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I. MODULLEÍRÁS 

A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek szerzője: Kereszty Zsuzsa (*-gal jelölve) 

 

Ajánlott időkeret 90 perc + 90 perc 

A modul közvetlen célja 

A projekt értelmezése, lényegének és lépéseinek megismerése, saját élmény szerzése a projektmunkáról. 
Projekttervezésen és projektmunkában való részvételen keresztül megismerkedni a pedagógiai projekt 
működésével. 
Szerezzenek tapasztalatot arról, hogyan lehet megközelíteni egy témát a többszörös intelligencia szempontjából. 
Tudatosítsák, hogy a sajátos nevelési igényű és/vagy a más szubkultúrában szocializálódott gyerekek/diákok 
számára különösen fontos, hogy erős intelligencia-területeiken tevékenykedhessenek.* 

A modul témái, tartalma 
 Ismeretek a projektről – előzetes ismeretek, illetve szövegfeldolgozás, kész projekttervek alapján 
 Projektterv készítése. 
 A két foglalkozás között projekt megvalósítása. 

Megelőző tapasztalat A differenciálás és a Kooperatív tanulás jó, ha megelőzi ezt a témát 

Ajánlott továbbhaladási irány A két foglalkozást egy 3. kövesse majd, amikor a csoportok projektproduktumaikat bemutathatják. Ez időben 
olyan távol legyen a 2. foglalkozástól, hogy közben a hallgatók iskolai munkákkal is meg tudjanak ismerkedni. 

A kompetenciafejlesztés fókuszai 

 Lényegkiemelés, elemzés is szintetizálás a projektről szóló szakirodalom alapján. 
 Tervezés, döntéshozás, együttműködés. 
 Kommunikációs készség különböző helyzetekben. 
 Gyakorlatszerzés a pedagógiai értékelésben. 
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Más kurzushoz: 
Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Differenciálás - többszörös intelligencia  

Támogató rendszer M. Nádasi Mária: Projektoktatás (Gondolat Kiadói Kör 2003.),  Projekttervek – Lauder Iskola kézirat, AKG 
kézirat 

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 

A két foglalkozás a folyamat indítása: előzetes tudás, az ismeretek kiegészítése a projektről, projekttervezés, majd a harmadik foglalkozáson lesz a 

projektproduktumok bemutatása. Az első két foglalkozás között lehetőleg ne teljen el több mint egy hét, a harmadik foglalkozás előtt azonban 2-6 

hétnek kell eltelnie, mely idő lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók a folyamatot végigjárják. 

Az első foglalkozás a hallgatók előzetes ismereteinek megfelelően lehetőséget ad arra, hogy a projektről bővítsék, mélyítsék ismereteiket, kitekintve arra 

is, hogy az egyes életkorokban milyen témájú, jellegű  projekteket célszerű  tervezni; a sajátjától eltérő szubkultúrába  élő és a sajátos nevelési igényű 

diákok érdekében  különösen fontos  figyelembe vennünk a többszörös intelligencia-elmélet  gyakorlati konzekvenciáit.;*  illetve projekttervek 

megismerésén keresztül bővítsék témajegyzéküket. A második foglalkozáson terveznek, amely alapján ezt követően megvalósítják tervüket.  

A tanár tapasztalatai alapján dönt arról, hogy az első foglalkozáson kik azok, akik a szakirodalommal foglalkoznak, kik azok, akik projekttervek 

tanulmányozásával foglalkoznak. A második foglalkozáson megszületett tervek megvalósításához is szükség van konzultációra, illetve a részfeladatok 

egyeztetésére mindenképpen lehetőséget kell adni, ez ugyanakkor nem feltétlenül igényel külön közbeiktatott foglalkozást. Erre az elektronikus 

felületek jól használhatóak. 

