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Záródolgozat
Projekt a gyakorlatban
1. Mini-projektterv

Osztály/csoport: 5.b osztály

Résztvevők száma: 20 fő

Időpont: 2008. május 28. – június 4.

Osztály / csoport rövid bemutatása:
A 2007/2008 – as tanévtől én vagyok az osztályfőnöke iskolánk 5. b osztályos tanulóinak. Egész évben heti 7 órában találkoztam velük (4 magyar, 2 történelem,
1 osztályfőnöki), így a tanév végére már egész jól összeszoktunk. Az osztályba 9 fiú és 11 lány jár. A nemi összetételen kívül mindenképpen meg kell említenem,
hogy nagyon nagy szakadék van a tanulási képességeikben. Az osztály egyik része az átlagosnál jobban teljesít (3 kitűnő, 3 jeles tanuló van és néhány még
ennek a teljesítménynek a közelében), viszont az osztály másik fele részképesség – zavarokkal küzd. Gyakorlatilag hiányzik az ún. „középmezőny”. Ez
meglehetősen nehézzé teszi a velük való foglalkozást. Az alsó tagozatos tanító néni sokszor oktatta őket differenciált csoportokban, ami képességeik szerinti
megfelelő fejlődésüknek mindenképpen jót tett, viszont úgy látom, hogy a már meglévő komoly lelki problémák elmélyítőjévé is vált. (Sajnos a differenciált
oktatással kapcsolatos félelmeim ennél az osztálynál teljes mértékig beigazolódtak.) Év eleje óta próbálok velük párban ill. csoportban dolgozni, de nem mindig
sikerül. Túl nagy bennük a bizonyítási kényszer, és az, hogy meg kell mutatnom, hogy én vagyok a legjobb, így nehezen működnek együtt. Ezt sajnos nem
sikerül leküzdeni. Több esetben viták, sőt veszekedések színtere lett a közös feladatmegoldás. (Úgy gondolom, hogy ez nem tapasztalatlanságomnak
köszönhető, hiszen évek óta dolgozom kooperatív módszerekkel. Többnyire sikeresen.) Ennek ellenére az osztály többsége lelkes, jól motiválható. Jellemző
rájuk, hogy szeretik a kihívásokat, szívesen részt vesznek tanórán kívüli programokon, illetve különböző feladatok megvalósításában. Egy részükről elmondható,
hogy vannak önálló ötleteik. Alapvetően megbízhatók, amit elvállalnak, azt többnyire el is végzik. Mindemellett nagyon sok megerősítésre van szükségük.
Legfőbb célkitűzésem velük kapcsolatban, hogy megtanulják elfogadni az emberek különbözőségét, és saját magukat is. Ez persze még hosszú évek munkája
lesz, de remélem, ez a projekt is segíthet ebben.

Fejlesztési cél:
Iskolánk a 14. kerületben található, ahol néhány évvel ezelőtt bevezetésre került az ún. Zugló Tanterv. (Ez egy kereszttanterv, amelyet a zuglói iskolák a helyi
tantervükbe építhettek be.) Célja, hogy a zuglói gyermekek ismerjék meg lakóhelyük természeti és társadalmi értékeit, vegyék észre környezetükben az
értékeket, és lássák meg a problémákat, veszélyeket. A közvetlen környezetünk ismerete, megbecsülése, szeretete alapvető feltétele a környezeti nevelésnek.
A tanulók közvetlen környezetének megismerésén túl további cél a kerülethez fűződő identitásuk kialakítása, fejlesztése. A figyelem felhívása az emberiség előtt
álló közös globális problémák megoldására, az egyének felelősségének bemutatása. Így az egyik célom a kereszttantervben meghatározott értékek közvetítése,
a következő ismeretanyagok, témák érintésével:
Hon – és népismeret, Környezeti nevelés, Tanulás, Testi és lelki egészség,
 tájékozódási alapismeretek,
 közlekedési alapismeretek,
 természeti környezeti alapismeretek,
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természet – és környezetvédelmi alapismeretek,
hulladékok kezelése, szelektív hulladékgyűjtés,
lakóhelyismeret, történelmi emlékhelyek (Zugló nevezetességei)

