Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

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

Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport: 5. évfolyam informatika-kommunikáció-matematika emelt óraszámú csoportja (14 fő: 10 fiú és 4 lány)
Résztvevők száma: 68 fő (5.a, b. c.)
Időpont: 2008. április 24-25.
Osztály / csoport rövid bemutatása:
Intézményünk lakótelepi iskola. Az emelt óraszámú testnevelés mellett 6 éve bevezettük az informatika-kommunikáció-matematika
specializációt is. Az adott évfolyamon az informatikát és a matematikát csoportbontásban tanítjuk. Az 5. évfolyamon ennek a
csoportnak a szervezésével vágtunk bele a projektbe. Ezek a gyerekek jó képességűek, nyitottak, érdeklődők, kreatívak. „Kis” koruk
ellenére szeretik a kihívásokat, versenyeket. Imádnak szervezni. A többféle képességet igénybevevő teljesítményüket megmutató
feladatokra könnyen mozgósíthatók, nagyon lelkesek. Egymást segítik, biztatják a közös cél elérése érdekében. Többségük az
iskolán kívüli programokban is aktívan részt vesz. Számos versenyen szerepeltünk, ahol szép sikereket értek el városi és megyei
szinten is. Ennek a csoportnak a matematikát tanítom, heti 5 órában, már a 2. éve és nagyon közvetlen kapcsolat alakult ki
közöttünk. A projekt realizálásához a lelkes osztályfőnökök, szaktanárok és segítőkész szülők állnak a gyerekek mögött.
A projektben az egész évfolyam részt vesz.
A produkció összehangolására délelőtt az osztályfőnöki és a szaktárgyi (informatika, idegen nyelv, történelem, természetismeret,
hon-és népismeret, rajz, ének-zene, tánc-és dráma) órák, valamint a délutáni informatika szakkör, könyvtárhasználati foglalkozás és
a gyerekekkel töltött közös programok nyújtanak lehetőséget.
Fejlesztési cél:
A munka során a nem-szakrendszerű oktatás által preferált célok megvalósítását tűztük ki.
- Az adott téma elmélyítése, a tanulók ismereteinek rendszerezése, a tanulók önállóságának, öntevékenységének
fejlesztése, a gyerekek kreativitásának hasznosítása.
- Minden tanuló sikerélményhez jusson.

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Szociális kompetenciák:
- Kooperáció a csoport tagjai és más csoportok között, kompromisszumok keresése.
- Tolerancia, másokkal szembeni viselkedés.
- Tolerancia más népek értékeinek, eredményeinek, szokásainak, életmódjának, nézeteinek elfogadására.
- Egymás munkájának megismerése, megbecsülése.
- Kommunikáció egyének és csoportok között.
- Szervezőkészség fejlesztése.
Szövegértés:
- Önálló tanulás, a könyvtári ismeretszerzés technikája és az informatika eszközeinek lehetőségeivel, jegyzetelés,
lényegkiemelés.
- Az információszerzés és feldolgozás képességének fejlesztése.
- Útleírások, útikönyvek, népek szokásaival, hagyományaival foglalkozó könyvek tanulmányozása, feldolgozása.
Matematika - logikai gondolkodás:
- Az ismeretek rendszerezése.
- A bemutatók és a vetélkedő egymás utáni sorrendjének megtervezése.
Kézügyesség fejlesztése:
- Ruházat, jelmez tervezése, elkészítése.
További készségek és képességek fejlesztése:
- Pozitív attitűdök kialakítása.
- Fel kell kelteni a gyerekek érdeklődését az ismeretszerzés iránt.
- Meg kell teremteni azt a tudástranszfert, azaz olyan tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is tud alkalmazni.

