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

Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport: 8. b
Résztvevők száma: 24 fő
Időpont: szept. 3.
Osztály / csoport rövid bemutatása: A saját osztályomat választottam, mert tudom, hogy számíthatok rájuk. Másik okom, hogy ők is
megismerkedjenek egy igazi projekt munkával, mert erre a tapasztalatra, tudásra később szükségük lesz.
Az osztály kedves érdeklődő, nyitott. Sok kiemelkedő és sok okos gyerek jár közénk (az osztály három negyed része). Szeretik a
csoport munkát, de a más csoportokkal való összedolgozás, elfogadás, együttérzés még nem tökéletes. Csoporton belül is akadnak
problémák. A baráti társaságok között van ellentét. Igyekszem egyes feladatokkal ezen segíteni pl. egymás munkáját nézzék meg, mert
abból lehet tanulni, és az értékelésben is fontos szerepet kapnak. Szeretném, ha éreznék, hogy ez az egész közösség közös feladata,
élménye. A sok jó képességű gyerek mellett, van néhány közepes és két gyenge tanulónk Guszti és Lívia. Mindketten nagyon ügyes
kezűek, játékosak, ezért remélem, hogy ők is jóérzésekkel mennek majd haza. A közepes gyerekek miatt kevésbé aggódom, mert
Józsi, Viki, Balázs és Alexandra nagyon jó közösségi emberek, társaik szeretik, igazi csapatjátékosok. Sőt Józsi az osztály tréfa
mestere. Hat gyerek az osztályból nagyon aktív, rendszeresen részt vesznek az iskolai programok szervezésében és lebonyolításában,
és két éve az osztályprogramok egy részét is ők szervezik, vezetik. Nagyon számítok kreativitásukra, tapasztalataikra.
Szinte az egész osztály szereti a kézműves dolgokat, nagyon értenek a számítástechnikához (fele osztály tagozatos heti három
informatika órájuk van), ezért ilyen típusú feladatok is lesznek. Az osztály fele versenyszerűen sportol ezért fontos, hogy legyenek
példaképeik, tudják, hogy milyen áldozatokkal jár, milyen személyiségek az igazán sikeresek.
Fejlesztési cél:
Együttműködés, kommunikáció, a csoporton belül és más csoportokkal.
Hallott és írott szöveg értése, a szöveg alapján a feladatok megoldása. (magyar nyelv és irodalom)
Önálló szövegalkotás, és a kigondoltak elmondása a közösség előtt.
Adott témában önálló ismeretszerzés gyakorlása. (informatika)
Gondolkodási készség fejlődése. (adott problémákra a választ megbeszélik, megfigyelik, ki hogyan gondolkodik, van-e más
lehetőség, amit kigondoltak helyes-e…)
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Az egészséges életmód fontos részei a helyes táplálkozás, a mozgás, a belső harmónia. (testnevelés)
A hazaszeretet érzésének elmélyülése. Lobog a zászlónk, szól a Himnuszunk.
Az önismeret fejlesztése a csoport munkában, és a csoportért vállalt önálló feladatokban.
A kreativitás fejlesztése a kézműves alkotásokban, és a feladatok készítésében, megoldásában. (technika)
A kritika, önkritika fejlesztése egymás és saját munkájának értékelése során.
Gazdálkodás (az alapítványból próbálok pénzt kérni a projekthez) a kapott pénzzel (matematika)
Esztétikus környezet kialakítása. Terem dekorációt készítünk közösen a projekttel kapcsolatban.
Projekt téma: 2008. Peking „Kiknek szólt a Magyar Himnusz?”

Tevékenységek /
gyakorlatok / feladatok

Módszer

1. Előkészületek- Frontális munka
a
téma
kiválasztása.

- a csoportok Önálló munka
kialakítása
(első of. Óra)

Eszközigény

Időterv (perc)

15 perc

Papírok,
tollak, 15 perc
szavazóláda

Szervezési
kérdések

Feladatok
ellenőrzési /
értékelési módja

A gyerekek ötleteit
felírom a táblára,
Megbeszéljük,
melyik tetszik a
legjobban,
és
azokkal
fogunk
foglalkozni.
Figyelemmel
kísérem az
A választott DÖK eseményeket és
vezető bonyolítja le segítek, ha szükség
a
vezetők van.
választását.
A
választás után a
gyerekek oda állnak
a vezető mellé,
akivel
dolgozni
szeretnének.
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- megbeszéljük, hogy Frontális munka
mi
mindennel
foglalkozzunk szerda
délután

-

a
csapatok Csoport munka
beszéljék meg,
hogy ki milyen
gyűjtőmunkát
választ
otthonra,
a
megbeszélt
témakörökből.

