Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

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

Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport: 5.a és b
Résztvevők száma: 44 fő + érdeklődők / 7 csoport
Időpont:2008. március 19. délelőtt
Osztály / csoport rövid bemutatása: A projektet első változatban az 5.b osztály számára terveztük, ahova 24 tanuló jár. Vannak
köztük nagyon jó képességű, érdeklődő gyerekek, de akad sajátos nevelési igényű, magatartászavaros és kevésbé szorgalmas is,
akiket nehéz motiválni. Több közös programunk is volt már a tanévben, melyeknek nem titkolt célja a csapatépítés volt.
Az előkészületek során az 5.a osztály tanulóihoz is eljutott a hír, hogy a Petőfi-napokra mit tervezünk, s kérték, ők is hadd vegyenek
részt a projektben. Döntésünket többek között az is indokolta, hogy a két osztály nem mindig felhőtlen iskolai kapcsolatán
megpróbáljunk javítani.
Fejlesztési cél:
-

-

-

Szociális kompetenciák fejlesztése:
- az együtt végzett munka örömének érzékeltetése – az előkészületek és a játék során
- együttműködés a csoporton belül, a csoportok között
- kommunikáció fejlesztése az egyének és csoportok között
- tolerancia, empátia
Anyanyelvi- kommunikációs kompetenciák fejlesztése:
- szövegértés, szövegalkotás ( források feldolgozása, önálló szövegalkotás – levél)
- szóbeli kifejezőkészség fejlesztése ( beszámolók, jelige írása, szerepjáték,…)
Esztétikai – művészeti kifejező képesség fejlesztése:
- fantázia, képzelet fejlesztése ( illusztrációk, útlevél, stb.)
- kézügyesség fejlesztése ( manuális foglalkoztatás)
- érzelmi intelligencia fejlesztése – beleélő képesség, érzelmi azonosulás ( közös tánc, közös éneklés)
Elemi gondolkodási – problémamegoldó képesség fejlesztése ( Mesélő térkép – komplex feladat, irodalmi kirakó )
A tanulás tanítása : érdeklődés, motiváció a tanult témához + az információszerzés lehetőségei, útjai + tanuljunk egymástól
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Projekt téma: Petőfi nyomában… (képzeletbeli vándorútra indulnak a csapatok Petőfi életútjának és művészetének mélyebb
megismerése érdekében)
Iskolánk 35 éve vette fel Petőfi Sándor nevét. Ebből az alkalomból sok színes programot szerveztünk a Petőfi- napok keretében. (Vendégünk volt pl. Varga
Károly, koltói református lelkész, aki sok érdekességet mesélt nekünk…) Programjaink általában délután vannak, de minden évben van egy tanítás nélküli
munkanap is nálunk, amikor minden rendezvényünk névadónk emléke köré szerveződik. Az évforduló tiszteletére az idén szerettünk volna valami újat, valami
mást adni, mint az előző években; egy kicsit jobban megismertetni s megszerettetni Petőfit a gyerekekkel (hiszen olyan kevesen mélyülnek el egy-egy témában
közülük), s tulajdonképpen innen indult a projekt ötlete. Megkérdeztük a gyerekeket is, akik közül sokan azt javasolták, hogy szervezzünk egy nagy játékos
vetélkedőt Petőfiről, és sorolták a kívánalmaikat… Ezeket közösen finomítottuk, többször átrendeztük, így alakult ki egy teljes délelőttöt kitöltő program.

Tevékenységek /
gyakorlatok / feladatok
A
projekt
témájának,
feladatainak
meghatározása
RÁHANGOLÁS
- felhívás a részvételre
- előzetes feladatok
- csoportalakítás

Módszer

Ötletbörze
Vita
Csoportmunka

Cédulák,
csomagolópapír,
írószer

Plakát
Beszélgetés
Munkamegosztás
csoportokban

Papír,
számítógép

Az előzetes feladatok Csoportmunka
- ötletbörze
elkészítése:
- önálló munka
- csoportnév
- páros munka
- útlevél készítése
munkamegosztás
- jelmondat/mottó
- pecsétet
pótló csoporton belül
illusztráció
Team-munka
Pedagógusok Petőfi
nyomában... a projekt
előkészítése ( önkéntes,
érdeklődő segítők a
tantestületből)
Terem berendezése