Ha az első foglalkozáson mindkét út jelen van, oda kell figyelnie a tanárnak arra, hogy a két ütem hogyan hangolható össze, illetve az elkészült 

fürtábrák és vázlatok bemutatására hogyan alakít csoportokat. Célszerű minél vegyesebb csoportokat létrehozni, de ennek lehetősége függ attól, hogy 
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az előző feladatokban hogyan oszlik meg a csoport; valamint a vegyes csoportokat úgy alakítani, hogy minden vegyes csoportban legyen (legalább) egy 

hallgató, aki az SNI és egy, aki a más szubkultúrában élő diákok szempontjait érvényesíti.* 

A foglalkozástervben szereplő idők iránymutatóak, azoktól a hallgatók munkavégzési idejének megfelelően lehet eltérni. A párhuzamosan megjelenő 

eltérő feladatok is szükségessé teszik, hogy legyen olyan, a témához kapcsolódó időkitöltő feladatunk, amelyet a gyorsabban haladóknak ki tudunk 

adni.   

Megkönnyíti és eredményesebbé teheti a hallgatók munkáját, ha rendelkezésükre áll csoportonként egy-egy számítógép internethasználattal. Ha a 

teremben egy projektor is van, a tervbemutatást segíti. A produktumok bemutatásánál valószínűleg nélkülözhetetlen lesz a számítógép és a kivetítő. 

A MODUL MELLÉKLETEI (FELSOROLÁS) 

Pedagógus-melléklet  

 P1 – Lehetséges lista a projektről 

 P2 – Kiegészítő szöveg a projektről 

Diákmelléklet 

 D1 – A, B, C, D szövegek a projektről 

 D2 – Kész projekttervek 

 D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok 

érdeklődésére? 

 D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 
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MODULVÁZLAT - PROJEKT I. 

Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek 
Diák Pedagógus 

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése 

I/a 
10’ Gyűjtsék össze, ami a projekttel, annak elméletével 

és gyakorlatával kapcsolatban eszükbe jut, illetve 
fogalmazzák meg kérdéseiket a projekttel 
kapcsolatban! Először egyénileg, majd csoportban. 

Előzetes tudás előhívása Önálló munka 
Szóforgó 
Braimstorming 
 

  

10’ Összegyűjtjük a csoportok munkájának eredményét, 
közösen kiegészítjük azt. 

 Csoportforgó 
 

 P1melléklet – 
Lehetséges lista a 
projektről 

II. Új tartalom feldolgozása 

II/a   
 Innen A és B lehetőséget kínálunk aszerint, hogy az 

előzetes tudásuk a hallgatóknak megítélésünk szerint 
elegendő vagy sem ahhoz, hogy tartalmas 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek 
Diák Pedagógus 

projektmunkát tervezzenek a projektről. 
Ha nem tartjuk elegendőnek előzetes tudásukat, A 
úton haladjunk tovább és szövegfeldolgozással 
folytassuk a munkát. Ha elegendőnek tartjuk 
előzetes tudásukat, B úton haladva tovább, 
projekttervekkel ismerkednek meg. 

 
15’ 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
10’ 
 
 
 

A út – szövegfeldolgozás 
- Négyféle szöveget ajánlunk feldolgozásra szakértői 
mozaikban. A szakértői mozaik szervezése függ a 
feladatot végző hallgatók számától. Ha több négy 
fős csoport dolgozik a szövegekkel, akkor a négy fős 
csoportokon belül A, B, C és D jelű csoporttagok 
először önállóan elolvassák a szövegüket.  
- Ezután az alapcsoportokból kiválnak és a többi 
csoport azonos jelű tagjaival szakértői csoportot 
alkotva (A-k csoportja, B-k csoportja, C-k csoportja 
és D-k csoportja) feldolgozzák a szövegüket, közös 
vázlatot készítve felkészülnek annak lényegének 
ismertetésére. 
- Majd visszatérve az alapcsoportjukhoz a hallgatók 
ismertetik csoporttársaikkal a saját szövegük 
lényegét. 
(Ha kevesebben vannak a szövegfeldolgozásnál, több 

 
Új ismeret szerzése 
Lényegkiemelés 
Szóbeli tartalom 
összefoglalás 

 
Szakértői mozaik 

D1 melléklet - A, B, 
C, D szövegek a 
projektről  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 melléklet – 
Kiegészítő szöveg 
a projektről 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek 
Diák Pedagógus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 

lehetőség van a szervezésre: dolgozhatunk kevesebb 
szöveggel vagy dolgozhatnak párok azonos 
szöveggel – a lényeg az, hogy a lépések – önálló 
feldolgozás, a szöveg tartalmának ismertetése, a 
többi szöveg tartalmának meghallgatása – mindenki 
számára meglegyenek.) 
Mivel a szövegfeldolgozás üteme eltérhet (a szövegek 
hosszúsága is eltérő), legyen készenlétben időkitöltő 
feladat, amellyel a gyorsabban haladó szakértők még 
foglalkozhatnak.  
 
