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

Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport: 6.osztály
Résztvevők száma:
20 fő
Időpont:: 2008. május 30.
Osztály / csoport rövid bemutatása:
Az osztály összetétele igen vegyes. Az osztályt – a gyerekek szélsőséges tanulmányi eredményei miatt – általánosságban talán egy
gyenge közepessel lehetne értékelni. Öten tanulmányi munkájuk eredménytelensége miatt 5. osztályban évismétlőként kerültek
hozzájuk. Ők a tanulás egészét kudarcként élik meg, sok támogatásra van szükségük a csekélynek mondható eredmények
eléréséhez. Hatan sajátos nevelési igényűek. A fejlesztő munka része a megfelelő tanulási szokások kialakítására való törekvés, ami
sok esetben sajnos csak törekvés marad. Az osztály fele szociálisan hátrányos helyzetű, családi hátterük elhanyagoló. Az otthoni
gondok az iskolában a legtöbb esetben magatartási problémákban nyilvánulnak meg. Két leány viszont jeles eredménnyel és
tanulmányi versenyeken való sikeres szereplésekkel veszik ugyanebben az osztályban az akadályokat.
A legtöbben közülük csak a körülöttük lévő közvetlen környezetükre összpontosítják figyelmüket, nem figyelnek a világban zajló
eseményekre, nem olvasnak újságot, néznek híradót. Sokszor a legalapvetőbb hírek, események tekintetében is tájékozatlanok.
Szeretnek sportolni, főleg az atlétika, a foci és a kosárlabdázás áll közel hozzájuk, de a közelgő olimpiáról szinte semmi információjuk
nem volt. Nyáron sok időt töltenek a TV előtt, kevesen jutnak el nyaralni vagy táborba. A szülők munkájuk miatt (főleg a szezonális
mezőgazdasági munkák miatt) kevés időt tudnak gyermekeikkel tölteni.
Mindezen körülményeket – melyeket csak röviden próbáltam összefoglalni – figyelembe véve készítettük el a projektünket, ami
természetesen tantestületi összefogást is igényelt.
Fejlesztési cél: Elsődleges célunk a közelgő nyári olimpiára való figyelemfelhívás, a projekt által fejleszthető kompetenciák közül a
olvasás-szövegértés és a szókincsbővítés kiemelt figyelembevételével. Az események nyomon követése értelmet adhat a nyári
szüneti televíziózásnak, rátekintést nyújt a különböző nemzetek szokásaira, rengeteg információt hordoz a sportágakkal, sportolókkal
kapcsolatban és visszatekintést nyújt a régi nyári olimpiákra is.
További fejlesztési céljaink: a sport szerepe az
egészségmegőrzésben, történelmi, földrajzi, biológiai ismeretek, szociális kompetenciák, tánc, zene, kommunikáció, kreativitás,
szervezés, a szóbeli, képi és testi kifejezőkészség, az önálló ismeretszerzés, a fantázia, a képzelet, az együttműködő-képesség és a
tolerancia fejlesztése.
Projekt téma: Görögország, ókori és újkori olimpiák
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Tevékenységek /
Módszer
gyakorlatok /
feladatok
1.
Témafelvetés, Frontális és egyéni
ötletek
összegyűjtése,
kívánságlista
Mi az amit tudunk?
Mi
az
amire
kíváncsiak vagyunk?

Eszközigény

Szervezési kérdések

Feladatok
ellenőrzési /
értékelési módja

2.
Görögország frontális
megismerése
úti
beszámolóval
és
minikiállítással

Térkép,
projektor,
útikönyvek, az előadó
által
hozott
emléktárgyak

3.Görög
tanulása

CD, CD lejátszó

30 perc
Csoportok kialakítása,
előző osztályfőnöki névválasztása
az
órán
előzetes
információgyűjtéshez
(Minden
érintett
témához a csoportok
önállóan információkat
gyűjtenek
és
azt
valamilyen formában
meg
is
jelenítik.
Jegyzeteket,
transzparenseket
készíthetnek
tetszés
szerint.)
45
perc
+ Meghívott
előadó Totó a projekt
előkészületek
felkérése,
terem végén a hallottak
biztosítása a tárgyi és és látottak alapján
technikai eszközökkel,
a
minikiállítás
elrendezése
30 perc

Papír, ceruza

30 perc

tánc

4. Ókori olimpia csoportos
Feladat: Sportág –
Activity,
Versenyzőbuzdító
csasztuska írása és

Papír, ceruza

Időterv (perc)