Eszközigény

papír,

írószer,

Időterv (perc)

Magyarórákon,
osztályfőnöki órán
15-20 perc (esetleg több
alkalom)
5 nap

Szervezési
kérdések
Egyeztetés az
osztályfőnökökkel

Javaslatok véglegesítése

Csoportok megszervezése

Megalakulnak a csoportok,
az előzetes feladatok
elkészítésének
feladattervét
magyarórákon és
szünetekben
megbeszéljük.
Folyamatos figyelemmel
kísérés, segítség, ha kell.
Az elkészült anyagokat a
játékra kell magukkal
hozniuk, s ezekből
rögtönzött kiállítást
készítünk, ott értékelünk.

a

Papír
Rajzeszközök
Íróeszközök

10 nap

Az ötletszerzés,
tájékozódás,
információszerzés
lehetőségeinek
megbeszélése a
csoportokkal ( iskolai
könyvtár, internet….)

Feladatoknál megjelenik

10 nap – párhuzamosan a
gyerekek felkészülésével

-Szaktanárok
bevonása,
segítsége
Munkaidő - beosztás
megbeszélése a projekt
napjára
Terem - könyvtár

Utolsó egyeztetés a team
tagjaival a
projektet megelőző napon

Asztalok,
székek
a
szomszéd
teremből,
egyéb kellékek

10 perc

A csoport irányítása

Kész terem,
előkészítve

a

Közösen a csoportokkal

Feladatok
ellenőrzési /
értékelési módja

eszközök
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PETŐFI NYOMÁBAN…
1. Bevezetés –
köszöntés, a játékos
műveltségi vetélkedő
céljának,keretének,
menetének ismertetése –
előkészületek
tapasztalatai

Tájékoztatás
szemléltetés

2. Csoportok
bemutatkozása – az
előzetes feladatok
felhasználásával

Szóvivő bemutatja
csoportot
Dokumentumok
bemutatása

3. MESÉLŐ TÉRKÉP
- Petőfi vándorútjának
állomásait jelölni
- Jelképekkel az ott folytatott tevékenységre utalni
- Vándorlás irányát ( időrend)
bemutatni

csoportmunka

a

4. FELISMERED? Vajon Csoportmunka
Egyéni munka – közös
hol járt Petőfi?
ismeretgyűjtés után
- Petőfihez kötődő puzzle
- Kiselőadások: a kirakott
kép
kapcsolása
Petőfi
életútjához

5. KATONA
VAGYOK
ÉN…
- huszárcsákó készítése

Beszélgetés: Petőfi
kapcsolata a
katonasággal, szerepe
a szabadságharcban.
Mit viseltek a huszárok?
- manuális munka
- csoportmunka
Frontális, közös

Irodalomtörténeti térkép
- nagy

5 perc

Elkészített
útlevelek,
illusztrációk, jelmondat

7x3 perc
összesen

Vaktérkép
Az
iskolai
kvt.-ban
található segédanyagok
használhatók…
Színes ceruza

20 perc + 10 perc

Térképek elhelyezése egy
rögtönzött kiállítótáblán

Borítékokban szétvágott
képek
(pl.
Sopron,
Nemzeti Múzeum, Koltói
kastély, János vitéz,
stb.)

25 perc

Csoporton
munkamegosztás

Képek:
a
magyar
huszárokról,
a
huszárcsákókról

30 perc

Segítő
közreműködés
szükséges

Karton, ragasztó, olló,
zsinór, nemzeti színű
szalag, színes papír,
sablonok

kb.25

perc

Segítők
elkészítik
rögtönzött kiállítást
illusztrációkból.