Az alaptantervben meghatározott értékeket figyelembe véve, az abban meghatározott kulcskompetenciákat szem előtt tartva, a tanulók tevékenységére építve
igyekeztem olyan anyagot összeállítani, amely az összes kulcskompetenciát (anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia,
természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és
vállalkozói kompetencia, esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség) érinti, fejleszti.
Ennek a projektnek a keretében a legfontosabb fejlesztési célok számomra a következők:
1. A szociális kompetencia fejlesztése
 kommunikáció egyének és csoportok között
 kooperáció a csoporttársakkal, osztálytársakkal
 kompromisszumkeresés, együttműködés, társas kapcsolatok szokásrendjének elmélyítése
 feladat - és szabálytudat erősítése
 önismeret fejlesztése
 tolerancia, empátia
 egyéni érdeklődésből fakadó tevékenység iránti igény fejlesztése
 egymás megismerése, mások véleményének elfogadása
2. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése
 írott szöveg megértése, feldolgozása
 lényegkiemelés, olvasási készség fejlesztése
 hallás utáni szövegértés
 beszédkészség
 beszédtechnika
 önálló véleménynyilvánítás
3. A gondolkodás fejlesztése
 matematikai, logikai gondolkodás fejlesztése
 összefüggések keresése, felismerése
 problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
 meggyőzési technikák alkalmazása
 érvelés
4. A tanulási képesség fejlesztése
 tanulási tevékenység tervezése, szervezése egyénileg és csoportban
 információkeresés, az információk válogatása, osztályozása, rendszerezése
 Önálló ismeretszerzés (internet használat, könyvtárhasználat)
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Projekt téma: Zugló szíve: a Városliget
Tevékenységek / gyakorlatok /
feladatok
1. nap: 2008. május 28. (szerda)
Osztályfőnöki óra
A, Ráhangolódás
1. Csoportalakítás
A heterogén csoportok alakítása úgy zajlik,
hogy egyesével a tanulók hátára tűzök egy –
egy képet. Beszéd nélkül kell a csoportoknak
megalakulniuk az azonos képpel
rendelkezőkből. Ez a feladat nagyfokú
egymásrautaltságot igényel, mivel csak akkor
alakulhatnak csoportok, ha segítünk a
másiknak, megmutatjuk a pároknak egymást.

2. Tollak középen
A csoport minden tagja elmondja gondolatait
egymás után. Mindenki szót kap.
Téma: Mit tudsz a Városligetről?
Második lépésként a megbeszélés után
rögzíteni is kell gondolataikat a papíron.

B, Jelentésteremtés
1. Fürtábra
Grafikai szervező a gondolatok, információk és
köztük lévő kapcsolatok feltárására.
A ráhangolódás után közösen készítjük el a
táblán a csoportok meglévő tudásának
összegyűjtésére, és új asszociációk
kiépítésére.

Módszer

Eszközigény

Időterv
(perc)

Szervezési
kérdések

Feladatok ellenőrzési
/ értékelési módja

Általam előre
megtervezett
heterogén
csoportokat
alakítok.

5 x 4 féle kép a
Városliget egy-egy
nevezetességről.

8 perc

Azért alakítok 5 fős
csoportokat, mert félő,
hogy lesznek hiányzók,
és akkor a későbbre
tervezett módszerek
nem valósíthatók meg.

Szóbeli értékelés a
megalakulás
folyamatáról. Mennyire
figyelnek oda egymásra,
milyen mértékben
fogadják el a segítséget.

Egyéni gondolatok
kifejtése,
csoportmunka,
majd közös
megbeszélés.
Utána a csoport
gyűjtésének
ismertetése.

Gyermekenként
egy-egy toll.
Csoportonként egy
A/3-as papír, filc.

10 perc

A csoportok
munkamorálját értékeljük.
A gyerekek egymás jó
ötleteit megdicsérik,
azokból tovább tudnak
építkezni. Tanári
értékelés a következő
egységnél történik.

Csoportmunka,
frontális
megbeszélés.

Tábla, kréta.

