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

Záródolgozat 
Projekt a gyakorlatban 

1. Mini-projektterv  
 
 
Osztály/csoport:  6. c (21 fő – 8 lány, 13 fiú)                                     Résztvevők száma: 21 fő                           Tervezett időpont: 2008. április 14-18. 
Osztály / csoport rövid bemutatása: Az osztály többnyire jó képességű gyerekekből áll. A többféle képességet igénybevevő, teljesítményüket megmutató 
feladatokra könnyen mozgósíthatók, nagyon lelkesek. A végrehajtás során ha néhányuknál alább hagy a lelkesedés, egymást segítik, biztatják a közös cél 
elérése érdekében. Vannak azonban  olyan tanulók is, akiknek nehezebben megy az együttműködés (aktív, de túl erőszakos vagy éppen túlzottan passzív, 
lusta). Emiatt néha kialakul vita, veszekedés, de a közös cél érdekében mindig egyezségre jutnak. Többségük rendkívül aktív az iskolán kívüli programokban 
is, sokan vesznek részt különféle hosszabb kutatómunkát igénylő feladatokban. (pl. Barangolás a magyar mondavilágban – éves mondaolvasó verseny, 
Nyelvünkben élünk stb.)  
  
Fejlesztési cél: együttműködési képesség (szociális kompetencia), szervező készség fejlesztése, az ismeretszerzés módszereinek önálló 
alkalmazása, valamint a narratív képességek, beszédtechnika, szókincs, kritikai és kreatív olvasási képesség, dramatikai érzék, előadói képesség, 
improvizációs képesség, (anyanyelvi kompetencia), kreativitás, fantázia, megfigyelőképeség, szintetizáló képesség fejlesztése. Közvetlen cél: A 
török kor világának, a végvári élet bemutatása Magyarországon az egri vár történetén keresztül (történelem, emberek, hősök, környezet, kultúra 
(zene, tánc), viselkedésmódok, hazaszeretet, hősiesség, magyarságtudat). Ami a történelemkönyvben száraz adathalmaz, az a Gárdonyi-regény egy 
részletének projektben történő feldolgozása közben, a történet fordulatait végigkísérve észrevétlenül magukba szívott tudásanyag is lesz.        
Projekt téma: „Fénylő csillagok a történelem egén” – az egri végvári élet bemutatása (Egy részlet dramatizálása Gárdonyi Egri csillagok c. 
regényéből,  majd annak előadása, korabeli ruhákkal és eszközökkel felszerelt saját készítésű papírbabákkal, díszletként az egri vár makettjével.) 

Tevékenységek / 
gyakorlatok / 

feladatok 

Módszer Eszközigény Időterv (perc) Szervezési 
kérdések 

Feladatok 
ellenőrzési / 

értékelési módja 
Ráhangolás: Gárdonyi: 
Egri csillagok c. 
regényének elolvasása. 
Történelmi ismeretek. 

Egyéni, otthoni munka A regény, képek, 
könyvek,  
Internet használat 

Január óta folyamatos  Tanórai beszélgetés: ki, 
hol tart a regényben, az 
olvasottak összevetése 
történelmi 
tanulmányaikkal 
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 Felvezetés: 
A feladat, a célok 
ismertetése, 
körvonalazása 
                (a kutatás, a 
feladatmegoldás irányai, 
a produktumok 
meghatározása. 
A projektmunka főbb 
szakaszainak 
meghatározása. Az 
értékelés módjának és 
tárgyának 
meghatározása.  
Ötletelés – döntés  
 

 
 
 
 
 Beszélgető kör 

 
 
Könyvek: 
Gárdonyi: Egri csillagok 
Törökvilág 
Magyarországon, 
A török félhold 
árnyékában 
Korok divatja 
 
Dobozok 
Kartonpapír 
Hurkapálca 
Ragasztó 
Festék, 
Filctollak 
Olló 
 

 
 
 
 
 15 perc 

 
 
 
 
 
A gyerekek megbeszélik 
mit, hogyan 
szeretnének csinálni, ki 
mit vállal, miért lesz 
felelős a projekt 
folyamán. 
Csoportalakítás. 

 
A csoportok 
megalakulásának 
ellenőrzése.  