Projekt téma: Népek kultúrája
A projektet 2 délutánra terveztem.
- Az első nap délutánján a tanulók által kiválasztott nép jellegzetes ruhájában, jelmezében 8-12 perces zenés-táncos műsort
adnak elő és az adott népcsoport jellegzetességeit röviden ismertetik (építészet, jellegzetes ruhaviseletük, gasztronómia,
zenéjük-hangszerük, zászlajuk, történelmük, földrajza és növényvilága…). Ezt az előadást megnézik az iskola tanulói,
szülők és pedagógusok.
- A második nap délutánján pedig egy tudásfelhasználó vetélkedőre kerül sor.
A szervezésben részt vevő kollégákkal azért döntöttünk úgy, hogy előbb a bemutatkozó műsort tartjuk meg, mert pl. a zene, a
hangszerek, az öltözék, az ismertetők még jobban segítik a rendszerezést vizuálisan is a másnapi vetélkedőhöz.
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A témaválasztásról:
A csoportok ötletei alapján: tiroli nép, skót, orosz és indián
A magyar nép bemutatkozása azért nem került be a listába, mert előtte a 6. évfolyamos tanulók a „Húsvéti ünnepkör” keretében
készültek a magyar népszokásokból, népi hagyományokból.
Az előzetes felmérés alapján nagy örömünkre, valamennyi 5. évfolyamos tanuló részt kívánt venni a programban.
A vetélkedőhöz 3 fős csapatokban, a zenés bemutatóhoz (4 csoport) tetszőleges létszámban alakíthatták ki a csoportokat.
A csapatok által összegyűjtött információkat 10 nappal (ápr.14-ig) a vetélkedő előtt le kellett adniuk. Ezek alapján úgy segítettük a
felkészülésüket, hogy mindenki kapott egy „minden népre” vonatkozó összefoglalást, rendszerezést, és ezek alapján készülnek a
vetélkedőre. A vetélkedő anyaga nem csupán az általuk választott nép kultúrájából lesz.
Tevékenységek /
Módszer
Eszközigény
Időterv (perc)
Szervezési
Feladatok
gyakorlatok /
kérdések
ellenőrzési /
feladatok
értékelési módja
ELŐKÉSZÍTÉS:
Plakát
Számítógép,
A rendezvény előtt Informatika tanári
A program
nyomtató,
1 hónappal.
segítség.
meghirdetése,
fénymásoló, színes
időpontjának
nyomtató papírok.
A sokszorosításban
megadása
Informatika
a szülők segítenek.
tanterem.
FELADATTantárgyi integráció
20 perc
Délutáni
Tájékozódás
a
MEGHATÁROZÁS: megbeszélése.
időegyeztetés a
tanulók
előzetes,
A szaktanárokkal és
szervezésben részt témához
az
vevő kollégákkal.
kapcsolódó
osztályfőnökökkel
ismereteiről.
való konzultáció.
Az osztályfőnökök
Ötletbörze
Tanterem
20 perc
A közös és egyéni Véleményelőzetesen felmérik
tevékenységek
nyilvánítás
közösségeikben,
Csoportos
megtervezése.
hogy kik
megbeszélés
szeretnének részt
venni ebben a
programban. Melyik
népcsoportot, ill.
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országot választják.
RÁHANGOLÁS:
A téma
megjelölése.
A célok kitűzése.
A tanulók
érdeklődésének
felkeltése.

Tanári közlés

A végleges
szempontok
kialakítása.

Megbeszélés

Előadói terem

20 perc

Projektor,
számítógép,
Power Point
program
(az előzetes ötletek
alapján képek
vetítése a választott
népcsoportokról.)

Előadói terem

30 perc

Mindhárom 5.
osztállyal közös
megbeszélés.
Csoportok
kialakítása:
A csoportok
kialakítása teljesen
önállóan történik.
A gyerekekkel
közösen
megbeszéljük a
feladatokat,
megjelöljük a
részfeladatok
határidejét is.
A gyerek koordinátorok az
inf.-kom.-mat. spec.
csoport tanulói,
akiket a többiek
maguk közül
választottak ki. Ők
segítik a 3 osztály
közötti
kommunikációt.
Rendkívüli szülői
értekezleten
tájékoztatjuk a
szülőket.
Szülői

Megbeszéljük, hogy
minden csoport
megértette-e a
feladatot.
A meghatározott
feladatokat,
határidőket, a
felelősöket
tartalmazó
táblázatot
elhelyezzük az
osztálytermekben.

