítás 
eszközigényének 
felmérése 

Megvalósítás 
 

csoportmunka Papír, ragasztó, 
karton filc, színes 
nyomtató, grafikai 
számítógépes 
programok, egyéb 
egyedi szükségletek 

1 tanóra az 
előzetesen 
elkészített anyagok 
felhasználásával 
 

 

Hely, eszközök 
biztosítása 
gyakorlati 
munkához, a 
technika szakos 
kolléga segítő 
jelenlétének 
biztosítása 
eszközhasználat 
megszervezése, 
balesetvédelmi 
intézkedések 

A gyakorlati munka 
felügyelete, 
szabályos 
eszközhasználat 
ellenőrzése, a 
technológiai 
fegyelem 
betartatása, a 
társasok gyakorlati 
megvalósulásának 
biztosítása, 
ellenőrzése 
Többszöri 
beszélgetés a 
munka végzése 
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közben 
(kapcsolattartás a 
csoportvezetőkkel): 
Mit, hogyan 
végeztek eddig? A 
továbbhaladás 
lépései. Kell-e 
valamin változtatni, 
javítani? 
Időfigyelés. 

A produktum 
bemutatása  
 

Kiállítás az elkészült 
munkákból 
A kiállított munkák 
esztétikai bírálata 
csoportonként a 
megadott 
szempontok szerint 

A bemutató 
helyszínének 
berendezése 
a kiállítás 
berendezése 
csoportonként, és 
frontális munkában 
Projektor, interaktív 
tábla 
számítógép 

1 tanóra 
 

 

A bemutató 
forgatókönyvének 
összeállítása, 
szavazólapok 
sokszorosítása, 
kiosztása 

A bemutatók 
időkeretének 
ellenőrzése, a 
szavazatok 
összesítése excell 
táblázatban 

Értékelés A csoportok 
projektmunkáinak 
értékelése az előre 
megadott 
szempontok szerint 
próbajátékok 
forgószínpad 
szerűen  
projekt 
értékelőlapok 
kitöltése 
javaslatok, 
tapasztalatok 
összegyűjtése, 
feldolgozása, 

Számítógép, 
projektor, tábla, 
oklevelek, nyomtató 

1 tanóra 
 

 

értékelőlapok 
sokszorosítása, az 
eredmények 
összesítése, 
feladatterv 
készítése, a projekt 
dokumentumainak 
archiválása 
képtár készítése, 
tabló, CD 

Az értékelőlapok 
kitöltöttségének 
ellenőrzése, A 
dokumentáció 
elkészültének 
ellenőrzése 
Az értékelés teljes 
körűségének 
ellenőrzése 
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feladatterv 
készítése 

 
A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai: 
Az elégedettség mérése kérdőívvel: 
Csoport értékelés: 
Kérdőív: 
Jelezd egyetértéseddel az alábbi állításokkal 1-5-ig terjedő skálán (Teljes egyet nem értés= 1, Teljes egyetértés=5) 
 

SRSZ: ÁLLÍTÁS 1 2 3 4 5 
1. A projekt célja világos volt       
2. Nehéz volt a faladatot megérteni      
3. Túl sok volt az elsajátítandó új ismeret      
4. Túl sokféle dologgal foglalkoztunk      
5. Nem volt világos az elméleti ismeretek és a gyakorlati munka kapcsolata      
6. Nem volt elegendő idő a gyakorlati munkára      
7. A gyakorlati munka segített megérteni a legfontosabb elméleti ismereteket      
8. A projekt témája és ez a tanulási mód felkeltette az érdeklődésemet       
9. A projektmunkának csak egyes részei voltak számomra érdekesek      
10. Sok felmerülő kérdésre nem kaptam választ      
11. Ez a projekt arra késztetett, hogy tovább foglalkozzak ezzel a témával      
12. A projekt során tanultak hasznomra válnak      

 
Egyéni értékelés: 
 
1. Hogyan értékeled a projektben végzett munkádat? 
2. Mi az, ami neked nehézséget okozott? 
3. Mi az, ami neked tetszett? Miért? 
4. Mi az, ami nem tetszett? Miért? 
5. Mi az, amin változtattál volna a projektfeladatban? (ötletek, javaslatok) 
6. Milyen tapasztalataid vannak a csoportban történő együttmunkálkodásról? 
7. Tudtál-e meg valami újat magadról és osztálytársaidról? 
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása  
 

� Eseménynapló 
 

 
Eseményleírás (mi történt?) 

 

 
Megjegyzés 

I. ÁTÉLÉS - A program előkészítése, motiváció, attitűdteremtés 
 
Kirándulás a Jakabhegyre.  
A Jakabhegy természeti és történeti látnivalóinak megtekintése. 
 