15 perc

A gyerekek már ismerik
a technikát, de újra el
kell nekik mondani,
hogy aki nem tud a
témához semmit
hozzáfűzni, annak
kérdésekkel kell
segíteni, így ő is szót
kap.
A tollak középen után
megkérem a
gyerekeket, hogy az
általuk összegyűjtött
dolgokat próbálják meg
nagyobb egységekbe
rendezni, utána
kezdünk a táblánál
dolgozni.

Szóbeli értékelés
folyamatosan a
megbeszélés során.
Fontos annak
tudatosítása, hogy az
ilyen feladatoknál nincs
rossz megoldás, csak
legfeljebb túl távoli az
asszociáció.
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2. Kérdésalkotás
A motiváció további fenntartásának érdekében
a csoportoknak a Városligettel kapcsolatban
olyan kérdéseket kellett felírniuk, amelyekre
minden csoporttag kíváncsi. Ezt közös
megbeszélés követte.

C, Reflektálás

Csoporton belüli
közös
megbeszélés, majd
frontális
megbeszélés.

A már használt A/3as papírok
hátoldala.

7 perc

Egyéni munka

Fejenként egy
cédula, íróeszköz.

5 perc

Csoportos
megbeszélés.

Hely, ahol körben
le tudunk ülni.
(Jelen esetben a
Városligeti
nagyrét).

Kb. 10 perc

Fontos, hogy a tanár is
bekapcsolódjon, ő is
elmondja érzéseit,
terveit, esetleges
félelmeit. Ekkor lehet
néhány mondatban
reagálni a
kilépőkártyákra.

Csoportmunka

Csoportonként:
- 1 feladatlap
- 1 Zugló térkép
- 1 rajztábla
(könnyíti az írást)
- íróeszköz (toll,
színes)

30 perc

A feladat pontos
elmagyarázása, a
figyelem felhívása az
időkorlátra és a
csoportos
foglalkozások
lényegére. Ahol kell,
segítséget kell nyújtani

1. Kilépőkártya
Segíti a gyors, egyéni reflektálást, inspirálja a
témához való kötődést, visszacsatolás a
tanárnak. Feladat:
1. Néhány az adott órán megismert
számukra fontos gondolat rögzítése.
2. Személyes érzései.
3. Megjegyzés, észrevétel, egy javaslat
az órával kapcsolatban.
(Ezeket egy papírra kell felírni.)

2. nap: 2008. május 30. (péntek)
Egy nap a Városligetben
A, Ráhangolódás
1. Beszélgető kör
Osztályfőnöki órák elején mindig egy
beszélgető körrel kezdünk, amit nagyon
szeretnek. Három kérdésünk:
1. Hogy érzed magad? Miért?
2. Mit vársz ettől a naptól?
3. Mit teszel ennek érdekében?

B, Jelentésteremtés
1. „Mesél a térkép”
Tájékozódási és szövegértési ismeretek:
Zugló elhelyezése a vaktérképen, a környező
kerületek megnevezése, jelölése, Zugló

Ezekből a
későbbiekben építkezni
lehet, mi érdekli őket.
Kicsit hozzá lehet
igazítani a pénteki
feladatokat.
Az óra után ezeket
nagyon jó
tanulmányozni, az
ember könnyebben tud
a későbbiekben
építkezni.

Az elgondolkodtató,
érdekes kérdések
dicsérete.

A következő tanítási
egység elején röviden
reagálni kell a kártyák
tartalmára.

A projektmunkát szinte
végig csapatokban végzik
a gyerekek, így pontokat
gyűjtenek egész héten. A
legvégén jutalmazás.
A feladatlapokat kollegák
segítségével a nap
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Helyszín: nagyrét

városrészeinek megnevezése, jelölése,
iskolánk helye a kerületben térkép
segítségével; égtájak megnevezése,
folyásirány (Duna) jelölése, mező
meghatározása.

a térképhasználatnál.
El kell magyarázni a
térkép jelöléseit,
fogalmait. (Annak
ellenére, hogy elvileg
már tanulták.)

végéig a gyermekeknek
adott szabadidőben
javítani tudjuk. Akkor
értékeljük, és akkor
beszéljük meg a
tanulságokat,
nehézségeket.

Az idegenvezetők
kapnak egy
alapszöveget, amit
mindenképpen el kell
mondaniuk. Ehhez
gyűjthetnek még
további
érdekességeket.
(Könyvtár, internet,
stb.)