A
produktumok
meghatározása, az
értékelés
szempontjainak
megbeszélése.
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Gyűjtőmunka,
kutatómunka a
könyvtárban

Csoportmunka,
egyéni otthoni
munka

Könyvek, internet, Csoporttól függően
íróeszközök,
nyomtató, papír

Anyaggyűjtés az
internetről

Csoportmunka,
egyéni otthoni
munka

Számítógép,
nyomtató, papír

Jelmezek, kellékek
készítése

Csoportmunka
szülői, rajztanári
irányítással,
egyéni otthoni
munka

Só, víz, liszt, lufi,
festék a
kasírozáshoz,
Kartonpapír, színes
papírok, ragasztó,
olló

Csoporttól függően

1 hét

segítségkérés,
támogatottság
igénybevétele.(fénymásolás,
nyomtatás,
jelmezkészítés).
Az iskolai könyvtár
nyitva tartásának
megbeszélése az
iskolai
könyvtárossal.
Az iskolai
informatikaterem
nyitva tartásának
megbeszélése az
informatikus
kollégával.

(műsor, vetélkedő)

Mit végeztünk el?
Rögzítése a
kifüggesztett
táblázatokon.
Állandó kontaktus a
csoportokkal, ill. a
koordináló
tanulókkal.

Folyamatos
beszámolók.
Iskolai
tanterem Az addig gyűjtött
biztosítása
információs
anyagokat
megmutatják és
rendszeresen
véleményezzük a
szaktanárokkal
közösen.
Megbeszéljük a
csoportokkal, hogy
mik a lényegesebb
információk ezek
közül (lényeg
kiemelés)
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A zenék
Csoportmunka
kiválasztása, a
táncok megtanulása
Próbák

Zenei anyag,
táncanyag

1 hét

MEGVALÓSÍTÁS:
A produktum
bemutatása (1.)

Színpad
Fényképezőgép
CD-k, CD-s magnó
Hangosítás

Április 24-én,
17 órakor

A sokszorosított
tesztlapok,
kérdőívek,
feladatsorok.

Április 25-én,
14 órakor

A produktum (2.)

Előadás

Vetélkedő

60 perc

60 perc

Tábla, filctoll a
részeredmények
felírásához
Fényképezőgép

Feladatok:
Ráhangolódás:
1. Zenei részleteket
hallotok. Ismerjétek
fel, hogy melyik nép
zenéje!

Tanári közlés

CD, CD-s magnó,
papír, íróeszköz

8 perc

Segítségnyújtás:
énektanár,
tánc-és drámatanár
Az iskola aulája,
színpad
Az iskola aulájának
berendezése a
nézők számára.
Technikus kolléga
segítsége.
Az előadói terem
elrendezése, az
asztalon a
csoportok
sorszámával. A
csoportok vezetői
húznak egy
sorszámot és a
kijelölt asztalhoz
ülnek. Három 8.
osztályos tanuló
segít a vetélkedő
során.
A segítő tanulók
szedik, ill. osztják ki
a feladatlapokat.

A műsor
részleteinek
esetleges javítása
vagy megerősítése.
Az iskola igazgatója
ÉRTÉKELI a
csoportok előadását
(ötlet, fantázia,
tartalom, színvonal)
Ellenőrizzük, hogy
minden csoport
megtalálta-e a
helyét.
A zsűri tagjai:
2 pedagógus és 3
DÖK tag

Ellenőrzik, hogy a
csoportok ráírják-e
a csoport-számokat.
A zsűri értékelése a
táblánál történik pontozással
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2. A feladat a
népcsoportok
jellegzetes
öltözékére
vonatkozik.
3. Róluk nevezetes.
(a megfelelők népek
és fogalmak
összekötése)
4. Az előttetek lévő
anyagokból
készítsétek el
valamelyik
népcsoport
jellegzetes épületét!
(rajz vagy térbeli
forma)
5. Jellegzetes ruhák
és tájak kivetítése.
Írjátok a sorszámok
mellé a megfelelő
népcsoport nevét!

