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

Záródolgozat 
Projekt a gyakorlatban 

1. Mini-projektterv  
 

 
Osztály/csoport: a 6. évfolyam tanulói                       Résztvevők száma:26 fő                                   Időpont: ápr. 21-máj. 23. 
Osztály / csoport rövid bemutatása: A jelentkező tanulók között több kreatív, jó szervező gyerek van, többségük jól alkalmazkodik, 
képes a közös munkára. Több a vezéregyéniség, akik  a feladatok során inspirálják, húzzák a többieket, de természetesen 
súrlódások is lesznek. Őket lehet majd a részfeladatok szervezésével, végrehajtásával vezetőként megbízni. Támogatással képesek 
az önálló munkavégzésre. Gondot jelent a kitartás, a konfliktusok kezelése, a visszahúzódó, peremre került tanulótársak bevonása. 
Örültem, hogy gyengébb képességű, de lelkes tagjai is vannak a csoportnak, akik fogékonyak, érdeklődést mutatnak a téma iránt. 
 
Fejlesztési cél: Önálló ismeretszerzés fejlesztése 
                           -könyvtár és Internet használat 
                           -a helytörténeti gyűjtemény látogatásával 
                          Szövegértés fejlesztése 

-vetélkedőhöz források (Szt.István törvényeinek, Intelmeinek, az  ide vonatkozó krónikák vizsgálata, értelmezése) 
-az iskola történetével kapcsolatos anyagok, dokumentumok megismerése 
Szövegalkotás fejlesztése 
-meghívók készítése 
-a kiállítás szövegeinek, feliratainak elkészítése 
-a vetélkedő felhívásának és feladatainak megfogalmazása 
Kifejezőkészség fejlesztése, anyanyelvi kommunikáció 
-verbális: tárlatvezetés, vendégfogadás, vetélkedő vezetése 
-nonverbális: a tárlat, a tabló, a zenés jelenet 
Szociális kompetencia fejlesztése 
-kommunikáció a társakkal csoporton belül , a csoportok között, a többi évfolyammal, a segítő tanárokkal, az 
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igazgatóval, szülőkkel és vendégekkel. 
-együttműködés, kompromisszumkészség a cél érdekében, kooperáció, 
-kitartás, feladattudat erősítése 
Rendszerező képesség fejlesztése 
-kiállítás anyagának összeállítása, válogatása, elrendezése 
-a vetélkedő feladatainak átgondolása, sorrendisége stb. 
A fantázia fejlesztése 
-a zenés jelenet megtervezése, elképzelése 
-a kiállítás elképzelése 
-a produktumok kitalálása (projekt kigondolása) 
kézügyesség fejlesztése 
-kiállítás megvalósítása 
-tabló készítése 
-a vetélkedőhöz szükséges képek, lapok, eszközök elkészítése. 
A mozgáskultúra fejlesztése 
- jelenet  
  

 
                            
Projekt téma: Iskolanap megrendezése (ez talán nem is mini, de ezen dolgoztam, így ezt írom le). A 110 éves iskola 10 évvel 
ezelőtt vette fel Szent István nevét. A kettős évfordulóra emlékezve a gyerekek ötletei alapján erre a napra négy produktum készül. 
(1.) Kiállítás az iskola múltjáról ( a 100 éves évfordulóra rendezett kiállítás felújítása, kiegészítése a névfelvételt követő 10 év 
történéseivel),(2.) vetélkedő megrendezése a felsősöknek névadónkról,(3.) tabló készítése a településünkön található Szent 
Istvánhoz ill. családjához kapcsolódó helyekről, tárgyakról,(4.)  rövid, zenés jelenet bemutatása Szent István életéből ( István a 
király). 
Tevékenységek / 
gyakorlatok / 
feladatok 