                       A munka 
csoportonkénti 
tervezése: 
1. Kutatómunka a 
végvári vitézek életéről. 
2. A regényben e 
témához tartozó részlet 
dramatizálása (Dobó 
bemutatja Gergelynek a 
várat – szabadon 
kiegészítve a végvári 
életről olvasottakkal) A 
forgatókönyv 
elkészítése. Felkészülés 
az előadásra. 
3. A szereplő bábuk 
ruhájának, eszközeinek 
megtervezése, 
kivitelezése 
4. A vár makettjének 
elkészítése – 

Csoportmunka 
 
 
(könyvtári kutatómunka, 
Internethasználat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Internet, könyvek, képek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 perc 

A témának megfelelő 
csoportvezetők 
megválasztása, 
részfeladatok lebontása 
a csoporton belül. 
Időfelelősök. 

Hanga Szabolcs, Bódy 
Péter, Körözsi Ramóna, 
Horváth Ákos, 
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előkészítés 
Projektnapló indítása: 
feljegyzések készítése 

 
Csoportmunka 

füzet Időkeret megbeszélése, 
időbeosztás 

Megvalósítás: 
Tantárgyak integrálása 
(magyar, történelem, 
rajz, technika) az 
előkészítésben. 
Tevékenykedtetés a 
csoportfeladatoknak 
megfelelően. 
 
 

Kooperatív 
csoportmunka:  
négy részterület 5 – 6 – 
4 – 6 fős csoportokban, 
illetve egyéni otthoni, 
könyvtári kutatómunka 
 
 
 
 

Könyvek, képek, 
Internet használat, 
Kartonpapír, 
hurkapálca, olló, 
filctollak, festék, 
ragasztó, dobozok 

 
3 x 45 perc + otthoni 
munka  

A kutatómunka egy 
része történelem és rajz 
órán a könyvtárban, 
illetve otthon történik (a 
végvári élet 
bemutatásához, a 
ruhatervezéshez, illetve 
a vár makettjének 
elkészítéséhez 
szükséges ismeretek 
gyűjtése) 
csoportmunkában és 
egyénileg, hiszen ezek 
az ismeretek 
valamennyi részfeladat 
megvalósításához 
elengedhetetlenek. A 
vár makettjének 
elkészítése rajz és 
technika órán történik. A 
regényrészlet 
dramatizálása 
szakkörön, és 
magyarórán, a részlet 
előadása az elkészített 
bábukkal és az egri vár 
makettjével 
magyarórán, melyre 
vendéget is hívunk.  

Többszöri beszélgetés a 
munka végzése közben 
(kapcsolattartás a 
csoportvezetőkkel): Mit, 
hogyan végeztek eddig? 
A továbbhaladás 
lépései. Kell-e valamin 
változtatni, javítani? 
Időfigyelés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felkészülés a 
feldolgozott 
regényrészlet 
előadására 
(szövegértelmezés, 
olvasópróba, 
improvizálás, 

szakköri  illetve egyéni, 
otthoni (szövegtanulás) 
munka 

A csoport által 
elkészített forgatókönyv 

2 x 45 perc szakköri 
munka 

 Az előadás többszöri 
próbája (szövegtudás, 
improvizációk 
működése, 
beszédtechnika, 
kifejező előadásmód) 
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beszédtechnika, 
kifejező előadásmód 
(hangsúly, hanglejtés) 
gyakorlása) 
 
 
A produktum 
bemutatása:  
A dramatizált részlet 
előadása a korabeli 
viseletbe „öltöztetett” 
bábok segítségével, 
háttérben díszletként az 
egri vár makettjével 

Az egész osztály aktív 
közreműködésével  és a 
meghívott vendégek 
részvételével.   

 20 perc  Az osztály munkájának 
szóbeli értékelése 

Értékelés Egyéni és csoport papír 10 perc  Kérdőív a projekt 
értékeléséről (egyéni, 
csoport) 

      
      
A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai: 
Csoport értékelés:  
Kérdőív:  
Jelezd egyetértésedet az alábbi állításokkal 1-5-ig terjedő skálán! (Teljes egyetértés=5, teljes egyet nem értés= 1) 
l. A projekt célja világos volt………………………………………………………………………………………1 2 3 4 5 
2. Nehéz volt a feladatot megérteni…………………………………………………………………………….. 1 2 3 4 5 
3. Túl sok volt az elsajátítandó új ismeret……………………………………………………………………….. 1 2 3 4 5 
4. Túl sokféle dologgal foglalkoztunk…………………………………………………………………………… 1 2 3 4 5  
5. Nem volt világos az elméleti ismeretek és a gyakorlati munka kapcsolata……………………………… 1 2 3 4 5 
6. Nem volt elegendő idő a gyakorlati munkára……………………………………………………………….. 1 2 3 4 5 
7. A gyakorlati munka segített megérteni a legfontosabb  elméleti ismereteket…………………………… 1 2 3 4 5 
8. A projekt témája és ez a tanulási mód felkeltette az érdeklődésemet …………………………………… 1 2 3 4 5 
9. A projektmunkának csak egyes részei voltak számomra érdekesek…………………………………….. 1 2 3 4 5 
10. Sok felmerülő kérdésre nem kaptam választ……………………………………………………………… 1 2 3 4 5 
11. Ez a projekt arra késztetett, hogy tovább foglalkozzam ezzel a témával………………………………  1 2 3 4 5 
12. A projekt során tanultak hasznomra válnak……………………………………………………………….  1 2 3 4 5 
 