6. Jellegzetes
hangszerek
felismerése
7. Gasztronómiai
feladat (igaz-hamis
állítások)
8. Az előttetek lévő
anyagokból

Ragasztó, A/4-es
lap, borítékban a
feladat
(párosítási fel.)

6 perc

Fénymásolt
feladatlap

3 perc

Színes papírok,
kartonpapír,
ragasztó, olló,
színes ceruzák,
mokkacukor

10 perc

Projektor,
számítógép,
Power Point
program
A/5-ös lap (1-8-ig
számozva),
íróeszközök
CD, CD-s magnó,
A/5-ös lap (1-4-ig
számozva)
Fénymásolt
feladatlap

10 perc

Színes papírok,
ragasztó, olló,

8 perc

5 perc

10 perc

Mindig
megkérdezzük,
hogy megértették-e
a feladatot?

A zsűri az
asztaloknál értékeli
a produktumokat.
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készítsétek el az
általatok választott
nép zászlaját!

színes ceruzák

SZÜNET
A ZSŰRI ÉRTÉKEL
A zsűri értékelésének ideje alatt az angol szakos kolléganő megtanít egy rövid indián dalt a versenyző diákoknak:
„TEN LITTLE INDIANS”
EREDMÉNYHIRDETÉS
UTÓMUNKÁK:
Az előre felkért
tanulókkal az
előadói terem
visszarendezése, a
technikai eszközök
és egyéb kellékek
visszaadása.
A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:

A segítők
munkájának
megköszönése

A végeredmény (a produktum) értékelése:
Az előadás:
- a csoport ötletessége, eredetisége, fantáziája, kreativitása
- tartalom, színvonal
- a megvalósulás minősége
A csoportok műsorának bemutatása után az igazgató (történelem szakos) értékeli a produkciókat, előadásokat. Elmondja a pozitív
tapasztalatait és azokat is, amelyekre legközelebb nagyobb figyelmet kell fordítani. (dicséret, buzdítás)
A vetélkedő értékelése az elért pontszámok alapján történik.
Az értékelés során éreztessük a tanulókkal, hogy ez nem verseny! Itt mindenki győztes, mert reméljük sokat tanult a felkészülés
során.
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Tanulói önértékelés:
- Hogyan érezted magad?
- Felkeltette-e az érdeklődésedet a feladat témája?
- Mi tetszett? Miért?
- Melyik feladattal tanultál a legtöbbet?
- A felkészülés során tanultak hasznodra váltak-e?
- Hogyan valósítottad meg saját elképzeléseidet?
- Neked való volt-e a vállalt feladat?
- Tudtál-e meg valami újat magadról, a csoporttársaidról, ill. évfolyamtársaidról?
- Mit tennél másként a következő ilyen feladat során?
Csapatértékelés:
- Sikerült-e az együttműködés?
- Arányos volt-e a munkamegosztás?
- Az együttműködés élménye.
- Ötletek, javaslatok.
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)
A gyerekek ötletei alapján megbeszéltük a lehetőségeket (tiroli nép, skót, orosz, és indián).
A cél az volt, hogy a gyűjtőmunka és a jelmez kiválasztásakor, a műsorra való készülés közben
megismerjék más népek kultúráját.

Kutatómunka beindítása:
Tájékozódtam a szaktanároktól a tanulók előzetes, a témához kapcsolódó ismereteiről.
A gyerekek téma iránti érdeklődését a kapcsolódó képek bemutatásával igyekeztünk felkelteni (Power
Point program).
Egy tanuló több projektben is dolgozhatott egyidejűleg (készült a műsorban való szereplésre és a
vetélkedőben való megmérettetésre).

