Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

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

Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport: az iskola érdeklődő tanulói. Résztvevők száma: 33 fő / 2. évf.: 4 fő, 3. évf.: 7 fő. 4. évf.: 4 fő, 5. évf.: 6 fő,
6. évf. 5 fő, 7. évf.: 3 fő, 8. évf. 4 fő
Időpont: 2008. 01. 11 – 04. 17.
Osztály / csoport rövid bemutatása:
Az aerobic és a tánc iránt érdeklődő 2. – 8. osztályos tanulókból önkéntes jelentkezés alapján alakult meg a „Fáklyás tánc”
csoportunk. Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy kétévente megrendezzük a „Miénk a Ház” rendezvényt, melyen az osztályok, az
énekkar illetve az aerobic csoport bemutatót tart a szülők, hozzátartozók, érdeklődők részére. Idén a téma „A Nagy Könyv”, a
gyerekek egy általuk kiválasztott regényt, annak feldolgozását illetve mesét adnak elő. Mi Az Operaház Fantomja című musicalből
adunk elő egy jelenetet saját feldolgozásban, világító rudak segítségével, melyben az aerobic mozgásanyagára és a fénytechnikára
építünk. A dolog érdekessége, hogy csak az előadás előtt 1 órával törjük meg a rudakat /akkor kezdenek el világítani/ és így a
gyerekek „élesben” szerepelnek, a tulajdonképpeni látványt ők is csak az előadáson érzékelik. Ez egyszerre nekik is, és a nézőknek
is fokozott élményt nyújt.
Fejlesztési cél: Esztétikai – művészeti tudatosság és önkifejezés kompetencia fejlesztése. Szociális kompetenciák fejlesztése
/kooperáció, tolarencia, empátia/. Digitális kompetencia fejlesztése /internet Google keresőjével: www.azoperahazfantomja.hu;
www.webber.lap.hu; www.g.portal.hu/judy-t; www.youtube.com/.
Projekt téma: Miénk a Ház
Tevékenységek /
Módszer
Eszközigény
Időterv (perc)
Szervezési
Feladatok
gyakorlatok /
kérdések
ellenőrzési /
feladatok
értékelési módja
I. Ráhangolás, a
A téma közös
Számítógép,
45 perc
Könyvtári
Nyílt szavazással
téma előkészítése:
gondolatcseréből
internet hozzáférés.
elhelyezés.
eldöntjük, melyik
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születik: Egri Erzsi
8. osztályos
tanulónk
javaslatára, aki
előzetesen
rákeresett egy pár
híres musicalre és
megküldte a
linkeket az én
otthoni e-mail
címemre. Ennek
alapján közös
videoklip nézés és
beszélgetés.
Beugrik az ötlet,
megelevenedő
gyertyák leszünk a
Fantom földalatti
labirintusában.
II. Tervezés:
II. A, Közösen:
- szereplők
kiválasztása
- próbák idejének
egyeztetése /Ez
nagyon nehéz
feladat: eltérő
korosztályok, eltérő
elfoglaltságok, sok
délutáni különóra/

Frontális:
beszélgetés
Fantom és tánckara
Christine és
tánckara

legyen a választott
musical.

15 perc
Órarendek és
tornatermi
beosztás.

15 perc

Könyvtári
elhelyezés.
Internet hozzáférés.
Tornaterem mikor
szabad?
Anyagok beszerzési
lehetőségeinek
felmérése / ÁPISZ,
rajztanárnő, otthoni,
szomszéd néni/

Folyamatosan az
elkészített munkák
alapján, végig a
gyerekek ötleteinek,
javaslatainak
figyelembevételével
.
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- feladatok
kijelölése
1.- plakátkészítés
2.- jelmezterv
3.- álarckészítés
4.- Fantom hajó
tervek- festés
- gyurma
5.- cikkek, olvasói
hozzászólások
gyűjtése:
- a könyvről /Gaston
Leroux: Az
Operaház
Fantomja/
6.- a 2004-es filmről
7.- a Madách
Színház Fantom
előadásairól
8.- a zeneszerzőről
/Andrew Lloyd
Webber/
9. – az egyik
próbáról videofilm
készítése.

Csoportmunka:
kilenc csoportban.
Bakos Frida
Molnár Krisztina
Nyitrai Fruzsina
Molnár Renáta

Zsid Gergő

Videokamera és
videokazetta.

II. B, Tanári:
1. koreográfia
/ 8: 17 perces
bemutató /

Egyéni munka

Számítógép,
internetes
hozzáférés, zenei
CD, 2004-es DVD

15 perc
A/3-as karton, aula
egyik nagy tablója.
Festék, papír, lufi.
Lepedő, tempera.