A feladatlapokat
ugyanúgy értékeljük, mint
az előzőnél.

Játszható úgy is, hogy
több fogót nevezünk ki,
illetve ha túl hosszú a
sor, akkor kettészakad.
Így nehezebb feladata
van a gyermekeknek.
Nagyobb fokú
koncentrációt igényel.

A játék közben kialakuló
csoportok és a
„menekülők” taktikáját
lehet értékelni.

Közlekedési ismeretek:
Fontosabb közlekedési útvonalak
megnevezése az iskolánk és a Városliget
között térkép segítségével.

2. „Városligeti barangolás”
Zugló nevezetességei, történelmi emlékhelyek:
Idegenvezetés tartása társainknak. (Néhány
vállalkozó gyermek egy séta során bemutatja
társainak a Liget nevezetességeit, történelmét.)
A többiek feladatlapot oldanak meg csoportban
a hallottak és a látottak alapján. Hallás utáni
szövegértés. Régi képek azonosítása a mai
épületekkel, útirányunk, megállóhelyeink
jelölése térképen. A Hősök terén önálló
információgyűjtés is. Közben folyamatosan
jegyzetel az ún. környezetvédelmi őrjárat (a
későbbiekben részletezem).

Csoportmunka,
egyéni kiselőadás,
egyéni munka.

Ha a fogó elkap valakit, az is fogóvá válik, és
kézen fogva együtt üldözik tovább a többieket.
A játék végére egy hosszú sor alakul ki,
mindenki fogó, de csak a szélén állók
kaphatják el a menekülőket. Az nyer, akit a
legvégén kapnak el.

Kb. 50 perc

Előzetesen az
idegenvezetőknek
szövegek.
Helyszín: séta a
Városligetben

SZÜNET, TÍZÓRAI
3. Halászfogó

Csoportonként:
- 1 feladatlap
- 1 rajztábla
- toll
- jegyzetelésre
alkalmas papír

Csoportos
mozgásos játék a
szabadban.

Helyszín: nagyrét
szélén egy
árnyékosabb terület
Bóják a terület
kijelöléséhez
Helyszín: a nagyrét
szélén egy
árnyékosabb terület

Az idegenvezetőknél
pedig versenyt hirdetünk:
A legügyesebb
idegenvezető díját lehet
elvinni.
(Titkos szavazás, minden
gyermek két embert
javasolhat a díjra. Az
id.vezetők is szavaznak,
akár önmagukra is.)
Emellett ötöst vagy piros
pontot is kapnak
magyarból.

Kb. 20 perc

30 perc
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4. „Kavalkád a Vajdahunyadvárban”

Csoportmunka,
egyéni munka.

Téma: A Vajdahunyad vára
Feladattípusok:
Totó, számrejtvény, alapszintű számolás
megtudakolt információk segítségével,
növényhatározás és gyűjtés, információgyűjtés,
angol nyelvű interjú, rajzolás

SZÜNET
5. Testőr kidobó
Párokban kidobóznak. A pár egyik tagja
megkülönböztető pólót vesz fel. Csak azonos
színben játszó embert lehet kidobni. A pár
tagjainak meg kell védeniük egymást.

6. „Unokáinktól kaptuk kölcsön”

Csoportos
mozgásos játék a
szabadban.

Mozaik módszer

1. rész: Zuglóban két keréken
Kerékpáros szabályok, kötelező és ajánlott
felszerelések, forgalomirányító táblák,
kerékpárutak Zuglóban (távolságmérés
térképen: iskola –Városliget közti szakasz
biciklivel). Ezek szövegértési feladatként. Majd
a szakértőcsoportok tagjai megtanítják az
eredeti csoportnak a tanultakat.
2. rész: Környezetvédelem Zuglóban
Szelektív hulladékgyűjtés(hulladékgyűjtőkbe
való válogatás); hulladékszámláló (matematikai
feladat), veszélyes környezeti hatások
megnevezése kép alapján.