–

a
az

Értékelés
módjának
ismertetése:
- az első három legjobbat
minden
feladat
után
minden csoport megnevezi
- 1. helyezés: 3 pont
- 2. helyezés: 2 pont
- 3. helyezés: 1 pont
A
csoportok
az
útleveleikbe írják a kapott
pontokat.
Csapatok
röviden
véleményt
alkotnak
egymás munkájáról – a
tanári „zsűri” az előre
megbeszélt
szempontok
alapján értékel ( ők a
projekt
végén
összegeznek)
A csoportok értékelnek + a
földrajztanár és
magyartanár közösen
értékel

belüli

Csoportok értékelnek
zsűri
értékeli
megoldásokat

+
a

tanári
ahol

Kész produktumok
bemutatása, értékelése –
csoportok és a zsűri
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Dicséret – jó hangulat
3 perc

Feladat zárása: közös
éneklés - katonadalok
Csoportmunka Egyéni
6. KÖLTŐNEK
SZÜLETTEM – címvadászat
- két versrészlet összerakása a
lufiban található cédulákból
- a kulcsszavak alapján az
ismeretlen versek megkeresése

7. KÉPZELETBELI
LEVÉL – tetszőlegesen
megválasztott személynek,
tetszőleges témáról és
helyszínről, Petőfi nevében

8. VENDÉGSÉGBEN
ARANYÉKNÁL…

9.LEVEZETÉS – lassú és

munka
Páros munka

Lufiban két versrészlet
szétvagdosva
Petőfi - kötetek

Kooperatív
-íródeák
-fogalmazók
-felolvasó
-időfelelős

A/4-es lap

Szerepjáték
- a csoportok
egymással játszanak (
párok alkotása
kártyákkal)
közösen

A csoportok hozhattak
néhány jelmezt, kelléket,
ha akartak, mivel a
feladatra előre
készülhettek…
CD-lejátszó, CD

A
csoportok
több
helyszínre helyezése, hogy
az idézeteket tartalmazó
cédulák ne keveredjenek
össze.

Zsűri értékel a csoport
szóvivőjének
összefoglalója után

Segítség - ha kell – a
csoportszerepek
elosztásánál

A felolvasott leveleket
értékelik a csoportok, a
zsűri

Csoportonként 5+5 perc,
azaz kb. 40 perc

Terem átrendezése

Véleményalkotás, motiváló
értékelés a felnőttek
részéről

5 perc

Terem átrendezése

Jókedv, öröm – dicséret –
közben a zsűri felkészül a
végső értékelésre
A csoportok szóban
elmondják a
benyomásaikat, zsűri
összegez, értékel, dicsér,
jutalmaz

10 perc

20 perc

friss csárdás

10. ÉRTÉKELÉS

Értékelő lap

10 perc

A csoport – és/vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:
- beszélgetés a napról, frissen szerzett élményekről: hogy érezték magukat, tetszett-e a tanulás ilyen módja, mi tetszett legjobban,
mi nem tetszett, hogyan kellene ezen változtatni, stb….
- értékelő lap kitöltése – minden csoport
- a játékvezető értékelése ( miután minden feladat után volt értékelés, itt inkább egy összefoglaló vélemény a lényeg: a csoportok
aktivitása, a feladatok megoldásának tartalma, hangulat, pozitív megerősítés ill. a fejlesztendő területek megjelölése
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3. A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)
A gyerekekkel megbeszéltük a projekt témáját, tartalmát, s több forduló után kristályosodott ki, hogy Petőfi vándorlásai
mentén, életútjának egy-egy jellemző állomása köré fűzzük fel a feladatokat. Nagyon sok javaslatuk volt, több napra is
elegendő, meg szerettek volna játszani is, vetélkedni is, így elég nehéz volt sok esetben a szelektálás. Megbeszéltük,
hogy ugyanebben a témában, mikor 7.-ben kibővítjük a Petőfiről és Aranyról tanultakat, ismét összehozunk egy
projektet.
Kialakítottuk a csoportokat – alakultak vegyes csoportok is a két osztályból. Előkészítettük az előzetes feladatokat. A
feladatok csoporton belüli elosztására oda kellett figyelni, mert akadt gyerek, aki szerette a másikra bízni a feladatokat.
Azt is megbeszéltük, hogy milyen módon frissíthetik fel az ismereteiket Petőfiről, minek hol tudnak utána nézni, ha
akarnak.
Igen ötletes csapatneveket alkottak (Majdnem Tízek Társasága, Móri honvédek,stb.) változatos formában, többen igen
igényesen készítették el útleveleiket és a pecsétet pótló illusztrációkat, s ügyes jeligék, versikék születtek: pl. „
Felkészültünk a csatára, mi nyerjük meg bizonyára. Nincs esélyetek ellenünk, úgyis tudjuk, hogy mi nyerünk.” A
szerepjátékra is előre készülhettek, erre kellett a leginkább noszogatni őket.