Linczényi Laura

Egri Erzsébet

Internet.

Németh Adrienn
Szamosi Luca

Fenyő Boglárka

A főpróba előtt két
héttel készítse el a
felvételt, a gyerekek
lássák a tánc
összképét.
2007. téli szünet
ideje alatt.

Koreográfia négy
szerepkörnek.
Négy rész

Következő héten
együtt megnézi a
csoport a felvételt.
Egyéni hibák
javítása megfelelő
tapintattal.
Saját egyéni
ütemterv szerint.
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megtervezése
2. fénytechnika
megtervezése

film, képek a
színházi
előadásokról,
magnó.

3. zenei anyag
összeállítása

Páros munka.

4. táncpróbák

Frontális, csoport,
páros és egyéni
munka.

5. csoportok
munkájának
figyelemmel
kísérése
6. világító rudak
beszerzési
lehetőségeinek, az
áraknak a
feltérképezése.

7. bemutató
tervezése

tartalmának,
hangulatának
megfelelően: teljes
sötét, csak
szórófény, zöld-kéklila-piros háttérfény.

20 éves nagyfiam
segítségével.

Magnó, zenei CD,
„rudak”
újságpapírból
összesodorva.

Hetente kétszer 1
óra.

Tornaterem és
kondi.

Aktuálisan.

Egyéni munka.

33x2, azaz 64 db
fehér glowstick,
4 db narancssárga
világító karkötő
6 db világító LED
kocka

Két óra

Frontális munka

Világító rudak,
díszlet, jelmezek,
magnó,

2008. 04. 17-én
8: 17 perc

www.zaj.hu
Zaj Dj
1066 Bp. Jókai u.
11. –
útvonaltérképen az
üzlet helyének
megkeresése
Helyszín: Klauzál
Gábor BudafokTétényi

Családtagok,
testnevelő
kolléganőm
véleményének
kikérésével.
Saját értékelésem
és a gyerekek,
kollégák
véleményének
figyelembevétele.
Tanári ellenőrzés,
de a háttérből,
csendes
megfigyelés.
Önellenőrzés.

Kooperáció a
Miénk a Ház
szervező
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fényképezőgép,
videokamera

II. C, Szülők
bevonása

Kooperáció

Piros anyag,
papirmassé, lufi.

Művelődési
Központ

Aktuálisan.

Fantom köntöse,
álarca.

tanáraival, a Műv.
Ház technikusával,
a Zaj Dj.
Üzletvezetőjével.
Személyes
családlátogatás és
megbeszélés.

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:
Motiválás, sok dicséret, folyamatosság, együttműködés, más munkájának elismerése, gyengébbek segítése / tánc /.

A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)
1. Tevékenykedtetés a csoportfeladatoknak megfelelően:
- Az iskola könyvtárában:- álarckészítés színezéssel, festéssel
- kis hajók formázása gyurmából

- cikkek, képek gyűjtése számítógépen az internetről
- a 2004-es film egyik részletének megtekintése Webber csodálatos zenéjével,
jelmezterv és díszletterv készítése.

Megjegyzés
Több műveltségi terület
komplex megközelítése:
Örömteli élményt nyújtó
alkotótevékenység,
vizuális művészeti
alkotások mélyebb
átélése.
Informatikai eszközök
alkotó használata.
Sokrétű és összetett
csoportos kutatómunka.
Zene megszerettetése,
zenei ízlésformálás.
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- Az iskola kondi termében: a Fantom hajójának megrajzolása lepedőre és kifestése. Ez több részletben,
több alkalommal történt, mivel a festéknek száradnia kellett, a mintákat még
világító festékkel is újramázolták.

Esztétikai fogékonyság,
fantázia, kreativitás,
kifejezés árnyaltságának
fejlesztése.

- A szülők segítségét is kértem, a Fantom speciális álarcának elkészítésében és piros köpenyének
megvarrásában Nyitrai Fruzsi / 5. n / anyukája, nagymamája és szomszéd nénije segített. A Fantom hajó
lepedőre felvázolásában kolléganőm / Felényiné Tamás Angéla / festőművész férje nyújtott nagy
segítséget.

Kooperáció.

2. Próbák a tornateremben: hetente kétszer gyakoroltunk, a gyerekek szívesen és örömmel vettek
részt benne. Ahogy haladtunk előre az időben, egyre több „kíváncsiskodó” látogatott meg bennünket,
és dicsérő szavuk újabb és újabb bíztatást jelentettek számunkra.

Művészetek
befogadására, értésére
és művelésére nevel.
Örömet leljenek a
különböző
pszichomotoros
tevékenységekben. A
mozgás az élet
velejárója!
A videofilm megnézése
után közös
megbeszélés. Vállalják a
közösségi felelősséget.