Egyéni értékelés: 

1. Hogyan értékeled a projektben végzett munkádat? 
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2. Mi az, ami neked nehézséget okozott? 
3. Mi az, ami 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 az osztálytársaidról?  
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása  
 

� Eseménynapló 
 

 
Eseményleírás (mi történt?) 

 

 
Megjegyzés 

A gyerekek január óta olvassák a regényt, a cselekmény tehát tehát ismert volt. A történelmi ismereteik és a regényből 
tapasztalt történelmi események elegendő alapot adtak ahhoz, hogy mélyebben érdeklődjenek a végvári vitézek életéről.  

A regény szerkezetének, 
cselekményének, a szereplők 
jellemének megtárgyalása ezután 
a projekt után történik majd. 

Az első alkakommal magyar órán megbeszéltük a téma feldolgozásának formáját. Ismertettem a munka célját, a feladatokat. 
Meghatároztuk a projektmunka szakaszait, az értékelés tárgyát, módját. Kialakult egy beszélgetés a gyerekek között: mit, 
hogyan lehetne végrehajtani, körvonalazódott az is, ki mit vállalna szívesen. Négy csoport alakult 5-6-4-6 fővel. Ugyesen 
választották egymást, hiszen tudták, feladatokra csoportosulnak. Mindenki megtalálta a neki megfelelő munkára a csoportot. 
Törekedtek arra is, hogy barátok kerüljenek egy csoportba, de vezetőjüknek a legmegbízhatóbb, legalaposabb társukat 
választották. A kialakult csoportbeosztást naplóba rögzítettük, a vezetők, a feladatok, az eszközök és az idő tervezésével, ill. 
megszervezésével.  

Itt próbára tették önismeretüket, 
megmutatkozott döntési, tervező 
és szervező képességük, 
kreativitásuk. Néhányan nehezen 
döntöttek, több csoport 
munkájában szerettek volna részt 
venni. Megbeszéltük, hogy 
nemcsak a csoporton belül, 
hanem a csoportok között is 
megvalósítható az 
együttműködés. 

Könyvtári óra: Valamennyi csoport feladata volt a kutatómunka végzése a török korról. Mindenki a csoportfeladatának 
megfelelő súlypontozással tanulmányozta a kort és készített jegyzeteket. Az internetes tájékozódás könnyebben ment 
(forgószínpadszerűen kerültek a csoportok a a könyvtár egyetlen gépéhez, így mindenki  ki tudta használni a lehetőséget). A 
megfelelő nyomtatott dokumentumok (könyvek, kiadványok, képek, térképek) megtalálásához, kiválasztásához már segítségre 
volt szükségük. A kiadványokból azután már önállóan dolgoztak. Az 1. csoport a végvárak életének bemutatásához gyűjtött 
anyagot (ők készítették a tablót), a 2. csoport a dramatizáláshoz szükséges információkat gyűjtötte (a regényben olvasottakkal 
és saját fantáziájukkal bővitették ki a könyvben dramatizálásra kijelölt részt, hogy a végvári élet bemutatásába a regény 
cselekményéből is szőjenek, valamint török kori kifejezéseket, szakszavakat gyűjtöttek).  A 3. csoport a korabeli viseletet, 
eszközöket tanulmányozta, majd rajzos vázlatokat készített a szereplők „felöltöztetéséhez”. A 4. csoport a vár történetét és 
alaprajzát tanulmányozta behatóan jegyzeteléssel, a vár építési tervének elkészítéséhez.  

45 percre terveztük a munkát, 
de természetesen ez az idő 
kevés volt, így utolsó óra 
lévén tovább maradtunk egy 
órával: nem akarták hazavinni 
a munkát, kezdték élvezni az 
együttmunkálkodást.  