Sok kolléga érdeklődött a projekt iránt, így őket is bevontam. ( anyagbeszerzés, tánc, ének előkészítése, értékelésben
részvétel, segítség a megvalósítás során)
A vetélkedő reggelén a termet közösen rendeztük be, előkészítettük a szükséges eszközöket.
ÉS a köszöntés után elképzeltük, hogy vándorútra indulunk Petőfivel, s felidézzük életének egy-egy állomását. Minden
állomás előtt – összekötő szöveggel – a játékvezető ismertette a feladatot, a megoldásra adott időt, az értékelés
módját, szempontjait. A segítők biztosították az eszközöket, jegyezték a pontokat, stb.
A „Mesélő térkép „ készítése nem bizonyult könnyű feladatnak. A könyvtárban található segédeszközök használata
engedélyezett volt – csak meg kellett őket találni! -, de a vaktérképen így is viszonylag nehezen tájékozódtak a
gyerekek. Bizony sokszor jól jött a csoportoknak a játékos kedvű kollégák ösztönző segítsége!
A szétdarabolt, Petőfi életéhez kötődő képek összerakását nagyon élvezték. Ügyesen dolgoztak együtt, s a képről
az információkat is sikeresen összegyűjtötték.
A huszárcsákó készítését megelőző beszélgetés igen tanulságos volt. Közösen tisztáztuk, hogy miből is állt a
huszárok viselete – miközben jókat derültünk egymáson, de így biztosan megjegyeztek dolgokat! - , s csak ezután
fogtak munkához. Lázasan dolgoztak, s nagy volt az öröm, mikor a kész csákókban lefényképeztük őket.

Megjegyzés
Javaslatok végleges formába öntése

A csoportokat ők alakították, az
osztályfőnökök segítettek abban, hogy
mindenki bekerüljön a csoportokba.
( Két alkalommal kellett kicsit
beavatkozni.)
A humán szakos kollégák figyelemmel
kísérték és segítették a csapatok
felkészülését, többnyire
szabadidőben, de néha órák elején
kértek visszacsatolást.
Tanítás nélküli munkanap volt, így
könnyebb volt a szervezés, a
lebonyolítás.
A szöveg hangulatilag előkészítette a
feladatokat.