Módszer Eszközigény Időterv (perc) Szervezési 
kérdések 

Feladatok 
ellenőrzési / 

értékelési módja 
feladat ismertetése, 
érdeklődés 
felkeltése, 
tájékozódás a 

beszélgetés lap, amire a 
jelentkezők 
feliratkozhatnak 

10-10 perc 
magyarórán 

jelentkezés módja, 
találkozási 
lehetőségek 

szóbeli dicséret a 
vállalkozóknak, 
bíztatás, segítség 
felajánlása 
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feladattal 
kapcsolatos 
ismeretekről, 
felhívás ötletek 
gyűjtésére 
ötletelés, a 
produktumok 
meghatározása és 
a technikai 
feltételek 
átgondolása, 
csoportok 
kialakítása, a 
zárónap kitűzése 

beszélgetés a 
jelentkezőkkel és a 
segítő tanárokkal 

papír az ötletek 
feljegyzéséhez, 
letisztázásához, 
csoportbeosztáshoz 

tanítás után 7. 
órában 

munkacsoportok 
kialakítása a négy 
feladatnak 
megfelelően, 
következő 
alkalomra idő-és 
feladatterv 
készítése 

minden 
gyerekcsoportot 
segít pedagógus, 
de a csoportok is 
segítenek 
egymásnak, csak a 
közös munka hoz 
megfelelő 
eredményt 

a kiállítás és a 
vetélkedő 
meghirdetése 

plakát + az 
osztályfőnökök 
révén (alakuljanak 
meg az osztályt 
képviselő csapatok) 

papír, számítógép, 
nyomtató 

informatikaórán 
készítik el+ 
szünetben kirakják 

a vetélkedőért 
felelős csapat 
kihelyezi, 
osztályfőnökök 
tájékoztatása 

segítő tanár 
felügyeli, ellenőrzi 

időtervek 
egyeztetése 

közös megbeszélés naptár, órarend, 
munkaterv 

tanítás után 7. 
órában 

melyik csoport 
milyen lépéseket 
tervez, mikor, 
milyen konkrét 
feladatai vannak, 
hol vár segítséget, 
milyen 
eszközigénye van 

közös értékelés, 
kiegészítés 

A helytörténeti 
gyűjtemény 
megtekintése, a 
rockopera levetítése  

a gyűjtemény 
„gazdájának” 
ismertetője, ennek 
alapján jegyzetek 
készítése (a 

tollak, 
jegyzetfüzetek, 
belépő ára 
(300Ft/fő), film, tv, 
dvd-lejátszó 

tanítás után kb. két 
órát vesz igénybe 
(oda-vissza sétával 
együtt), a film 
szintén 

időpont egyeztetése 
a gyűjtemény 
vezetőjével 

később, az iskolai 
kiállítási anyaggal 
egybevetve, zene 
kiválasztásakor, 
jelenet 
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kiállításért felelős 
csoport illetve akit 
ez érdekel, a 
többiek a filmet 
nézhetik meg) 

megtervezésekor 

a csoportok külön 
munkája: 
1. kiállításért felelős 
csoport: 
anyaggyűjtés, 
témákba rendezés, 
kísérő szövegek, 
feliratok 
megfogalmazása, 
meghívóterv , 
tárlatvezetők 
felkészülése      
2.vetélkedőért 
felelős csoport: 
könyvtári munka, 
anyaggyűjtés, 
feladatok 
összeállítása, 
értékelés, 
eszközigény 
,időigény , jutalmak 
kigondolása, 
háttéranyag 
összeállítása, zsűri 
felkérése 
3. tablóért felelős 
csoport: helyek, 

a kis csoportok 
önálló munkája 

1. 100 éves évford. 
kiáll. anyaga, utolsó 
10 év eseményei, 
eredményei, 
dokumentumai, 
fényképei, 
számítógép 
2. tk.-k, Szt. 
Istvánhoz 
kapcsolódó 
könyvtári anyag, 
Internet, 
fénymásoló, 
nyomtató, skenner, 
papír, toll 
3. digitális 
fényképező, térkép 
4. cd-lejátszó,, 
István a király CD, 
Szent István 
legendája, 
élettörténete, jelmez                      

minden csoport a 
rendelkezésre álló 
két hétben saját 
időbeosztással 
dolgozik, tanítás 
előtt vagy után, 
legalább hat 
alkalommal. 