Csoportmunka

Csoportonként:
- 1 feladatlap
- 1 rajztábla
- íróeszköz (toll,
színes)
- papírok
- 2 rajzlap
- papírlapok a
jegyzeteléshez
- 1 ragasztó
- 1 Növényhatározó

Kb. 45 perc

Ez egy összetett
feladatsor, így el kell
mondani, hogy adott
idő alatt csak úgy
oldható meg, ha
részfeladatokra osztják
a gyermekek és
különválnak. Ehhez
először végig kell
nézniük az összes
feladatot és megoldási
tervet kell kidolgozniuk.

A feladatlapokat
ugyanúgy értékeljük, mint
az előzőeknél.

Helyszín: nagyrét
szélén egy
árnyékosabb terület
Bóják a terület
kijelöléséhez, 2
labda.
Helyszín: a nagyrét
szélén egy
árnyékosabb terület
Csoportonként:
- 2 feladatlap
- 1 Zugló térkép
- 1 rajztábla
(könnyíti az írást)
- íróeszköz (toll,
színes)
- madzag a
méréshez

15 perc

30 perc

Játszhatjuk több
labdával is, így
érdekesebb, nehezebb.

A játékosok technikáját
lehet értékelni, ill. az
egymásra való
odafigyelést,
segítségnyújtást.

40 perc

Csak „gyakorlott”
csoportmunkában
dolgozó gyermekekkel
játszható.

A feladatlapokat
ugyanúgy értékeljük, mint
az előzőeknél.

A csoportmunka
értékelése szóban
történik közös
megbeszélés keretében.

A csoportmunka
értékelése szóban
történik közös
megbeszélés keretében.
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C, Reflektálás
1. Beszélgető kör

Csoportos
megbeszélés.

Helyszín: a nagyrét
szélén egy
árnyékosabb terület

Csoportmunka

Csoportonként:
Csomagolópapír,
ragasztó,
íróeszköz, olló, a
gyermekek által
összegyűjtött
anyag (képek,
írások, stb.)

Kérdéseim:
1. Hogyan érezted ma magad? Miért?
2. Mit tettél ezért?
3. Szeretnél-e a jövőben is részt venni
ilyenen? Miért?

„Házi feladat”
2008. május 31. – jún. 3. között készítik el
közösen a csoportok.

1. Utazási iroda plakátjának
készítése a Városligetről. Annak
bemutatására való felkészülés.

Kb. 10 perc

Lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy
délután a tanteremben
ott tudjanak maradni,
és közösen fel tudják
dolgozni a kapott
feladatot.

2. A környezetvédelmi őrjárat
beszámolójára való felkészülés.
3. nap: 2008. június 4. (szerda)
Osztályfőnöki óra
A, Ráhangolódás
1. Asszociációs játék

Ismét szavazás:
- a legügyesebb szónok
- a legjobb plakát
Emellett szóbeli
értékelés. Az erősségek
kiemelése, a
hiányosságokra a
figyelem felhívása.
Mindez természetesen a
lezáró óra rész lesz majd.

5 perc

Szabad asszociáció: A … - ról az jut eszembe.
Mindig az előttünk lévő ember asszociációjával
kell folytatni. Kiindulópont: Városliget

B, Jelentésteremtés
1. Az „utazási irodák” plakátjainak
bemutatása
Név, milyen programokat kínál, kiknek, akciók,
miért őket válasszuk, stb.

2. A környezetvédelmi őrjáratok
beszámolóinak megtartása
A Városliget megfigyelése alapján érinteni kell
a köv. témákat:

Egyéni beszámolók
a csoportok
előzetes közös
megbeszélése
alapján.

Az elkészített
plakátok, a
beszámolók
vázlata.
Tábla, mágnes.

25 perc

Értékelési szempontok a
plakátokhoz:
- képek, szövegek
elhelyezése, mennyisége,
minősége
- mennyire
figyelemfelkeltő, stb.
Értékelési szempontok
a környezetvédelmi
őrjárat beszámolójához:
- Megfelelő hangerő,

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

- Tiszta vagy szemetes?
- Van-e elég szemétgyűjtő?
- Van-e a környéken szelektív hulladékgyűjtő
sziget?
- Találkoznak-e rongálással? Okát feltárása,
megoldási lehetőségek
- A csoport személyes véleménye a témáról

beszédtempó
- Értelmes mondatok
használata
- Minden megfigyelési
szempontról be kell
számolni
- A beszámolónak legyen
címe
- Legyen záró gondolat

