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

Záródolgozat 
Projekt a gyakorlatban 

1. Mini-projektterv  
 
 
Osztály/csoport: 5. osztály                        Résztvevők száma:  20 fő  
 
 Időpont:2008. 03.17-2008. 03. 20. ( 1+1+2+1 óra plusz az önálló anyaggyűjtés ideje) 
 
Osztály / csoport rövid bemutatása:  20 gyermek, 13 leány és 7 fiú alkotja az osztályt. Jó képességű közösség, fogékonyak minden 
újra. Alsó tagozatban egy fiatal, új tanítási módszereket alkalmazó tanítónő vezette őket, a csoportmunkát rendszeresen alkalmazták 
a tanítási órákon. Néhány kiemelkedő és néhány lemaradónak látszó mellett a többség előtt nyitva az út, hogy képességeiket 
megfelelő szorgalommal tudják-e kibontakoztatni. Nyíltak, aktívak. Ebben a tanévben lettem osztályfőnökük és került két új fiú is az 
osztályba. Velem is, az új tanulókkal is össze kell szokni, kölcsönösen. 
 
Fejlesztési cél: Fő célom a közösségfejlesztés, együttműködési képesség és személyiségfejlesztés volt a csoport bemutatásakor 
leírt okok miatt. A feladat- és szabálytudat erősítése, társas kapcsolatok szokásrendjének alakítása és ezek által a szociális 
kompetenciáik fejlesztése is feladat.  Figyelembe vettem, hogy ebben az életkorban  az érzékelés útján szerzett tapasztalatok döntő 
jelentőségűek. Kreativitásukat, önállóságuk, szövegértésük, szövegalkotásuk, figyelmük, önálló ismeretszerzésük, kézügyességük, 
képi és testi kifejezőképességük  is fejlődik. 
 
Projekt téma: Húsvétra készülünk 
 
Rövidítés: csoportmunka CSM, egyéni munka EM, frontális osztálymunka FOM 
Tevékenységek / 
gyakorlatok / 
feladatok 

Módszer Eszközigény Időterv (perc) Szervezési 
kérdések 

Feladatok 
ellenőrzési / 

értékelési módja 
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1. Ráhangolás 
Minden csoport kap 
egy lapot és ráírják 
körbeadva 
gondolataikat, 
amelyek eszükbe 
villannak a témáról. 
Utána nagybetűvel, 
jól látható módon 
összefoglalják a 
fontos, közös 
elemeket. 

CSM 
(kerekasztal) 
 
 
 
 
 
(plakát) 

Fénymásoló papír, 
íróeszköz 
 
 
 
 
 
Csomagolópapír, 
vastagfilc, 
gyurmaragacs 

1. tanóra: 
10 perc 
 
 
 
 
 
 
5 perc 

Eszközök kiosztása 
 
 
 
 
 
 
Eszközök kiosztása 

A csoportok által 
írtak ismertetése , 
majd ennek alapján 
 
 
 
 
Csomagolópapírra 
vetett összegzés 
kifüggesztése 

2. Ötletelés 
Közös tervezés, 
projekt-fal készítése 
témák , felelősök 
megjelölése a 
tanulók vállalásai 
alapján, időrend 
megbeszélése 

CSM 
(kupaktanács) 
 
FOM 
Megbeszélés, vita 

Papír, íróeszköz 
 
 
Színes kartonlapok, 
filctollak, 
gyurmaragacs 

10 perc 
 
 
20 perc 

Eszközök kiosztása 
(előkészítés: előre 
mindenki nevét 
felírtam, ott pedig a 
döntés alapján a 
tevékenység 
csoportokat) 

Projekt-falon 
döntésük 
megjelenítése 

3. Megvalósítás   2. tanóra   
a) Tojásfestés 

(mindenki) 
EM Kifújt tojások, 

szalvéták, 
hozzávaló ragasztó, 
fonal, textil 
maradékok, festék, 
ecset, gyöngy, olló, 
újságpapír, sulifix 

45 perc Az eszközök egy 
részér én 
szereztem be 
osztálypénzből, a 
többit pl kifújt tojást, 
szalvétát ők hoztak 
otthonról. Ezen 
kívül készítettem 
mintadarabokat az 
egyes technikákból, 
így segítséget adva 

Kész „műremekek „ 
is születtek, 
melyeket 
kiállítottunk egy 
szekrénybe hogy 
mások is 
megcsodálhassák.  
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fantáziájuk 
beindulásához.  