Minden csoportban   
időpontot 
egyeztetnek a 
munkára, majd 
1.egyeztetés az 
igazgatóval, 
igazgatóhelyettesse
l segítségkérésre, 
az anyagok 
elkérésére 
2.segítség kérése a 
könyvtárostól, 
iskolatitkártól 
(fénymásolás stb.) 
időbeli egyeztetés, 
háttéranyag 
eljuttatása az 
osztályokhoz, 
megbeszélés a 
zsűritagokkal 
3. az iskolai digitális 
fényképező 
elkérése, a képek 
válogatás utáni 
nyomtatása 
(iskolatitkári 
segítség) 

az adott csoportot 
segítő pedagógus 
folyamatosan a 
háttérből segíti és 
egyben ellenőrzi is 
a munkát, 
folyamatosan bíztat, 
dicsér, ébren tartja 
a lelkesedést 



Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft 

tárgyak felkutatása, 
fotókészítés 
4. jelenetes csoport: 
jelenet, zene 
kiválasztása, 
betanulása 
gyakorlása 

4. a kistornaterem 
lefoglalása próbákra 
(egyeztetés az 
igazgatóval), 
jelmezek 
összeszedése 
(elkérni pl. a 
plébánostól)  

egyeztetés, a 
produktumok 
összeállítása: 
1.kiállítás 
anyagának 
fölrakása, meghívó 
kinyomtatása, 
eljuttatása 
2. a vetélkedő 
vezetőinek 
kiválasztása, a 
szükséges 
eszközök 
biztosítása a 
versenyre a 
csapatoknak 
3. a tabló 
elkészítése, 
kihelyezése 
4. jelmezes próbák, 
főpróba  
 

közösen, majd 
csoportmunka, 
külső segítőkkel 

1.kartonlapok, olló, 
ragasztó, boríték, 
számítógép, 
nyomtató a 
feliratokhoz, 
meghívóhoz, 
paravánok, 
rajzszög, kalapács 
2. fénymásoló, 
bluetech, boríték, 
olló, papír, rajzlap, 
vastag filc, 
oklevelek, kitűzők 
3. kartonlap, olló, 
ragasztó, 
számítógép, filctoll, 
gombostű 
4. tornaterem, 
jelmez, zene, 
hangosítás 
jutalmakra DÖK 
pénzből 15 ezer FT 

a közös 
egyeztetésre kb. 
másfél óra tanítás 
után, a további 
munka a zárónap 
előtti héten 

a 
tanulószobásokkal 
a paravánok 
felállításáról , a 
tablók felrakása, 
meghívók 
nyomtatása és 
elküldése, oklevelek 
nyomtatása 
(iskolatitkári 
segítség), volt 
tanároknak a 
gyerekek viszik el. 
Jutalmak 
beszerzése a 
szabadidő-szervező 
segítségével. A 
közönségfeladathoz 
a „híres” emberek 
összegyűjtése az 
iskola nem tanár 
dolgozói közül. 
Hangosítás 
megszervezése 

a közös egyeztetés 
egyben ellenőrzés 
is, ki hol tart, van-e 
szüksége 
valamelyik 
csoportnak 
segítségre, hogyan 
áll össze a zárónap, 
kinek mi a 
személyes feladata 
(pl. tárlatvezető, 
vendégfogadó, 
játékvezető, segítő, 
technikai segítő 
stb.). Vissza- és 
előretekintés is 
egyben, ahol a 
gyerekek elmondják 
mit végeztek, mire 
jutottak, milyen 
érzések vannak 
bennük. 
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(szülői segítséggel). 
Eszközök 
beszerzése a 
rajzteremből. 
(rajztanár 
segítsége) A 
vetélkedőhöz 
szükséges technikai 
eszközök 
előkészítése. 
Székek, padok 
behordása 
(tanulószobások) 

zárónap, a projekt, 
illetve a 
részprojektek 
bemutatása 

-vendégfogadás, a 
kiállításon 
tárlatvezetés, 
megnyitó (igazgató) 
-vetélkedő a felsős 
csapatoknak  
(közönségfeladattal) 
-tabló már az előző 
héten a faliújságon 
szerepelt, most 
háttér . 
-vetélkedő után 
rövid zenés jelenet, 
majd 
eredményhirdetés. 
egyéni és csoportos 
feladatok 

nagy tornaterem a 
helyszín, kiállítás és 
a tabló a háttér, 
székek, padok , 
terítők, technikai 
eszközök, 
hangosítás, értékelő 
tábla, táblafilc, a 
vetélkedő 
feladataihoz a 
csapatoknak 
szükséges 
eszközök, 
oklevelek, jutalmak 