3. Szavazások
(Legügyesebb idegenvezető, szónok, a legjobb
plakát)

C, Reflektálás
1. A szavazások eredményének
kihirdetése, díjazás
2. A csapatverseny
végeredményének kihirdetése,
díjazás
3. A tapasztalatok megbeszélése,
összegzése, önértékelés

Közös
megbeszélés,
egyéni munka

Emléklapok,
oklevelek, jutalmak

15 perc

Értékelő lapok a
gyerekeknek

A jutalmakat ki kell
készíteni, az
emléklapok esetében a
nyomtatást elvégezni
(csak a nevet kelljen
beírni a helyszínen).

Közös megbeszélés,
egyéni értékelés

Az értékelő lapokon önmagukat kellet értékelni.
(pl. saját munkájukat a csoportban megadott
szempontok alapján) Végül minden csapat
megválaszthatta az „Igazi csapatjátékos”-t, aki
ugyancsak emléklapban részesült.

A csoport – és / vagy az egyéni munka értékelésének módja, szempontjai:
A munka értékelését alapvetően két részre oszthatjuk. Értékelési szempontból jóval egyszerűbb a megoldott feladatlapok, beszámolók megbeszélése. Ez
terveim szerint úgy fog történni, hogy a Városligetben a gyerekek pihenőideje alatt kijavítjuk, majd utána rögtön a helyszínen meg is beszéljük (típushibák,
megoldási lehetőségek.) Az idegenvezetők, a szónokok (környezetvédelmi őrjárat beszámolói) munkáját, illetve a plakátokat előre megadott szempontok alapján
közösen értékeljük szóban, illetve szavazás is kapcsolódik hozzá, majd díjazás.
Az idegenvezetők értékelésének szempontjai:
- megfelelő beszédtempó, hangerő
- az összes fontos információt elmondta-e
- gyűjtött – e hozzá önállóan érdekességeket (ez utóbbi két ponthoz természetesen a szavazás előtt segítséget kell nyújtani a gyerekeknek, hiszen ők nem
tudhatják)
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Értékelési szempontok a plakátokhoz:
- képek, szövegek elhelyezése, mennyisége, minősége
- mennyire figyelemfelkeltő
Értékelési szempontok a környezetvédelmi őrjárat beszámolójához:
- megfelelő hangerő, beszédtempó
- értelmes mondatok használata
- minden megfigyelési szempontról beszámolt-e
- a beszámolónak van-e címe, van-e záró gondolat
Az gyerekek egyéni munkáját és a csoportban betöltött szerepüket, ill. a csoport munkáját a folyamatos megerősítések, megbeszélések mellett egy értékelő
lappal is próbálom megerősíteni. Ezeket nem szedem be tőlük, csupán saját maguknak lesz visszajelzés, ill. kiindulópontja a megbeszélésünknek. Az értékelés
szempontjai: figyelmesen elolvastam, megoldottam a nekem jutó feladatokat, átgondoltam mondanivalómat, hogy a többiek követni tudják, figyelmesen
meghallgattam a többieket, rákérdeztem arra, amit nem értettem, aktívan részt vettem a munkában. A csoportot is értékelni kell: ki dolgozott a leghatékonyabban
a csoport jó teljesítményéért, ki volt a legegyüttműködőbb, ki működött csoportvezetőként, kinek voltak nagyon jó hozzászólásai, kinek a magyarázata volt a
legvilágosabb, legkövethetőbb, miben volt jó a csoport, mi okozott problémát, legközelebb mire kell jobban figyelni.