b) 1.csoport 
Legkedvesebb 
húsvéti 
történetem(rajz 
illetve fogalmazás) 

EM, de csoporton 
belül közös 
beszélgetés előzi 
meg 

Rajzlap, ceruza, 
színes, zsírkréta, 
festék, papír, 
íróeszköz 

3-4 tanóra: 
45+45 perc 

Eszközeik 
szekrényben 
előkészítve voltak 

Rajzok 
kifüggesztése a 
prokekt-falon. 

b) 2. csoport 
Húsvéti jelenet 
írása, előadása 

CSM 
Beszélgetés, vita 

Papír, íróeszköz, 
majd a jelenet 
elkészülte után 
egyéb szükséges 
kiegészítők 
beszerzése de ez 
már az ő feladatuk 
volt 

45+45 perc Eszközök kiosztása A jelenet eljátszása 
az osztály többi 
tagjának 

c) 3.csoport 
Locsolóversek 
gyűjtése, saját 
versek írása 

EM, CSM 
Gyűjtőmunka 
könyvtárban és 
interneten 

Papír, íróeszköz, 
könyvek és 
számítógépek 
biztosítása 

45(gyűjtés)+45 perc Eszközök kiosztása, 
könyvtáros és 
informatikus 
kollégával időpont 
egyeztetés 

Plakáton rögzített 
gyűjtés, saját 
versek 
meghallgatása 

d) 4.csoport 
Húsvéti 
ünnepkörhöz 
tartozó 
hagyományok 
gyűjtése 

EM, CSM 
Gyűjtőmunka, 
könyvtár és 
számítógépes 
kereső használat, 
interjú készítés 

Könyvek, internet, 
olló papír, ragasztó, 
csomagolópapír, 
gyurmaragacs 

45(gyűjtés)+45 perc 
plusz még ennek a 
csoportnak kellett 
idő délután is 

Eszközök kiosztása, 
könyvtáros és 
informatikus 
kollégával időpont 
egyeztetés, 
Erdélyből áttelepült 
idős nénivel 
találkozó 
megszervezése 

Projekt-falon az 
összegyűjtött anyag 
rögzítése 
megtekintése 

4. A bemutatás: az 
osztálynak minden 
csoport a saját 

CSM, FOM 
beszélgetés 

Elkészített plakátok 
Jelenethez 
szükséges 

45 perc Eszközökről az 
érintett csoport 
gondoskodott. 

Csoportok 
beszámolói, 
bemutatói 
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munkájuk alapján 
elkészített 
plakátokat 
bemutatta,  valamint 
szóban 
beszámoltak. 
 
 

eszközök 

Az egész projekt zárásaként kölcsönösen értékeltük a végzett tevékenységeket. 
 
A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai: 
 
- szóbeli értékelés volt 
 
Szempontok: 
- a tojásfestésnél az elkészítés igényessége, a technikák változatossága alapján 
- a versalkotásnál, a rajznál és a fogalmazásnál a kreativitás 
- a csoportok által a projekt falra készített plakát tartalma és formai megjelenése számított 
- a csoportmunka során figyeltem, hogy a csapattagok mennyire tudtak együttdolgozni, milyen volt a munka megosztásuk, egymás 
segítése működött-e, kompromisszum készek voltak-e 
Mindezekről beszéltem a projektzáró alkalmon. 
Tanulói önértékelés is megtörtént, arról beszéltek, hogy érezték magukat: mi tetszett, miért, mit tanultak , mit szeretnének másként 
tenni legközelebb. 
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása  
 

� Eseménynapló 
 

 
Eseményleírás (mi történt?) 

 

 
Megjegyzés 

A témaválasztás az én ötletem volt. Sosem dolgoztak (dolgoztam) még így sokrétűen projektben, ezért 
az indító mozzanat tőlem jött. 

A jövőben szeretnék 
olyan projektet is, 
amelyben jobban 
kapcsolódunk tantárgyak 
anyagaihoz is, így 
segítve azok mélyebb 
elsajátítását. 

Előzetesen meséltem az osztályomnak a tanfolyamról, valamint az ott tanult ismeretekről. A fejlettségi 
szintjükhöz igazodva bemutattam nekik a projektmódszert és az én tennivalómat a tanfolyam zárásaként. 
Ők nagyon belelkesedtek, hiszen egy nagyon nyitott, együttműködő közösség. 