8-tól 
vendégfogadás, 
tárlatvezetés 
1/29-től megnyitó, 
vetélkedő 
10-kor szünet+ 
közönségfeladat 
1/211-től vetélkedő 
második része 
½ 12-kor zenés 
jelenet 
¾ 12-kor 
eredményhirdetés+ 
köszönet a 
szervezőknek (akik 
segítettek ebben a 
projektben 
köszönetet és a 
megfelelő fokozatú 

a zsűri fogadása, 
tájékoztatása, 
oklevelek 
megíratása az 
iskolatitkárral 
(segítők feladata), 
elkészült feladatok 
beszedése, 
eszközök kiosztása, 
jutalmazásnál a 
zsűri segítése, 
dokumentálás 

a vetélkedő egyes 
feladatait a 
játékvezetők, más 
feladatokat a zsűri 
értékel, az előzetes 
megbeszélés 
alapján 
a szervező 
gyerekek munkáját 
az igazgató értékeli, 
igazi értékelést a 
sikeres délelőtt 
jelent, a projekt 
megvalósulása. 
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igazgatói dicséretet 
kapják) 

technikai zárás, 
saját értékelés 

közös 
csoportmunka 
segítséggel 

az értékeléshez 
sütemény, üdítő, 
köszönőkártyák 

kb. 1 óra a 
bemutató után 

a felsős fiúk 
segítenek a bútorok 
visszahordásában, 
a csoportok a saját 
kellékeik 
elrámolásában, a 
kiállítás elbontása 
egy héttel később 

mivel az egész 
projektért ketten 
voltunk felelősek, 
így mi is 
megköszönjük és 
értékeljük a 
gyerekek munkáját , 
miközben 
megvendégeljük 
őket. Mindenki 
elmondhatja 
érzéseit, 
észrevételeit, 
tapasztalatait. 

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai: Szeretném értékelni a nagy csoport munkáját, a kisebb 
csoportokét és az egyéni munkát is. Az egyéni munka értékelését  személyre szóló köszönő kártyákkal gondolom, mindenkinek azt 
megköszönve, amiben a legtöbbet adta magából. Természetesen tájékozódnom kell a csoportokat segítő pedagógusoktól, bár 
igyekszem minél több személyes információt szerezni az egyes csoportok munkájáról, végigkísérni tevékenységüket. Fontos az 
önértékelés, a saját és a másik csoportok, valamint a tanári munka értékelése is. Szempontok: határidők betartása, együttműködés 
mértéke és módja, aktivitás, kitartás, önállóság, kreativitás, bátorság, a tartalom és forma, a prezentálás. Milyen új ismeretekkel 
gazdagodtak, mi volt túl nehéz? Mi tetszett legjobban? Mi a legkevésbé? Mennyire élvezték a munkát? Mit csinálnának másképp? 
Milyen érzések voltak bennük? Miben vártak több segítséget? 
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1. A projektterv végrehajtása és dokumentálása  
 

� Eseménynapló 
 

 
Eseményleírás (mi történt?) 

 

 
Megjegyzés 

Az iskolanap megszervezését a 6.-os osztályfőnökök megkapták feladatul (egyikük helyett ugrottam be 
én). Kihirdettük a gyerekeknek a feladatot, hívtuk, bíztattuk őket, gyűjtsenek ötleteket a jubileumi 
iskolanapra. A jelentkezőket összeírtuk. Kezdetben 21-en voltak, később még 5-en csatlakoztak.  Két nap 
múlva a 7. órában ültünk össze a jelentkezőkkel, illetve a vállalkozó másik 2 pedagógussal. Az ötletelés 
eredményeként 4 témát, produktumot választottunk ki, melyekhez a szükséges feltételek megvoltak az 
iskolában (lsd. fent), illetve a rendelkezésünkre álló időkeret ezeket tette lehetővé. Megválasztottuk a 
csoportvezetőket, megalakítottuk a 6-7 fős csoportokat. Ez egy kicsit döcögősen ment, bejött amire 
számítottam, a vezéregyéniségek többen voltak, mint a hely. Így aztán helyettesek is lettek. 
Megbeszéltük mennyire fontos az együttműködés a cél érdekében, az időpontok betartása, 
segítségkérés, bátorság és kitartás. Mindegyik csoport segítését felvállalta egy-egy tanár. Az én 
csoportom a vetélkedőt  előkészítő volt. Megbeszéltük, hogy még azon a héten a csoportok külön is 
összeülnek, hogy idő-és feladattervet készítsenek a saját feladatukhoz, amit a  héten  egyeztetünk. Addig 
is meghirdetjük a vetélkedőt és a kiállítást iskolán belül. A feladatot a kiállítást rendezők vállalták. 
Csoportvezetőjük informatikát is tanít, így az egyik órán az ő segítségével a gyerekek elkészítették a 
plakátot, az iskolatitkár segítségével kinyomtatták és kihelyezték. 