2. A projektterv végrehajtása és dokumentálása
 Eseménynapló
Eseményleírás (mi történt?)

Megjegyzés

A terv szerint sikerült végrehajtani a feladatokat. Néhol volt némi csúszás a tervezett idővel, de sikerült
ezeket a néhány perces időszakokat korrigálni. A tanórák esetében mindig pont elegendő volt végül a
45 perc (bevezető óra és lezáró óra). A Városligetben töltött nap esetében a feladatlapok helyben való
értékelése nem sikerült, így azt csak a lezáró órán tudtuk megtenni.
A gyermekek már előre várták, hogy mikor fogunk a Városligettel foglalkozni, hiszen tudták, hogy egy
kirándulásszerűség is kapcsolódik majd hozzá. Nagyon lelkesek voltak, szívesen vállalták már az órák
előtt is a külön feladatokat. (Idegenvezetés – 8 fő) Az osztályfőnöki óra elején számukra egy szokatlan
csoportalakítási formát választottam. (Sajnos ez a játék jellegénél fogva csak egyszer játszható el.).
Nagyon tetszett nekik, gyorsan feltalálták magukat. Nagyon leleményesek voltak. Szinte tovább tartott
feltűzögetni a képeket, mint megalakítani a csoportokat. Az osztályon belüli feszültségek miatt úgy
tettem, mintha véletlenszerű lenne, kinek a hátán milyen kép van, de tudatosan rakosgattam. Azt
vettem észre, hogy így sokkal könnyebben elfogadták egymást csoporttagnak. Ez nagyon fontos volt,

A
gyerekek
munkatempóját
és
munkabírását sikerült jól kiszámítanunk, a
sajátunkat viszont nem. De nem hiszem,
hogy ez igaziból gondot okozott volna.
Nagyon jól sikerült ez a módszer, öröm
volt látni, ahogyan segítenek egymásnak,
és élvezik a játékot.
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hiszen az osztályon belüli feszültségek tönkre is tehették volna a programot, ami így nem érte volna el
célját, hogy építse az osztályon belüli kapcsolatokat, oldja a sok-sok felgyülemlett feszültséget.
Az előzetes tudás feltérképezésénél meglepődve tapasztaltam, hogy sokkal több mindent tudnak a
Városligetről, mint amire számítottam. Ilyenkor nagy a veszélye annak is, hogy úgymond félre
próbálják vinni a feladatot, de nem ez történt. Nagyon fegyelmezetten viselkedtek, és a témánál
maradtak, miközben szinte minden fontos pontot összeszedtek. Nagyon ügyesen alkottak hierarchikus
csoportokat is.
A kérdések alkotásánál és a kilépőkártyáknál azt tapasztaltam, hogy nagyon örültek neki, hogy az ő
véleményük is fontos. Ezáltal sikerült őket még jobban motiválni.
A kirándulás előtti napon a kis idegenvezetők sorra jöttek, hogy próbáljuk el, mit kell majd csinálni.
(Köszönteni a csoportot, ismertetni az adott helyszínről a tudnivalókat, megköszönni a figyelmet,
programot ajánlani, stb.)
A beszélgető köröket ismét élvezték, mindenki elmondhatta aznapi búját, baját, elmesélhette
izgatottságát, és már kórusban mondták, hogy „miért?”. (Az osztály szerint ez a kedvenc szavam,
aminek én nagyon örülök. Sokaknál már mondani sem kell, rögtön indokolnak.)
A térképes feladatoknál a gyengébb képességű fiúk közül is többen voltak, akik nagyon ügyesen
tájékozódtak, így ők tudtak most segíteni a jobb tanulóknak, ami biztos, hogy nagyon pozitív hatással
volt önértékelésükre.
Az idegenvezetés nagyon jól sikerült annak ellenére, hogy sajnos a gyerekek nem tudnak még olyan
hangosan beszélni, hogy egy ilyen zajos területen teljesen jól hallható legyen az, amit mondanak. Az
érem másik oldala: így a többiek még fegyelmezettebbek voltak, jobban koncentráltak.
Véleményem szerint mindkét pihenő jó helyre volt beiktatva. Így a sétákkal, érdekességekkel bírták a
gyerekek az egyébként hosszúnak mondható blokkokat. Az is megfelelő tervezésnek bizonyult, hogy
a szünetek után jöttek a mozgásos játékok. Így ugyanis újra összeterelődött a kis csapat, játszottak
egy jót, újra beleéreztek a közösen végrehajtandó feladatok örömébe, és következhettek az újabb,
immár kissé komolyabb feladatok.
A Vajdahunyadvárban és környékén megoldandó feladatok egy része kifogott a gyerekeken. Ennek
oka az volt, hogy nem figyeltek az instrukciókra, miszerint csak akkor oldható meg a feladatlap
időkorláton belül, ha szétosztják a különböző feladatokat. Ennek ellenére ők nagyon élvezték. A
számukra legszimpatikusabb feladatokat készítették el. A legnagyobb népszerűségnek a külföldiekkel
való „beszélgetés” örvendett. Meg kellet kérdezni a nevüket, honnan jöttek, hol laknak Budapesten.
Még a nem tagozatra járó gyerekek is szívesen használták nyelvtudásukat, és boldogan mesélték,
milyen nemzetiségű emberekkel találkoztak.
A Mozaik módszer jól működött. Ehhez természetesen kellett az, hogy egész évben próbálkoztunk