15 perc

A
csapatok
találjanak
ki
feladatokat, felírjuk
a táblára, és ami
érdekes
azt
megtartjuk. (közös
döntés)

Jegyzetfüzetek,
tollak

10 perc

Megbeszélni, hogy Megnézem,
hogy
minden
gyerek mindenki
vállalt-e
kapjon munkát.
valamit a munkából.
(A gyűjtött anyagot
felhasználhatják a
munka során.)

15 perc

Példaképeink
(mi
alapján
választották
a
példaképeket?)

a
csapatok csapatmunka
válasszanak nevet,

Készítsék el 5*10 cm- csapatmunka
es
és
A/4
-es

Megnézem a
csoporton belüli
aktivitást, hogy az
értékelésnél tudjam,
hogyan dolgoztak
csoporton belül.

Papírok, tollak
kréta

Papír
ceruzák,

színes 20 perc
atlasz

Megnézem,
hogy
mindenki
a
meghatározott
feladathoz
kapcsolódó
példaképet
választott-e,
és
segítek, ha esetleg
nem sikerül.

A
zászlók Minden csapat 1-5
beszedése,
hogy pontozza a többit a
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méretben
zászlójukat

is

a

melyben
az
országok
zászlói
találhatók. (ötletek)
Kis csokik

biztosan
meglegyenek.

a
kitalált Minden csapatból
feladatokhoz
az egy segítő gyerekkel
anyagok,
eszközök
begyűjtése

kartonok, ragasztó,
drótok,
fonalak,
ollók,
drótvágók,
hurkapálcikák
felvétele, az egyéb
szükséges anyagok
beszerzése
(gyurma, festék…).

Technika szertárból Megkérdezem
kérik
el
Márta Mártitól
jártak-e
nénitől,
Kreatív nála a gyerekek?
Hobbi
boltból,
osztálypénzből
megveszi
Vivien,
mert közel lakik az
üzlethez
Gyerekek hozzák
otthonról.

- az iskolavezetéssel,
és
a
szabadidőszervezővel
a
helyszínek
és
az
időpontok egyeztetése

táblára
való
elhelyezés
sorrendjében.
A
pontokat összeadva
kialakul
egy
sorrend.
Az
összesítő lapra az
1. helyezett arany
érmet, a második
ezüstöt stb…
Megbeszéljük a jó
ötleteket.
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a
gyerekek Egyénileg,
vagy nternet,
olimpiák 60 perc
felkészülnek
a ahogyan a csoporton története c. könyv… délután
választott témából
belül megbeszélik

-

a
keddi Egy vagy két gyerek Karton, zsírkréta
technika órán önálló
jelentkezés
elkészítik
az alapján.
érem
táblázatot,
melyre
az
érmeket
feltűzzük,
minden feladat
után

A gyűjtött anyagot
nyomtassák ki, vagy
hozzák
el
adathordozón,
és
az
iskolában
kinyomtatom

15 perc

Rákérdezek
a
köztes
napokon,
infó óra előtt, hogy
keresgéltek-e?

Mivel lyukas órám
lesz
megnézem,
hogyan haladnak.

2.
A
projekt
konkrét terve a
javaslatok
alapján
Kézműves
Csoport munka
foglalkozás:
- mivel öt csapat
lett, ezért öt
modellt
készítünk el.
- a buborék vízi

Papírok,
ceruzák, 45 perc
hurkapálcák,
ragasztók,
ollók,
drót és vágóeszköz,
fonal,
cérna,
gyurma

A terem
berendezése,
eszközök
összerakása

Segítek a megfelelő
rend kialakításában.
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-

-

-

csarnok,
a
fészek
atlétikai,
foci
pálya
a kínai nagyfal
részlete
Olimpiai láng,
zászló felvonó
hely,
dobogóval.
Olimpiai falu

Fényképezés

Vetélkedő.
Öt féle feladattípusból Csoport munka
húz egyet minden
csapat
-kakukktojás
-Hűbele Balázs újság
cikk
-TOTÓ
-igaz – hamis állítások
-rejtvény
És egy 10 pontos
feladatlapot készít a
többiek részére.