Az első megbeszélés 
április 21-én volt, a 
zárónap május 23. A 4 
téma közül a gyerekek 
önálló ötlete volt a 
vetélkedő, a tabló és a 
zenés jelenet. A 
kiállításról a kollégám 
mesélt nekik, akkor 
gondoltak arra, hogy ki 
lehetne egészíteni a régi 
anyagot, mikor 
megtudták, hogy az ott 
van a raktárban. 

Pénteken a 6. óra után egyeztettük az időterveket és a csoportok feladatterveit. Megbeszéltük, milyen 
eszközökre, kiknek a segítségére lehet szüksége a csoportoknak. Választottak egy küldöttséget, hogy 
elmondják az igazgatónak, iskolatitkárnak milyen célokat tűztek ki, illetve segítséget kérjenek ehhez. Ők 
azonnal el is mentek követségbe, visszatérve elmesélték a kedvező fogadtatást. Megbeszéltük, hogy 
akinek segítségre van szüksége az rögtön szól, illetve, hogy a csoportok egymástól is kérhetnek 
erősítést. A kiállítást rendező csoport a következő hétre a helytörténeti gyűjtemény meglátogatását , a 
jelenetes csoport pedig az István, a király c. film megnézését tűzte ki feladatnak. Megbeszéltük a 
gyerekekkel, hogy valamelyik programba a többiek is bekapcsolódhatnak. Előzetes egyeztetés után a 
múzeumba április 29-én 12-en, filmet nézni másnap 13-an jöttek el. ( A gyűjtemény látogatásának 
időpontját a gyerekek egyeztették telefonon a kolléganő felügyeletével) A kiállításon a gyerekek ügyesen 

Ez a megbeszélés 
hosszabbra nyúlt a 
tervezettnél, mert 
minden csoport tervéhez 
volt még kiegészítés. A 
gyerekek nagyon aktívak 
voltak, a küldöttek 
izgultak, de bátran tették 
a dolgukat, csillogó 
szemmel jöttek vissza. 
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jegyzetelték az iskola történetével kapcsolatos dolgokat az elhangzott előadásból.  
A következő hét kutatással, anyaggyűjtéssel, szervezéssel , rendszerezéssel telt minden csoportban. 
-A kiállítást rendezők előkeresték a régi kiállítás tablóit, átnézték, összevetették a múzeumban 
hallottakkal, felmérték, hol kell hibákat, sérüléseket javítani, esetleg az egész tablót kicserélni. Az utolsó 
10 évről adatokat gyűjtöttek az igazgatónál, elkérték az eredmények listáját, átbogarászták a 
fényképeket, okleveleket, kiválogatták a jelentősebb eseményekhez tartozókat. témák szerint 
csoportosították az anyagot, feliratokat, kísérőszövegeket fogalmaztak. Kiszámolták, hány új tabló kell, 
milyen eszközök szükségesek a tablók összeállításához. Számítógépen megtervezték a meghívót az 
iskolanapra. Alaposan igyekeztek megismerni az iskola múltját, hogy a vendégeknek segíthessenek a 
tárlatvezetésben.  
- A vetélkedőt rendező csapat a könyvtárban kezdte az anyaggyűjtést, illetve internetről . Szent  István 
törvényeiből, a krónikákból, legendákból, tankönyvi anyagokból, képekből álló háttéranyagot állítottak 
össze a vetélkedőn induló csapatoknak, ezt megfelelő számban sokszorosították, és eljuttatták a 
csapatoknak. A háttéranyag alapján kidolgozták a vetélkedő feladatait, azok időigényét, pontozását, 
eszközigényét. Kitalálták kik legyenek a zsűriben, őket felkérték a feladatra. Megtervezték a 
közönségfeladatot. 
- A tablóért felelős csoport információkat gyűjtött otthon és az iskolában a Szent Istvánhoz, illetve 
családjához kapcsolódó helyekről, tárgyakról a városban. Térkép segítségével megkeresték ezeket, majd 
az iskolából elkért digitális fényképezővel fotókat készítettek úgy, hogy a képen valamelyik csapattag is 
szerepelt. 
- A zenés jelenetért felelős csoport kiválasztotta az eljátszani kívánt jelenetet  és zenét. Kigondolták a 
jelmezeket, megbeszélték  mit honnan lehet beszerezni. Kiosztották a szerepeket (ezt sok vita előzte 
meg),  kitalálták a mozgást, majd elkezdték a próbákat a kis tornateremben .  