Megbeszéltük a csoportok feladatait, a részfeladatok határidejét, megválasztották a felelősöket,
elkészítettük a feladatokat, határidőket, felelősöket tartalmazó táblázatot és elhelyeztük az
osztálytermekben.
A csapatok által összegyűjtött információkat az általuk választott népről a vetélkedő előtt 10 nappal le

Megjegyzés
A szülők is örömmel
fogadták az ötleteket és
segítettek a jelmezek
elkészítésében,
beszerzésében.
A felkészülés már a
tavaszi szünet után
elkezdődött. (márc.26.)
Mivel ennek a
korosztálynak nincsenek
nagyobb tapasztalatai,
ezért a támogató
szaktanárok,
osztályfőnökök sokat
segítettek a
csoportoknak az
irányításban, de
meghagyva a tanulók
önállóságát,
kreativitását,
öntevékenységét.

Határidő: április 14.
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kellett adni.
A leadott információs anyagokat rendszereztük a szaktanárokkal és készítettünk egy „minden népre”
vonatkozó összefoglalást. Ezek alapján készültek a tanulók a vetélkedőre.
Folyamatosan figyelemmel kísértük és véleményeztük az elkészült feladataikat.
Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a gyerek–koordinátorokkal az osztályok és a csoportok között.
Szükség esetén segítséget adtunk.
A produktum:
- az előadás – közönség előtt
- vetélkedő
Projekt értékelése, fotók készítése, összepakolás

 Készített fényképek (3-5 db) csatolása (külön beküldött fájlban)

A fénymásolást a szülők
vállalták.

Nagy sikere volt az
előadásnak és a
vetélkedőnek is. Nagyon
emlékezetes hetek
voltak. Színvonalas
produkciókat látott a
közönség.
Valamennyi résztvevő
dicséretben,
elismerésben részesült
az előzetesen
meghatározott értékelési
szempontok alapján.
(oklevél, osztályfőnöki-,
szaktanári dicséret).
Élmény volt a műsorban
szereplőknek, nézőknek
és a vetélkedőben részt
vevő tanulóknak
egyaránt.
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3.

A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim

Mi volt sikeres, eredményes?
A jó témaválasztás tetszett a gyerekeknek, felkeltette az
érdeklődésüket. Jól érezték magukat a közös munka során.
A tanulók a témához kapcsolódó előzetes ismereteiket, és a
felkészülés során szerzett információikat ügyesen és jól
beépítették mindkét produktumba.
A munkába bekapcsolódott valamennyi 5. osztályos tanuló. Nagy
örömünkre a HHH-s és a peremhelyzetűek is megtalálták a
számukra kihívást jelentő feladatokat.
A csoporton belüli összehangolt alkotó munka és a társak
segítése maximálisan megvalósult.
Érvényesült a tanulók önállósága, öntevékenysége, kreativitása.
A tanulók felszabadultak, vidámak, aktívak voltak. A határidőket
betartották.
A projektnek közösségépítő, közösségfejlesztő hatása volt.
A célban kitűzött kompetenciák fejlődtek.
A kollégák munkáját is a nagyon jó, összehangolt segítőkészség
jellemezte.
A tevékenység eredménye prezentálható, bemutatható volt.

Mit fogok másként csinálni a következő projektekben?
A projektet jövőre kibővítjük a város többi iskolájára is, az 5.
osztályos tanulók számára egy másik témakörben.
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ELŐKÉSZÜLETEK

Gyűjtőmunka a könyvtárban
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Népek nyomában …

…a világháló segítségével
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AZ ELŐADÁS KÉPEI

Az orosz matroskák
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Indiánok bemutatkozása

Skót hangulat
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Így mulatnak…

… a tiroliak
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A közönség elismerése
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A VETÉLKEDŐ KÉPEI