Két héttel az előadás előtt Zsid Gergő 8. osztályos diákunk videofelvételt készített a próbáról, aminek az
volt a célja, hogy a gyerekek lássák egészben, totálképben a koreográfiát, illetve mi volt a hiba, min
kellene még javítanunk.
Fotókat is készítettünk a próbák ellesett pillanatairól.
3. Prezentáció: 8: 17 perces előadás Az Operaház Fantomja című musicalből saját feldolgozásban a
Gádor „Miénk a Ház” rendezvényén. Mi voltunk a záró szám! A felsős gyerekek segítettek a
kisebbeknek a rudak csuklóra kötésében, kis társaik csinosításában, hogy minél szebben csillogjanak ők
is /csillámpor arcra, karra, hajra /. Amikor a szünetben megtörtük a rudakat és azok elkezdtek világítani,
az valami csoda volt! A gyerekek sikongtak örömükben, eloltották az öltöző lámpáját, és a sötétben a
tükörben nézték a mozgó fényeket, ekkor tudatosult bennük, hogy milyen látványt fognak nyújtani. / Eddig
csak papírból összesodort rudakkal próbáltunk./ Az előadás nagyon jól sikerült, mindenkinek

Öröm volt számomra,
hogy néhány
csendesebb,
visszafogottabb kislány
menyire kinyílt a
közösségben, illetve egy
nagyobb szájú, sokszor

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

felejthetetlen élményt nyújtott.

4. Az elkészült munkákból és fényképekből kiállítást rendeztünk a földszinti aulában.

sértő megjegyzéseket
tevő nagylány milyen
gondoskodóan bánt a
kisebbekkel a fellépés
előtt.
Mindenki számára
láthatóvá tegyük a
projectben résztvevő
diákok munkáit.

 Készített fényképek (3-5 db) csatolása
3.

A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexiói

Mi volt sikeres, eredményes?
1. Értékelés a gyerekekkel:
Egy héttel az előadás után egy közös beszélgetésre gyűltünk össze a
könyvtárban. Megnéztük az előadásról készített videofelvételt, a
fényképeket, és közben felelevenítettük a közös élményeket. Milyen
érzések fogalmazódtak meg bennük? Volt-e sikerélményük? Van-e
valami új, amit megtudtak önmagukról?
A gyerekek elmesélték, hogy szívesen vettek részt a projectünkben.
Tetszett nekik, hogy egyik nyolcadikos társuk ötlete alapján választottuk
ki a bemutatásra szánt musical részletet / Egri Erzsi 2007 12. 11-én
küldött e- mail: www.youtube.com/watch + magyar szöveg /. A

Mit fogok másként csinálni a következő projektekben?
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csoportmunkákban mindenki azt végezhette, amihez kedve volt, illetve
amiben ügyesebbnek érezte magát. Jó hangulatban, örömmel próbáltak.
Nagyon tetszett nekik is, és szüleiknek is az előadás.

Legközelebb kipróbálunk egy másik fénytechnikát is: az UV lámpát.
Érdekesebb látvány lehet, ha nem csak a kézre, hanem a lábra, sőt a
csípőre is teszünk fehér színű szalagot.

2. Tanári értékelés:
A gyerekek elereszthették a fantáziájukat, értékes kompetenciákat
Projectnaplót fogunk vezetni, amibe a gyerekek feljegyzéseket
fejlesztettünk, jól érezték magukat, sikerélményhez jutottak. Rejtett
készítenek: csoportvezetők, vállalt feladatok, időkeret, eszközök…
képességek, tehetségek bukkantak fel /pl. Fenyő Boglárka: festés, Egri
Az előadás két részből fog állni:
Erzsi: digitális kompetencia, Szamosi Luca: művészi önkifejezés,
- teljes világosságban: a mozgás, tánc szépsége
empátia /.
- sötétben, UV lámpa megvilágítással: fénytechnika+ mozgás
Különböző korosztályok vettek részt benne, erősödött az összetartozás
érzése, az együttműködés, a tolarencia.
Több műveltségi területet fogott át: magyar nyelv és irodalom,
művészetek, informatika, testnevelés és sport.
Más oldalukról is megismerhettem a gyerekeket.
Nagyon nagy öröm volt számomra a gyerekek szorgos nyüzsgése,
iparkodása, a próbákon a lelkesedés és kitartás, a kisebb lányok otthon
is rendszeresen gyakorolták a tánclépéseket, az önállóságuk, az ötleteik.
A szülők mesélték, hogy a kisebbek az előadás éjszakáján a világító
rudakkal a kezükben aludtak el, és azokat fogva aludtak el.
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