Természetesen sok vita 
volt minden csoportban 
mire mindenki megtalálta 
a neki való feladatot. 
Szerencsére a két 
nehezebb feladatot 
vállaló társaságban több 
jó képességű húzóember 
is volt, így a feladatokat 
jól meg lehetett osztani. 
Nehézséget jelentett, 
hogy a vetélkedőt 
szervezők között két 
könnyen megsértődő fiú 
is volt, akiket mindig 
békíteni kellett. Nehezen 
viselték, ha nem úgy 
történt valami, mint 
ahogy ők akarták, vagy 
ha leszavazták őket. 
Legkevesebb 
konfliktussal a tablósok 
dolgoztak. 

Május 14-én tartottuk a következő egyeztetést, ahol a csoportvezetők és helyettesek beszámoltak az 
addig végzett munkáról, elmondták hol tartanak, mi van még előttük, amit lehetett meg is mutattak. 
Megbeszéltük kinek milyen eszközökre van még szüksége, mi az , ami megvan az iskolában, mit kell 
beszerezni. Kiderült, hogy a vetélkedősök nem gondoltak a jutalmazásra, ezt is kigondoltuk közösen 
(oklevél, jutalomkönyv az első csapat tagjainak). A hiányzó dolgokat ( kartonok, könyvek) a szabadidő-
szervezővel a tablós csapat két tagja szerzi be. Megbeszéltük , hogy az iskolanapon kinek milyen 
feladata lesz ( játékvezetők, vendégfogadók, tárlatvezetők, segítők, zsűri segítői, eredmények írója, 
fényképész stb.)  

Nagyon izgalmas volt 
bepillantani a másik 
csoportok munkájába, 
látni az összeálló  
anyagokat, a közös 
gondolkodás során jó 
ötletek is születtek (a 
közönségfeladat 
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Május 21-ig  a kiválogatott képekből és elkészített feliratokból a gyerekek összeállították a kiállítás új 
részét, a régit pedig kijavították, felújították. A megtervezett meghívókat  az iskolatitkár segítségével 
kinyomtatták, borítékolták, a régi tanárokhoz a gyerekek vitték el (segítséggel). 
A vetélkedőhöz szükséges eszközöket  sokszorosították, elkészítették ( puzzle, kitűzők, feladatlap, 
szöveg). Összeszedték, összeírták a technikai eszközöket( vastag filc, bluetech, boríték, rajzlap, projektor 
stb). Beszéltek azokkal a nem tanár dolgozókkal, akikre a közönségfeladatban szándékoztak szerepet 
osztani. ( Mindegyikük kitűzőt kapott egy-egy István-kori történelmi hős nevével, melyet a verseny idején 
kellett viselniük. Az osztályoknak körülírás alapján kellett megtalálniuk saját szereplőjüket a vetélkedő 
szünetében, és a tornaterembe kísérni.) 
 A tablóhoz kiválogatták az elkészült fotókat, azokat kinyomtatták az iskolatitkár segítségével, 
elkészítették a feliratokat, majd felragasztották kartonra. Az  elkészült tablót már egy héttel az iskolanap 
előtt kirakták a folyosói faliújságra, a vetélkedőn egy részfeladat ahhoz is kapcsolódott. 
A zenés jelenet szereplői beszerezték a ruhákat otthonról, az iskolai színjátszóktól, a templomból. Ezen a 
héten már jelmezes próba volt. 

végleges formáját itt 
nyerte el. Jó volt, hogy 
mindenki elmondhatta a 
benne lévő érzéseket, 
félelmeket, kételyeket. 
Kedvesen, aranyosan 
dicsérték, bíztatták 
egymást. A jelmezes 
próbán minden csoport 
ott volt! 