Rajz órán elkezdődött a vár kivitelezése. Némi kiegészítéssel, hozott anyagból és eszközökkel dolgoztak az alaprajz után. Az 
idő rövidsége miatt a kivitelezés kissé szerényre sikerült (ők nagyobb várat gondoltak ki, nagyobb bábukkal), de a produktum 
hű mása lett az alaprajznak. A munkát jól megosztották, kisebb veszekedések után – amely a munkából való kirekesztésből 
adódott – végre nekiálltak a vár közös felépítéséhez. Jól beosztották a részfeladatokat, mindenki azt csinálta, amiben 
ügyesebb volt. A többiek a papírbabákat (szereplőket) gyártották. Ebbe beledolgozott az a csapat is, aki a szöveget 
dramatizálta. Jó volt nézni az együttműködésüket, hiszen tudták, egymás keze alá dolgonak. Rajz órán szerkesztették össze  
a tablót is az előzetesen gyűjtött, illetve saját maguk által írt anyagból.  

Természetesen 45 perc itt is 
kevésnek bizonyult, most is 
addig maradtak 
(önszántukból), amíg az 
utolsó simításokat el nem 
végezték. A papírbabákat a 
csoport otthon fejezte be. 
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Hazai terepen is tudtak 
párban dolgozni.  

Szakköri munka: olvasópróba, az előadás többszöri próbája (szövegtudás, improvizációk, a szükséges korrekciók a török kori 
nyelvhasználat terén, beszédtechnika, kifejező előadásmód, az idetartozó Tinódi-énekek próbája, Balassi: Egy katonaének – a 
végvári élet dicséretéről – értelmezése, előadása.  

Igazi alkotó munka volt, nagy 
lelkesedéssel, remek 
hangulatban próbáltak több 
mint két órán át. 

A produktum bemutatása. Tanítás után, az 5. óra végeztével történt. „Berendeztük” a termet. Volt nézőközönség, vendégeket 
hívtunk (ig., ig.h, szaktanárok). A központban a vár állt az asztalon, benne gyurmával jelölt helye a hurkapálcikákra tűzött 
szereplőknek, melyet az előadás ideje alatt a megfelelő szereplő szövegmondás közben a kezében tartott. Az előadás énekkel 
kezdődött (Summáját írom…), majd a tablósok az egri várról és a vitézi életről tartottak ráhangoló előadást a jelenethez. Ezt 
követte Balassi Egy katona énekének előadása, majd a maguk által dramatizált regényrészlet előadása, szőnyegen ülve a vár 
és a tablók előtt, kezükben a szerepükhöz tartozó papírfigurával. Ez a megoldás kínálkozott a legpraktikusabbnak, mert a 
szöveget egy hét alatt nem tudták megtanulni, csak jól előadni. A papírt a földön maguk előtt fektetve ügyesen használták. A 
végén a vár „lakóit” a megfelelő helyre visszaszúrták a várudvarba, s egy az egri vár elestéről szóló énekkel fejezték be az 
előadást.  

Az előadás gördülékeny volt, 
látszott, hogy élvezték, 
csillogott a szemük.  

A taps és a sok-sok dicséret után a projekt értékelése következett.  
A gyerekek kitöltötték a csoport értékeléséről szóló kérdőívet. Ennek tükrében a projekt célja valamennyiüknek világos volt, két tanuló 
közepesnek ítélte a feladatok megértését.  Nem tartották soknak az elsajátítandó ismereteket, csupán ketten gondolták úgy, hogy túl sokféle 
dologgal foglalkoztak. Mindenkinek világos volt az elméleti és a gyakorlati munka kapcsolata, úgy vélték, a gyakorlati munka segített 
megérteni a legfontosabb ismereteket. Valamennyiüknek tetszett ez a fajta tanulási mód, izgalmasnak, érdekesnek találták, a kutatásaik 
során sok felmerülő kérdésre leltek választ. Hasznosnak ítélték az eltöltött időt, 80 %-ukat arra késztette, hogy tovább foglalkozzanak a 
témával. Valamennyien – én is – szűknek találtuk az időt a gyakorlati munkára. Legfőképpen azért, mert a munka jellegéből adódóan nem 
mindent lehetett hazavinni. Leginkább a csoportok vezetői végeztek otthoni munkát. Bódi Peti például így fogalmazott: „Én és a csapatom a 
„forgatókönyvet” írtuk. Az első 4 lapot a suliban megcsináltuk, de a többi feladat a kapitányra vár, mint amikor a hajó kapitánya nem 
hagyja el a fedélzetet, hajójával együtt elsüllyed.” Peti azonban nem a munkával együtt süllyedt el, egy társával otthon sikeresen befejezte a 
forgatókönyvet, hogy másnap már a többiekkel együtt tudjanak próbálni.  
A kérdőívek válaszainak megbeszélése után közösen levontuk a tanulságokat, majd az egyéni értékelés következett a 
megadott szempontok szerint.  
 