• A jakabhegyi tanösvény végigjárása      
 

 
 

• A halstatti kultúra halomsírjainak megtekintése  
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• A pálos kolostor romjainak felkeresése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A Jakabhegy mondáit ihlető természeti képződmények felkeresése 
 
A kiránduláshoz kapcsolódó feladatok: 
 

Ezt tudom Ezt szeretném tudni Ezt tudtam meg 
   

 
1.Adatlap kitöltése a tanösvény oktató táblái, és a helyi honismereti tananyagunk, 
az Öttorony - Honismereti Lapok alapján.  

Ezek: 
• Tájékozódás terepen 
• A Mecsek az őskorban 
• A jakabhegyi pálosok története 
• A Jakabhegy mondái 

Ezeket előzetesen kiosztottuk a tanulóknak. 
Szükséges eszközök: 
Túrafelszerelés, felíró tömb, íróeszközök,   
2. képek készítése a Jakabhegy látnivalóiból 
Szükséges eszközök: 
fényképező (lehetőleg digitális), telefonnal is lehet, egyéni munka 
 
 

 
 
 
 

 

II. ÁTÉLÉS - A program érzelmi megalapozása  
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• Csoportalakítás 
• Névválasztás 
•  
• Kohéziós Játék-  

1.A Jakabhegy valamelyik mondájának dramatikus megjelenítése, élőkép 
formájában 

• Csoportfeladat:  
2.Motivációs képsorozat készítése a Jakabhegy látnivalóiból 
Szükséges eszközök: 
fényképező (lehetőleg digitális) 
8-12 képkocka diavetítéssé rendezve 

 

 

 

III. MEGISMERÉS - Az ismeretbővítés időszaka 
Csoportfeladat:  
1.Mit szeretnénk megtudni még a Jakabhegyről? 
Kérdéssor szerkesztése 
Példa (részlet a gyerekek munkáiból): 
 

• MILYEN RÉGÉSZETI, KULTURÁLIS, TERMÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI ,ÉRTÉKES LÁTNIVALÓK VANNAK A JAKABHEGYEN? 

• MERRE VAN A HOZZÁJUK VEZETŐ ÚT? 
• MELYEK A JAKABHEGY JELLEMZŐ ÁLLATAI? 

• MILYEN VÉDETT, KÜLÖNLEGES NÖVÉNYEK TALÁLHATÓAK A JAKABHEGYEN? 

• VAN-E TÁBOROZÁSRA ALKALMAS HELY? 

• MILYEN VESZÉLYEK LESELKEDNEK AZ ODA LÁTOGATÓRA? 

• MIT KELL TUDNI A JAKABHEGYI SZERZETES KOLOSTORRÓL? 

• VANNAK- E FORRÁSOK? ÉS IHATÓAK-E? 

• HOGYAN KELETKEZTEK A BABÁS SZERKÖVEK? 

• HOL KEZDŐDIK A NYUGATI-MECSEK? 

• MIT KELL TUDNI A JAKABHEGY KÖRNYÉKI TELEPÜLÉSEKRŐL? 

• MILYEN KŐZETEKBŐL ÁLL A JAKABHEGY? 

• HOGYAN KELETKEZTEK A BABÁS SZERKÖVEK? 

• HÁNY MÉTER MÉLY A PÁLOSOK KÚTJA A JAKABHEGYEN? 

• MILYEN VÉDETT NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK TALÁLHATÓAK A JAKABHEGYEN? 

• HOGYAN SZÓL A BABÁS SZERKÖVEK MONDÁJA? 
• MI A MONDÁJA A ZSONGOR-KŐNEK? 

• MELYIK A JAKABHEGY LEGMAGASABB PONTJA? 

• HONNAN KAPTA A NEVÉT A JAKABHEGY? 

• MILYEN RÉGÉSZETI EMLÉKEKET TALÁLUNK A JAKABHEGYEN? 

• HOGYAN TALÁLHATUK RÁ A JAKABHEGYI HALOMSÍROKRA?  

2.Internetes linkgyűjtemény szerkesztése a Jakabhegy látnivalóiról - A válaszok 
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felkutatása a kérdésekre 
Szükséges eszközök: számítógép internet hozzáféréssel, prezentációs program 
Készítsetek 10-15 hivatkozásból álló gyűjteményt a Jakabhegyről! (elérhetőség, túraútvonalak, 
látnivalók stb.) 

3.Kérdéskártyák (képkártyák) szerkesztése az alábbi témakörökben:  
Készítsetek témakörönként 10-10 kérdéskártyát válaszokkal együtt a készítendő 
társasjátékotokhoz! 