Az
információgyűjtéshez:
könyvtár,
Internet,
média

Előzetes
feladat: Kérdések
információgyűjtés az totóban
ókori
olimpiáról,
felvázolása
gondolattérképen

a
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előadása
5. Újkori olimpiák - frontális
1996
ATLANTA
élménybeszámoló
Meghívott
vendég
Uzsoki
János
távolugró, mezőtúri
olimpikon
2008
PEKING
Feladat
a
nyári
szünetre:
Éremtáblázat
készítése, plakát a
fontosabb
eseményekről
6.
Görög
saláta csoportos
készítés
és
zöldségszobrászat

Térkép,
projektor, 45 perc
útikönyvek, az előadó
által
hozott
emléktárgyak

7. Görög istenek páros
Lepelruha-készítés
és Zeusz-választás
cserépszavazással

Lepedők,
cserépdarabkák,
ceruza

30 perc

8. Totó

Papír, ceruza

15 perc

olajágkoszorú

20 perc

9. Értékelés, díjazás

csoportos

TV
műsorok,
újságcikkek, Internet

Konyhai
felszerelés, 45 perc
alapanyagok

(helyszín, résztvevők,
sportágak, díjazás)
Meghívott
előadó A
nyáron
felkérése, a szükséges elkészített munkák
eszközök biztosítása
bemutatása,
véleményezése és
értékelése
a
szeptemberi
osztályfőnöki
órákon történhet.

Alapanyagok
beszerzése
Előzetes feladat: a
görög
saláta
elkészítési módja
Eszközök beszerzése
Előzetes feladat: görög
istenek,
az
ókori
Görögország
történelme
A
kérdések
összeállítása
Az
olajágkoszorú
elkészítése

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:
Fő célunk, hogy az osztály egésze vegyen részt a projekt kivitelezésében. A csoportok kialakításába nem szeretnénk beleszólni
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csak, ha feltétlenül szükséges. Az előzetes feladat igényes elkészítésének véleményezése a csoportvezetők bevonásával, a totó és
az egész nap folyamán nyújtott teljesítmény, aktivitás értékelése szóban. A legjobbak jutalmul olajágkoszorút kapnak.
A nyári feladat kivitelezését kíváncsian várjuk, hiszen a csoportok tagjainak így az iskola falain kívül is együtt kell működniük. Ha
munkájuk így is eredményes lesz, azt mindenképpen kiemelten kell majd értékelni.
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3. A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)

Megjegyzés

1. Témafelvetés, ötletek összegyűjtése, kívánságlista
Mi az amit tudunk? Mi az amire kíváncsiak vagyunk?
A téma felvetésekor a gyerekek meglepően pozitívan reagáltak. Egy nagy csomagolópapíron közösen
összeírtuk a témával kapcsolatos ismereteiket. Felvetettük a külső előadók felkérésének lehetőségét,
aminek szintén nagyon örültek. Ezek után megkezdődött a csoportok kialakítása. Itt gondot fordítottunk
arra is, hogy a nyári szünet feladatának kivitelezésére is legyenek alkalmasak, tehát olyan gyerekek
kerüljenek egy csoportban, akik valamilyen szinten az iskolán kívül is keresik egymással a kapcsolatot. A
csoportok nevének kiválasztása is a témához kapcsolódott. Így négy csoport született: Peloponnészosz,
Rodosz, Kréta, Szantorin
A csoportoknak két hetük volt az előkészületekre. Általában az iskolai könyvtárban gyűltek össze az
információgyűjtéshez, ahol a könyvek mellett ismeretterjesztő CD-k és számítógépek – Internet – is a
rendelkezésükre állt. Az utolsó simításokat a projektet megelőző nap szüneteiben végezték. Mi pedig
aznap délután berendeztük a minikiállítást a könyvtárban és emlékeztettük az előadókat a másnapi
időpontokra.
2. Görögország megismerése úti beszámolóval és minikiállítással
Másnap reggel izgatottan vártuk az első programot, a görögországi úti beszámolót. Előadónk most jött
haza Görögországból, ahol idegenvezetőként dolgozik. Rengeteg emléktárgyat, csigákat, kagylókat hozott
magával. Sőt megkóstolhattuk a sós tengervizet s az ujjaink között morzsolhattunk igazi tengeri homokot.
Ez azért volt nagy élmény, mert a gyerekek közül sokan még a Balatont sem látták.
3.Görög tánc tanulása
Eleinte szégyellősen kezdtek hozzá a tánc tanulásához, sőt volt olyan is, aki elutasította, mert nem akarta
megfogni a másik kezét. Nem erőltettünk semmit, de egyszer csak azt vettük észre, hogy senki nem ül a
széken. A lendületes zene nagyon jó hangulatot teremtett.