Kiegészíthették egymás kiselőadásait
– cukorkáért.
Jó volt hallgatni őket, mikor a
huszárcsákókkal a fejükön énekelték
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A lufis feladat volt szerintük a délelőtt egyik csúcspontja. Ehhez hozzájárult az is, hogy igen jó minőségű lufikat
sikerült beszereznünk, amiket óriásira fújtak, mégsem akartak szétpukkanni. A széthulló cédulákból aztán majdnem
minden idézet összeállt; a kulcsszavak alapján az ismeretlen versek megkeresése már nehezebbnek bizonyult, de
sikerült. Szépen olvasták fel a megtalált verseket, s tetszettek is a választott művek.
A levélírás emberpróbáló feladatnak bizonyult. Bele kellett helyezkedniük érzelmileg a korba, s bizony szükség volt
kreativitásukra is. Születtek nagyon ötletes megoldások, pl. : „ Kedves Barátom! Remélem egészséged még a régi, és
gondjaidat semmi sem tetézi. Most jövök Debrecenből Pestre, számíts reám holnapután este. Ma megpihenek
Aszódon, a galambommal bajlódom. Remélem eljut hozzád levelem, üdvözletem küldöm teneked. – dátum, aláírás.
A szerepjátékra készültek talán a legizgatottabban a gyerekek. A meglepetést az okozta a számukra, hogy nem
csoportokon belül, hanem csoportok között kellett megosztaniuk a szerepeket. Voltak gyerekek, akik abszolút
feltalálták magukat az adott szituációban, másoknak ez nehezebben ment.
A levezető tánc méltó befejezése volt a programnak. Mindenki beállt, s bár kicsi volt a hely, igen lelkesen ropták a
csárdást a néptánccsoport néhány ötödikes tagja a csoport vezetőjének irányításával.
A zsűri értékelése előtt közösen értékeltünk. Elmondták, hogy mi tetszett nekik s miért, mit tanultak, mi volt nehéz, stb.
Egy értékelő lap kitöltésére is kértük a gyerekeket. Nagyon sokféle véleményt megfogalmaztak, de a lényeg az volt,
hogy nagyon jól érezték magukat ezen a délelőttön, mert szokatlan, érdekes feladatokat kaptak, jó volt a
csapatmunka, s sok érdekességet is megtudtak Petőfiről.
Kolléganőmmel közösen készítettük elő, bonyolítottuk le és értékeltük a projektet. A gyerekek lelkesedését, aktivitását,
munkafegyelmét nagyon megdicsértük, s minden csoportnál kiemeltük, hogy melyik feladatban nyújtott kiemelkedő
teljesítményt, s miért. Az élmények felidézése és az értékelés másnap magyarórákon folytatódott.

a 48-as dalokat. Nagyon jó lett a hangulat!

A kellékeket maguk készítették,
szerezték be a színjátszó kör tagjaitól,
ha szükségesnek ítélték; volt, aki
pogácsát süttetett az anyukájával a
vendégfogadáshoz. A produkciókat
lelkesen megtapsolták.
Minden csoport kapott kis jutalmat a
DÖK jóvoltából, ötöst a
teljesítményükért, a legjobbak
könyvjutalmat, amit a szülők ajánlottak
fel.
A rendrakás sem okozott gondot, a
rögtönzött kiállítást pedig hagytuk a
könyvtárban, hogy más csoportok is
megnézhessék.

 Készített fényképek (3-5 db) csatolása
3.

A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim

Mi volt sikeres, eredményes?
Véleményem szerint jól sikerült ez a délelőtt. A gyerekeknek nagyon

Mit fogok másként csinálni a következő projektekben?
Kevesebb feladatot tervezünk, hogy ne kelljen azon izgulni,
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tetszettek a feladatok, aktívan részt vettek úgy az előkészületekben,
mint magán a programon.
Élvezték a közös munkát, figyeltek egymásra és a másik csoportokra
egyaránt.
Először bátortalanul, majd egyre határozottabban értékelték egymás
munkáját. A kritikákat néhányan (egyének) nehezebben fogadták el,
de érdekes volt, hogy a csoportok már általában reálisan értékelték
nemcsak a másik munkáját, hanem a magukét is.
Játékosan szereztek új ismereteket, fejlődött együttműködési
készségük, egymás közötti kommunikációjuk.
Plusz hozadéka ennek a programnak az volt, hogy ott nyüzsgött
körülöttünk 5-6 kolléga, akik végigjátszották velünk a délelőttöt ( s a
segítségük nélkül biztosan nem ment volna minden ilyen
gördülékenyen minden), s közben már – ha volt egy szusszanásnyi
időnk – a következő, közös projekt előkészítésén ötleteltünk.

beleférünk-e az időbe…
Több manuális és mozgásos feladatot építünk be, egyrészt mert
nagyon élvezték, másrészt, mert igen csak van mit fejleszteni ezen
a területen.
Nem a játékos vetélkedő lesz az alapforma, így a gyerekeknek még
nagyobb önállóságot lehetne biztosítani úgy az előkészítésben,
mint a megvalósítás során.
Amennyiben ennyi gyereket mozgatunk, megpróbálunk tágasabb
helyszínt keresni, bár ezt iskolánk feltételei is behatárolják. (Nincs
nagy terünk.)
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