• Történelem-régészet 

• Természeti látnivalók 
o Növényvilág 
o Állatvilág 
o Földrajz-geológia 

• Egyéb érdekességek 
 

 

IV. MEGÉRTÉS-ALKALMAZÁS - A társasjáték elkészítése csoportmunkában  
(részben tanórán kívüli munka) 

• Munkamegosztás tervezése – Javasolt reszortok 
o Arculattervező – a játék arculatának alakítója 
o Forgatókönyv író – a kerettörténet kidolgozója 
o Játékmester - a játékszabályok kidolgozója 
o Szakreferens- a kérdéskártyák szerkesztője 

Tevékenységek: 

• Játékszabályok felkutatása 

• A játékszabályok adaptálása 

• Kerettörténet megalkotása 

• A játék szakmaiságának megteremtése 
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V. MEGÉRTÉS-ALKALMAZÁS A játékok bemutatása-kipróbálása- A munka 
értékelése 

• A csoportok projektmunkáinak értékelése az előre megadott szempontok szerint 
• Próbajátékok egymás társasaival forgószínpad szerűen  
• Projekt értékelőlapok kitöltése 
• Javaslatok, tapasztalatok összegyűjtése, feldolgozása,  
• Feladatterv készítése 

 

 
 

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

 
Mi volt sikeres, eredményes? 

 

 
Mit fogok másként csinálni a következő projektekben? 

Alapvetően a projekt tervezését, megvalósítását sikeresnek gondolom. 
A témaválasztás megfelelt a tanulók életkori sajátosságainak. A feladat 
csak tág kereteket jelölt ki, tehát a tanulók a megvalósítás során igen 
nagy szabadságot élveztek.  

Először már a tanév elején tervezem a projektet.  
Támogató szervezetet hozok létre. (Iskolavezetés, kollégák, szülők, 
egyéb szakemberek) 

A tevékenységek széleskörű fejlesztést tettek lehetővé. 
Tanulmányi kirándulás, megfigyelés, keresés, rendszerezés, 
ismeretszerzés informatikai eszközökkel, dramatikus feldolgozás, 
manuális készségek, szociális kompetenciák, együttműködés, vita, 
szabályalkotás, esztétikai készségek fejlesztése stb. 

A segédleteket tananyag, feladatok stb tovább finomítom.  
Nagyobb mértékben építek a tanulói kezdeményezésekre, ha lesznek. 
Több módszert is kipróbálok majd. Kollaboratív technikák, IKT-
módszerek. 

Az alkotó munka mint módszer eddig látensen megbúvó kreativitást 
eredményezett a tanulók nagy részénél. A projekt didaktikai építkezése 
(ÁTÉLÉS-ISMERETSZERZÉS-ALKALMAZÁS) működőképes 
modellt eredményezett. 

Lesz türelmem kivárni az erőtlenebb próbálkozásokat, a folyamatokba 
segítő módon avatkozom bele.  
Felmérem a projekt végrehajtásához nélkülözhetetlen tanulói és tanári 
kompetenciákat, előzetesen felmérem, hogy a tanulók rendelkeznek-e 
mindezekkel. Ha nem, kollégáim segítségével pótoljuk a szükséges 
készségeket. 

A program megvalósításához a hagyományostól a legújabb eszközökig 
minden a tanulók rendelkezésére állt. (Ollótól a digitális tábláig) 

Jobban építek az egymástól való tanulás módszerére is. 
(csoportszervezés, csoportalakítás) 

Miután a projektet ebben a formában nem terveztük szakmai 
munkatervünkben, az időterv nem igazán projektesre sikeredett. Ennek 
objektív okai voltak. A hetes tagolódás viszont jót tett a tanulók tanórán 
kívüli felkészülésének. Többen jelezték, hogy kedvvel szöszmötölnek a 
kapott megbízatásokkal. 

A tervezés eredményeképpen igazi témanapos formában is 
gondolkodhatunk majd. 

Nem tervezett értékek születtek a tanulók kreativitásának köszönhetően. 
A síkbeli megoldások mellett a térbeli struktúrák is megjelentek. 

Több ötletbörzét tartunk majd, hiszen kiderült, hogy a rejtett értékek 
csak így jönnek elő. 

A projekt jelentősen növelte a tanulók ismereteit a választott témáról, 
kompetenciáik sokoldalúan fejlődött, helyi kötődéseik erősödtek. 
FONTOS, HOGY JÓL ÉREZTEM MAGAM! 

A programhoz erőforrásokat is tervezek. ( emberi, de főként anyagi 
erőforrásokat Pl. pályázatok, iskolai költségvetés stb.) 
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JAKABHEGY-PROJEKT KÉPTÁR 
 

   
Kirándulás a Jakabhegyre    A csoportok alakulása-program előkészítés 

   
A tervek bemutatása       Műhelymunka- kézműves foglalkozás 
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Számítógéppel készített játéktáblák 

 
 

   
Játéktáblák-papír alapon 
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Játéktáblák-papír alapon 

  
Mini-kiállítások 
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Kérdéskártyák 

   
Próbajátékok 
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Drámajáték- A Babás-szerkövek mondája 

 