Valószínűleg ez annak is köszönhető,
hogy a tanév során sokszor csináltunk
már rendszerező feladatokat.

Nagy örömömre szolgált, hogy még
pénteken is fél órával előbb bejöttek,
hogy próbáljunk.
Külön jó volt látni, hogy két kolleganőm,
akikkel együtt dolgoztam, és ők még nem
csináltak ilyet, milyen izgatottan várták, mi
sülhet ki ebből.

Utólag úgy gondolom, nem feltétlenül baj,
hogy
nem
sikerült
megoldani
a
feladatlapot, hiszen így rájöhettek, hogy
vannak
olyan
helyzetek,
amikor
mindenkire szükség van, és csak így
lehet boldogulni. Tapasztalatszerzésnek
tökéletes volt.
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kooperatív technikák elsajátításával.
A beszámolókra nagyon szépen felkészültek, a megadott értékelési szempontok alapján nagyon
ügyesen elmondták a véleményüket egymás munkájáról. Kiemelték az erősségeket, rámutattak a
hiányosságokra.
Az aprócska díjaknak, emléklapoknak nagyon örültek, megtapsolták egymást, és ezek azóta is kint
vannak a teremben a falon.
Az önértékelési lapokat kitöltötték, de nem kellett beadniuk. Úgy gondolom, így mindenki saját
lelkiismerete szerint értékelhette munkáját, helyét a csoportban.

Nagyon kritikusak tudnak lenni, sok-sok
veszekedéssel, de egész évben most
először éreztem azt, hogy bántó szándék
nélkül mondanak véleményt. És egyszer
sem volt veszekedés!!!

 Készített fényképek (3-5 db) csatolása
A megfelelő helyen már csatoltam.
3.

A projekt végrehajtásának értékelése / Reflexióim

Mi volt sikeres, eredményes?
A legsikeresebbnek azt tartom a projekt során, hogy végre konfliktusmentesen
együtt tudtak dolgozni a gyerekek. Jól tudtak együttműködni, meghallgatták
egymást és segítették is. Így a velem való együttműködés is zökkenőmentes
volt, én is jól érezhettem magam. Ami számomra nagyon fontos a
folytatáshoz.
Észrevétlenül sokat tanultak, fejlődtek. A gyengébb tanulók is sikerélményhez
jutottak.

Örülök, hogy a kollégámat is bevontam ebbe a munkába, és oldott légkört
sikerült teremteni, mindenki jól érezte magát, és gazdagodott a program által.
Az eltervezett feladatokat végre tudtuk hajtani, a gyerekek a hosszú blokkok
ellenére nem fáradtak bele, nem unták meg, szívesen csinálták végig a
projektet.

Mit fogok másként csinálni a következő projektekben?
A saját korlátaimat mindenképpen jobban át kell gondolnom a következő
időszakban.

A tanítási órákon sokszor feladtam idén a kooperatív technikák alkalmazását
ebben az osztályban a sok-sok vita és ellenállás miatt. Azt hiszem, meg kell
tanulnom minden osztálynak annyi időt biztosítani az „átállásra”, amennyi
nekik szükséges ehhez.
A gyengébb tanulóknak megpróbálok még több megmutatkozási lehetőséget
biztosítani.
Több alkotómunkát tervezek bele (nagyon élvezték az önálló plakátkészítést,
szívesen foglalkoznak manuális tevékenységekkel).
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Csoportalakítás

Csoportmunka
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Növényhatározás

A környezetvédelmi őrjárat
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Fürtábra

Mesél a térkép
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Testőr kidobó

Beszámolók