20 perc
Feladatlapok,
újságcikk , szöveg
alkotás, elkészítése.

Papírok, ollók,
ragasztók, tollak
üdítők

10 perc

Fénymásolás
Csoport munka

A
csoportok
elkészítik közösen a
saját
feladatlapjukat.

A
csoportok
bemutatják
munkájukat,
és
összeállítjuk a mi
olimpiai
helyszínünket.
A csapatok egymás
munkáit pontozzák
és a helyezések
alapján kiosztjuk az
érmeket

Megnézem,
hogy
olvasható-e?
A fénymásolás miatt
fontos, hogy tollal
írják.
Az
elkészült A
tartalmát
is
feladatlapokat
öt átnézem.
példányban
lefénymásoltatjuk a
tanáriban.
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Minden csoport a
másik négy csoport
feladatlapját kitölti

feladatlapok

30 perc
Figyelek,
hogy
mindenkinek jusson
feladat.

Amikor mindenki
elkészül, akkor
szétválogatjuk a
feladatlapokat, és
minden közösség
kijavítja, amelyiket
készítette.

Mini olimpia
Minden
csapat
mond
egy
sportágat mely a
mi olimpiánk egyik
száma lesz

Fényképezés

Csoport munka

- Foci labda
(11-es rúgások)
- Váltóbotok
(váltófutás)
- Kosárlabda

-

Ping-pong
ütők és labda
(asztalitenisz)
- tollas ütők és
labda
(tollaslabda)

60 perc

A
csoportok
kigondolják miben
ügyesek, és az
felkerül az olimpiai
számok közé.
(még
az
osztályfőnöki órán
megbeszéltük,
amikor kialakult a
program)
Minden csapattag
egy
sportágat
választ, és abban
indul.
A
váltófutásban
az
egész csapat részt

Sorba
rendezem
mindegyik
típust
eredmények alapján
és
kiosztjuk
az
érmeket.
Megbeszéljük
közösen,
hogy
melyik
feladat
tetszett a legjobban.

Minden
sportágat
külön értékelünk, a
kapott
érmeket
feltűzzük.
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vesz.

Fényképezés
Beszélgetés

Rendrakás

Frontális munka

20 perc

Mindenki elmondja
mi tetszett neki a
legjobban.
volt
a
A
terem Milyen
rendberakása és az csoportjuk munkája.
eszközök
elpakolása.

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:
Úgy gondolom, hogy három - négy dologgal lesz időnk foglalkozni. Minden rész munkát külön értékelünk, vagy úgy ahogy a zászlóknál,
a gyerekek egymás munkáit értékelik, vagy feladatlapnál jó válaszok alapján, vagy gyorsaság, ügyesség alapján (a feladatoktól
függően). Szeretném, ha mindenki érne el sikereket, ezért lesz, amit én szeretnék értékelni, pl. a legjobban összedolgozó csapat, a
legrendesebb csapat, a mások munkáját legjobban értékelő csapat…
A projekt végén megnézzük az éremtáblázatot, és elemezzük, hogy melyik közösség miben volt ügyes, miben kell fejlődnie.
A projekt végén megbeszéljük, hogyan érezték magukat. A projekt utáni osztályfőnöki órán, minden csoportot megkérek, hogy értékeljék
saját munkájukat, hogyan sikerült össze dolgozni, mit tennének másképp, lenne- e kedvük egy másik hasonló délutánhoz?
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2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)

Megjegyzés

1. szeptember 1. a gyerekek mozgósítása, a projekt témájának kiválasztása, csapatok kialakítása,
zászlók elkészítése és értékelése, példaképek választása, sportág jelölése.

2 óra nem volt elég, de
szerencsére három
osztályfőnöki óránk volt,
így végül is mindent
megbeszéltünk.