 

A bevezető órának az volt a célja, hogy ráhangolódjunk a témára valamint a gyerekek választása alapján 
összeálljanak a résztevékenységek és saját döntésük alapján vállaljanak részt bennük, ezt rögzítettük is 
a terem falán. Ennek alapján kialakult csoportoknak el kellett osztani egymás között a feladatot. 

Nagyon jó hangulatú 
órán lelkes kis csapat 
akart hirtelen mindent, 
nekem inkább a 
realitások talaján kellett 
tartanom a terveket. 
Most az idő is kicsit 
szorított, a húsvét valódi 
időpontja és egyéb 
elfoglaltságok. De 
valóban ők döntöttek, így 
pl nem is kötöttem matek 
órai ismeret 
szilárdításhoz bizonyos 
tevékenységen át, mert 
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ők nem szerették volna. 
Egy önálló órán először a mindenki közös feladatát a különböző technikával díszített tojást készítették el. 
A bemutatott mintadarabok mindenkit belelkesítettek néhány igazán kiemelkedő igényességű darab is 
született. 

 

Ezután következett a többi részfeladat megvalósítása. Ennek egy részét otthon vagy délután elvégezték 
(könyvtári és internetes kutató és gyűjtőmunka.) Egy tanítási nap dupla óráján közösen megbeszélve, 
összedolgozva készítették el csomagolópapírra rész-munkáikat. Az meglepett. hogy szívesen begépelték 
a szövegeket és azokat kinyomtatva ragasztották a csomagolópapírra. A húsvéti jelenet derültséget 
keltett, mert vödör víz helyett (hűvös is volt, no meg mégsem lehet vizes).apró fecnikre tépett papírok 
zúdultak a lányokra. A bemutatás során először a csapatok körbejártak, megnézték egymás munkájának 
eredményét, majd beszéltek egymásnak saját és a másik munkájának értékeléséről. 

A tanulószobások idő 
beosztására kell jobban 
figyelni, mert az iskolai 
könyvtár és számítógép 
terem használat tanulási 
időbe esett, szervezési 
gondot okozott, de 
megoldottuk! 
 

A bemutatás során először a csapatok körbejártak, megnézték egymás munkájának eredményét, majd 
beszéltek egymásnak saját és a másik munkájának értékeléséről. Egy közös beszélgetéssel, élmények 
megosztásával fejeződött be a projekt. 

Napokon át kollégák és 
más osztályok tanulói 
megtekintették a 
produktumokat, remélem 
sikerült kedvet 
csinálnunk másoknak is. 

  
 
 

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

 
Mi volt sikeres, eredményes? 

 

 
Mit fogok másként csinálni  a következő projektekben? 

Tulajdonképpen az egész projekt sikeres és eredményes volt, hiszen 
elsőként próbáltuk ki.  

Jövő tanév elején már a kívánságaikat figyelembe véve szeretném a 
projekt(ek) témáját is meghatározni. 
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Hihetetlen örömforrás volt, igazi flow élményt éltünk át. Én is a 
tervezéskor, amikor átgondoltam mit szeretnék, majd a megvalósításkor 
amikor felügyeltem, hogy helyes mederben haladjon a tevékenység. 

Projekt-falat az iskola folyosóján szeretnék létrehozni, nagyobb 
nyilvánosságot szeretnék az elkészített műveknek, pl előadni a felső 
tagozatnak is. 

Ők nagy lelkesedéssel ötleteltek az elején, legszívesebben a többség 
mindenben részt vett volna. Amikor az előkészítő munkálatok után a 
teremben csoportokban összedolgozták az anyagokat és mások számára 
is elérhetővé tették, kipirult arccal, belefeledkezve írtak, vágtak, 
ragasztottak, közben mesélgetve egymásnak. Jó volt látni a lázasan 
dolgozó, belefeledkezett arcokat. A jelenlétem elég volt, hogy rendben 
menjen minden, nem kellett beavatkozni sehol. Nekem sokat jelentett a 
gyerekek jobb megismerése szempontjából is, amikor megfigyeltem 
őket munka közben. 

Terveim szerint más kollégákat is bevonnék a munkába, de ez 
előkészítést igényel feléjük, hiszen nálunk még egyáltalán nem 
alkalmazzák a projekt munkát. 
Sőt talán a szülőket is megpróbálnám befogni! 
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