Május 22. az utolsó előtti nap délután a tanulószobás fiúk segítségével berendeztük a nagy tornatermet. 
Felállítottuk a paravánokat, rászegeztük a kiállítás régi és új tablóit (ebben a tablós csapat segített a 
kiállítás rendezőinek), elrendeztük a csapatok és a zsűri asztalait, felállítottuk az eredményjelző táblát. 
Szülői segítséggel kipróbáltuk a hangosítást, a technikai eszközöket, a játékvezető kislány kipróbálta 
milyen hangosan kell a mikrofonba beszélni. A zenés jelenet főpróbája is lezajlott ( bár itt volt egy kis 
baki). 

 Ekkor már nagy volt az 
izgalom. Mivel eddig 
csak a kis tornateremben 
próbáltak a gyerekek, itt  
az első alkalommal kicsit 
szétesett a jelenet, de 
harmadszorra már 
tökéletesen sikerült . 

A tornaterembe bekészítettük a vetélkedőhöz szükséges kellékeket, a zsűri példányát a megoldásokkal, 
üres lapokat, tollakat, a csapatok asztalára is odatettük a szükséges kellékeket.(segítők feladata) 
A kapuban négyen fogadták a vendégeket, ketten a zsűrit kísérték. A tornateremben hatan mutatták be a 
kiállítást az érdeklődőknek személyes beszélgetésben. ½ 9-kor kezdődött a megnyitó (igazgató), majd 
kezdetét vette a vetélkedő. Két játékvezető volt , Anna a 6.b-ből és én. A gyerekek leginkább a 
közönségfeladatot, a forráshoz kapcsolódó szövegértési feladatot, a törvényekhez kötődő kérdéseket, 
illetve a gyakorlati feladatokat ( képösszeállítás, leleplezés) élvezték a legjobban. Anna kezdetben kissé 
elfogult volt, de hamar belelendült, és ügyesen vezette a rábízott feladatokat. Volt egy kis csúszás, a 
szünet 15 perccel később kezdődött, így minden azt követő program kb. ennyit csúszott. A segítők 
pontosan, ügyesen dolgoztak, osztották , beszedték az  „ eszközöket”, vitték a zsűrinek, a szünetben 

A vendégek fogadása jól 
ment, ebben más 
események kapcsán volt 
gyakorlata a 
gyerekeknek. A 
tárlatvezetésben voltak 
ügyesebbek, akik 
feltalálták magukat, 
bátran közeledtek a 
vendégekhez, ketten 
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kávéval, keksszel kínálták őket és a vendégeket stb. A vetélkedő után a koronázási jelenet következett, 
amit teljes átéléssel adtak elő. Nagy sikert aratott  a főpapot játszó rosszcsont Norbi, ilyen 
méltóságteljesnek még nem láttuk őt. Mire a jelenet befejeződött a zsűri is elkészült. Kihirdették az 
eredményt ( a két 7.osztály vitte el a pálmát), kiosztották az okleveleket, könyveket. Végül igazgatónk 
köszönte meg a szervezők munkáját, kihívta az egész csapatot, nagy tapsot kaptunk, illetve ekkor ígérte 
meg a megfelelő igazgatói dicséretet (bronz, ezüst, arany fokozat, attól függően kinek mi az utolsó). A 
látogatók és a gyerekek is még kb. fél órát a kiállítás nézegetésével, beszélgetéssel töltöttek. 
  

azonban nagyon 
visszafogottak voltak, 
őket végül egy-egy 
bátrabb társ vette maga 
mellé. 
Legkevésbé a tablóhoz 
kapcsolódó kérdésekre 
tudtak válaszolni.  