2. szeptember 3. délután 12 óra 35 perckor gyülekezés, terem rendezés, dekorálás.

3. 13 órakor indul a projekt, a makett készítéssel kezdünk. Átmentünk a technika terembe, hogy
minden kéznél legyen. Az értékeléssel együtt 60 perc alatt végzünk.

4. Lazítás képen rengeteg gyümölcsöt ettünk.

5. A vetélkedő feladatlapjainak elkészítése a húzott típus szerint, fénymásolás, a többi csoportnak
kiosztás.

A szabadidő szervező
nem érkezett meg,
egyedül adtam ki a
szertárból, amit kértek
ezért több időre volt
szükség.
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6. Egymás feladatlapjainak megoldása, majd javítása, és a feladatlapok értékelése. A vetélkedő rész
is pontosan 60 percet vett igénybe.

7. Lementünk az udvarra és az olimpiai eskü elmondása után elkezdődött a Mini olimpia. A fent leírt
öt számban folytak a versenyek. Amikor végeztünk, visszamentünk a termünkbe. Az
éremtáblázatra felragasztottuk az érmeket.

8. Értékeltük a közös munkánkat.. Az éremtáblázatot összesítettük és a csapatok csokoládé
jutalomban részesültek.
Értékeltük a feladatokat, a csoportok, és az egyes emberek munkáját.

9. Rendet raktunk és hazamentünk.

 Készített fényképek (3-5 db) csatolása
3.

A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim

Mi volt sikeres, eredményes?

Jól sikerült a mozgósítás.
A projekt megkezdése előtt féltem, hogy lesz-e érdeklődés ilyen fajta
munka iránt, mivel még ilyet nem csináltunk. Nagyon lelkesek voltak
már az osztályfőnöki órán, és az egész délután alatt. (mindenki végig itt
maradt, és a hangulat is jó volt)

Mit fogok másként csinálni a következő projektekben?

A kollegák mozgósítása nem sikerült.
Az évkezdés miatt mindenkinek sok dolga van, talán az
időpontválasztás nem volt jó.
A szabadidő-szervezőnkkel részletesen megbeszéltem a délután
eseményeit, és azt hogy hol számítok a segítségére. Sajnos nem jött le,
és főleg a kézműves rész elkezdésénél nagyon hiányzott.
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A csapatok kialakítása, és a feladatok megválasztása jól sikerült.
Jó ötleteik voltak, és nagyon önállóan gondolkoztak. Az én ötleteimet is
figyelembe vették, de továbbgondolva valósították meg. (például a
produktumok értékelését)

Több időt kell hagyni a felkészülésre.
A gyerekek sok mindennek utána néztek, de csak a mostani olimpiában
gondolkoztak. Szerettem volna, ha legalább magyar vonatkozásban
régebbi dicsőségekkel is foglalkoznak.
Ha több időt hagytam volna, akkor az elkészült tárgyak is szebbek
lennének. (bár nekünk így is örömet okozott)

A közös munkavégzés és játék során sok fontos tevékenységet
gyakoroltak észrevétlenül.
Közösen terveztek, nézeteket egyeztettek, döntéseket hoztak. Sokat
kommunikáltak egymással és más csoportokkal. Konfliktusokat
kezeltek. Az értékelés során nagyon becsületesen, önzetlenül fejtették ki
a véleményüket.

Ez a tevékenység sor sok volt egyszerre.
Láttam a gyerekeken, hogy a végére nagyon elfáradtak, és még várt
rájuk otthon a tanulás. Talán két délutánra kellet, volna osztanom a
feladatokat. Bár így egyben szép kerek volt minden.

A termünkben kiállítottuk az elkészült dolgokat és az éremtáblázatot.
Mivel az osztályok vándorolnak szinte minden felsős tanuló és sok tanár
is látta a munkánkat. Több kollégával beszélgettem, akik kedvet kaptak
tőlünk hasonló közös együttlétre.

A projekt végén az értékelést máskor nem akkor rögtön, hanem a
következő osztályfőnöki órán fogjuk megejteni.
Késő volt és ez már nem volt igazán sikeres. Túl akartak lenni rajta és
felszínes válaszokat adtak. Egy más alkalommal visszatérünk még a
témára, mivel ez is nagyon fontos.
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