 

 
 

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

 
Mi volt sikeres, eredményes? 

 

 
Mit fogok másként csinálni  a következő projektekben? 

Valamennyien – a gyerekek és én is – sikeresnek tartottuk a projektet. A kitűzött célt elérük, a 
feladatokat megvalósítottuk. Sokan, sokat, sokfélét, s a végére nagy önállósággal dolgoztak. 
Olyanok is kivették részüket a munkából – a kezdeti döccenők után – akik egyébként nem 
szorgalmasak, nem annyira lelkesek. Szociális kompetenciájuk fejlődött.  A közvetlen cél is 
megvalósult:  a török kor világának, a végvári élet bemutatásával előkészítettem a Gárdonyi-regény 
feldolgozását.   
A gyerekek reálisan ítélték meg munkájukat, az önértékelésnél is kritikusak voltak, elsősorban saját 
munkájukban ismerték el a hiányosságokat (pl. nem alapos kidolgozás, nem egyenlő mértékű 
munkamegosztás, döccenők az együttműködésben), és ezeket menet közben is megfogalmazták.  
Valamennyiüknek tetszett a munkaforma, az, hogy „sok a rajzos, előadásos feladat, az időutazás”, s 
hogy „rövid idő alatt sokat lehetett tanulni”. A kutató munka során olyan ismeretekre is szert tettek, 
amelyek közvetlenül nem is kellett a feladathoz, mégis hasznos. Pozitívumként fogalmaztákmeg, 
hogy mindenkinek volt testhezálló feladata, s azt örömmel végezte. Annak ellenére, hogy az 
együttműködésben még vannak problémák, és ezt látják is, mégis úgy fogalmaztak, hogy „bár így is 
jó csapat vagyunk, de a munka során még jobban összetartottunk”.  Pozitívum, hogy jó hangulatban 
telt a munka, s nagy-nagy lelkesedéssel. Amit a legjobban élveztek, az a végtermék, a sikeres 
produkció volt. Imádnak szerepelni! Nekem öröm volt látni a csillogó szemüket, az igyekezetet, az 
odafigyelést, a közös koncentrációt, ahogy dolgoztak, de legfőképpen, ahogy egybetartották a 
csapatot a bemutatón. Ez már teljesen önálló munka volt. Ők ezt még nem is érezték akkor, amit én: 
a 20 perces bemutatón teljesen elengedtem a kezüket! És működött! Pedig kezdetben nagyon 
nehezen indult az önálló munka. Minden apró problémával jöttek hozzám. Eleinte csak elindítottam 
őket, aztán egyre ritkábban volt szükség rám. Elegendő volt már az egység végén a megbeszélés és 
természetesen a közös gyakorlás.  
Sikerként könyvelem el – s a gyerekek véleménye is ezt tükrözi – hogy a munka folyamán egyre 
kevesebben veszekedtek (az ok: egymás kirekesztése a munkából, ill. hogy valaki kisajátít magának 
egy-egy feladatot). A projekt végére rájöttek, hogy csak együtt működik! Úgy vettem észre, hogy 
toleránsabbak lettek egymás iránt, fejlődött önismeretük is. Többen jelezték, hogy új oldaláról 
ismerték meg társaikat: akikről nem is gondolták volna, kiderült, hogy milyen ötletgazdag, 
leleményes, segítőkész, Befejezésül ismét egy idézet tőlük: „Izgalmas, érdekes volt a hét, és munka 
közben végig az osztálytársaimmal lehettem.” 

Valamennyien megfogalmazták, hogy kevés volt az idő a gyakorlati 
munkára: ők nagyobb várat, nagyobb figurákat szerettek volna. Lehet, 
hogy túl sokat próbáltam belesűríteni az egy hétbe? Mindezek ellenére 
úgy látom, hogy a korabeli alaprajz alapján általuk készített makett 
alapján el tudták képzelni a várat a benne élő, harcoló emberekkel, s a 
„fejekben” megvalósult a cél, még ha nem is volt tökéletes technikailag a 
kivitelezés.  
Szintén az idő szüke miatt több időt tervezek a jövőben a közös délutáni 
foglalkozásokra a még egyenletesebb munkamegosztás végett. A 
csoportvezetők többet vállaltak magukra, szinte csak ők vitték haza a 
munkát. Természetesen ezt az értékelésben külön díjaztam.  
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