Az elpakolás a tanulószobások segítségével gyorsan ment, így 1 óra után néhány perccel a 10-es 
teremben elkezdhettük az értékelést, megbeszélést. A gyerekeket teával és sütivel vártuk. Minden 
csoport visszatekintett az elmúlt hetekre, de elsősorban az utolsó órákra, felidézték érzéseiket, 
élményeiket, elmondták, hogy mi tetszett, mit csinálnának másképp. Arról is szó volt, hogyan sikerült 
együtt dolgozni egymással a csoporton belül, csoportok között, tanárokkal. Érdekes volt, hogy a 
konfliktusokra már nem is emlékeztek, sokkal inkább a sikerre, az elért eredményre. Különösen dicsérték 
azokat a gyerekeket, akik más arcukat mutatták meg . Kiderült, hogy a páros tárlatvezetés jobban bevált, 
hogy a tablós feladatot jobban elő kellett volna készíteni, de a vetélkedős csapatot  nagyon megdicsérték, 
hogy érdekes feladatokat találtak ki. Ők elmondták, hogy sokkal többet megtudtak  így Szent Istvánról, 
mert érdekesebb volt, mint a tankönyvből. Többen örültek annak, hogy az iskola történetét jobban 
megismerhették, érdekesek voltak számukra a régi iskolai képek, élvezték a kiállítás megrendezését, jó 
érzés volt, hogy mások is megnézték munkájuk eredményét. Szó esett arról is, hogy nem is tudták 
korábban, mennyi Szent Istvánhoz kötődő hely, utca, szobor van a városban. Mi, tanárok egy-egy 
személyre szóló kis kártyával köszöntük meg a gyerekek munkáját, elmondtuk mennyire örülünk annak, 
hogy kitartóan, önállóan, bátran, egymást segítve, az ellentéteket megoldva dolgoztak együtt, szinte 
„felnőtt” munkát végeztek. 

Meglepő volt számomra, 
hogy a gyerekek 
mennyire figyeltek 
egymásra az 
értékelésnél. Tetszett 
ahogy dicsérték 
egymást, látszott, hogy 
büszkék magukra. 
Ügyesen összeszedték, 
hogy milyen új dolgokat 
tanultak meg. 
Természetesen sok olyat 
is, amire ők nem is 
gondolnak 
(kompetenciák). 

 
 

� Készített fényképek (3-5 db) csatolása 
 
 
3. A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim 
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Mi volt sikeres, eredményes? 
 

Mit fogok másként csinálni  a következő projektekben? 

Nagyon féltem a feladattól, hogy túl nagy fába vágjuk a fejszénket, de a 
kollegák és a gyerekek segítségével megvalósult az elképzelés. Így 
elsősorban sikeres volt az együttműködés. 

Több időre van szükség, mert a tempót feszítettnek éreztem az 
előkészítő munka során. Többször kell közös egyeztetés, mert ez 
inspirál, biztonságot ad. 

Sikeres volt a munkamegosztás, senkire nem hárult túl sok teher, illetve 
mindig volt segítség. A gyerekek kezéből nem vettük ki a feladatokat, 
valóban sok önálló munkát végeztek, de igényelték az irányítást és a 
jelenlétet, bíztatást, visszajelzést. 

Jobban be kell vonni az osztályfőnököket, főleg az osztályok által 
indított csapatok irányításába (előzetes felkészülést igénylő feladatok 
átadása, ezek számonkérése, közönségfeladatra az osztály 
fellelkesítése). Több csapat nagyon magára lett hagyva osztályfőnöke, 
osztálytársai által. 

Sikeres volt a „ bemutató”, a gyerekek többsége a mély víztől sem ijedt 
meg, jó programot szerveztünk, és kiviteleztünk a felsősöknek egy 
egész délelőttre. 

Jobban át kell gondolnom, kinek mi testhezálló feladat (lsd. 
tárlatvezetés nehéz volt néhány gyereknek). Számolni kell csúszással, 
esetleg feladatot elhagyni, ha szükséges. 

A fejlesztési célok többségének megfelelt a feladat, bár a csoportbontás 
miatt nem minden csoportban került fejlesztésre minden terület. 

Az értékelés túl hosszúra nyúlt, két ütemben lehet, hogy jobb lett volna. 
Csoporton belül, majd később ennek tükrében közösen. 
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