Sokkal több időre lett
volna szükség, mert a
gyerekek nagyon
élvezték.
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4. Ókori olimpia
Feladat: Sportág – Activity, Versenyzőbuzdító csasztuska írása és előadása
Könnyebbnek tűnt számukra a mutogatós feladat. A versfaragással megszenvedtek. Itt látszik meg, hogy
keveset olvasnak, gyerekkorukban nem verselnek együtt a szülőkkel.
5. Újkori olimpiák -1996 ATLANTA
Élménybeszámoló: Meghívott vendég Uzsoki János távolugró, mezőtúri olimpikon
2008 PEKING
Feladat a nyári szünetre: Éremtáblázat készítése, plakát a fontosabb eseményekről
A legnagyobb sikert aratott program volt ez. Olyan emberrel találkozhattak, aki maga is indult az olimpián
12 évvel ezelőtt, amikor ők születtek. Olyan történeteket hallhattak, amiről sem a TV, sem a rádió, sem az
újság nem tudósított, hiszen nem hír értékűek. Ezen kívül egy maga által készített fényképalbumot is
megnézhettek és életükben először dedikált nekik egy híres ember.
Ezek után még lelkesebben fogadták a nyári feladatukat.
6. Görög salátakészítés és zöldségszobrászat
A közeli zöldséges jóvoltából ingyen jutottunk hozzá a szükséges zöldségekhez, így csak a sajtot kellett
megvásárolni. A technika terem konyhájában minden biztosítva volt a kivitelezéshez. A különböző
munkafolyamatokat elosztottuk a gyerekek között, természetesen a mosogatást is. Ekkorra már mindenki
nagyon megéhezett, minden gyorsan el is fogyott. Akinek nem volt kedve salátát készíteni, az
megmutathatta kreativitását. Az eredmény magáért beszél a fényképen.
7. Görög istenek
Lepelruha-készítés és Zeusz-választás cserépszavazással
Ehhez a feladathoz mindenkinek hozni kellett otthonról egy lepedőt. Ez volt a legzajosabb programunk,
hiszen jókat derültek egymáson. Természetesen a választáson nem Zeusz isteni tulajdonságai
domináltak, hanem azt a fiút választották meg, akibe a legtöbb lány szerelmes. Ő büszkén pózolt
villámmal a kezében a fényképen.
8. Totó
A Totó kérdéseiben kitértünk az előzetes feladatokra és az aznapi információkra.
9. Értékelés, díjazás
Izgatottan várták az értékelést. A pontszámokat az előzetes feladat és a Totó adta. Mivel anyagi
lehetőségeink korlátozottak voltak, ezért saját készítésű olajágkoszorúval jutalmaztuk a legjobb csapatot,
amit büszkén viseltek. A többiek sem mentek haza üres kézzel, mert a görögországi előadónktól tengeri

Jó, hogy ide tettük ezt a
feladatot, mert már kicsit
kezdtek fáradni, de ez a
sok nevetés kimozdította
őket a holtpontról.
Meglepően jól töltötték ki
a Totót, tehát hasznos
volt a délelőttünk.
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csigaházakat kaptak, s lelkesen hallgatták a tenger morajlását benne.

 Készített fényképek (3-5 db) csatolása
3.

A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim

Mi volt sikeres, eredményes?

Mit fogok másként csinálni a következő projektekben?

Úgy gondoljuk, élvezték a gyerekek ezt a napot. Másnap azt
vettük észre, hogy az iskolatársaiknak a szirtaki lépéseit mutatták
az udvaron.
Minden gyerek találhatott az egyéniségének megfelelő programot,
tehát kudarcélménnyel egy sem tért haza.
A nap végén már szinte könyörögtek, hogy gyakrabban legyen
ilyen, s röpködtek az ötletek is, hogy milyen témakörben: Mátyás
király és a reneszánsz; a pekingi olimpia stb.
Az iskola alapítványa támogatta anyagilag a rendezvényt.

Legközelebb tudjuk, hogy néhány feladatra több időt kell adnunk.
Nagy hangsúlyt kell fektetni az anyagi támogatottságra, mert a
következő project nem biztos, hogy ilyen kis összegből
megvalósítható. Nehéz úgy jó programot kitalálni, hogy megköti a
kezünket a költségvetés.
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Képzeletben Görögországban jártunk

Szirtakizunk
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A mi olimpiai „hősünk”

Szobrászkodni jó, mert a forgácsokat meg is lehet enni.
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Az Olümposz tetején