AD3 melléklet olvasása a csoporton belül 
mindenkinek – s annak végiggondolása, 
összegyűjtése, hogy milyen projekttémákat 
javasolnának, amelyek felkeltenék az adott falu 
gyerekeinek érdeklődését.  
Javaslat az időkitöltőre: Mivel egészítenék ki még a 
témajegyzéket és milyen kérdések vetődtek fel 
bennük a projekttel kapcsolatban.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D3 melléklet – 
Milyen projekttéma 
számíthatna a helyi 
diákok 
érdeklődésére? 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek 
Diák Pedagógus 

 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 

B út – ismerkedés projekttervekkel 
- A mellékletben szereplő projekttervek (alsós és 
középiskolás projektek, témahetek) tanulmányozása 
– legalább egy alsós és egy témahét terv -, 
feldolgozása személyenként érdeklődés szerint, 
illetve mindenkinek a D3 melléklet elolvasása.  
- Olvassák el a hallgatók a terveket, s készítsenek 
egyénileg egy általánosan használható vázlattervet a 
projektleíráshoz. 
- Egyénileg gondolják végig, hogy a D3-as 
mellékletben szereplő diákok számára milyen 
projekttémákat javasolnának. 
- Osszák meg a hallgatók egymással kis csoportban 
az elkészült vázlattervüket és állapodjanak meg egy 
közös vázlattervben. Milyen szempontoknak kell 
megjelennie egy projekt leírásában? 
-Gyűjtsék össze azokat a projekttémákat, amik 
szerintük a D3-as mellékletben megszólaló gyerekek 
érdeklődését felkelthetik. 
 
-A csoportok csoportforgóban ismertessék 
vázlattervüket a projektleíráshoz. 
Megj.: Itt lehetőségünk van arra, hogy hozzátegyünk 

 
Projekttervek 
megismerése 
Elemzés, általánosítás 
 
 
 
 
 
 
 
Közös lényegkiemelés  
 
 
 
 
 
 
Különböző megoldások 
logikai rendezése. 
 

 
 
 
Önálló 
szövegfeldolgozás, 
vázlatkészítés 
 
 
 
 
 
Csoportmunka  
Közös vázlat készítése 
 
 
Témagyűjtés 
 
 
Csoportforgó 
 
 

D2 melléklet - 
Kész projekttervek 
D3 melléklet - 
Milyen projekttéma 
számíthatna a helyi 
diákok 
érdeklődésére? 
 
 
 
 
Csomagolópapír, 
filctoll a vázlatterv 
és témák csoportos 
leírásához  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csomagolópapír 
vagy számítógép 
kijelzővel, ahol a 
közös vázlattervet 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek 
Diák Pedagógus 

 
 
 
5’ 
 
10 

a hallgatók munkájához, korrigáljuk 
a vázlettervet. 
 
-Gyűjtsük össze a projekttéma-javalatokat. 
 
-A választott témának megfelelő projektleírás 
készítése egyéni vagy páros munkában a közös 
vázlatterv és ötletek alapján. 
Megj.: Nem baj, ha nem lesz idő a terv befejezésére, 
fontos, hogy gondolkozzanak a hallgatók és kezdjék 
el a tervezést, el tudják majd mondani társaiknak egy 
projektleírás vázlatpontjait. 

 
 
 
 
 
Az ismeretek gyakorlati 
alkalmazása. 

 
 
 
 
 
Egyéni vagy páros 
munkában projektterv-
készítés 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Minden diáknak 
írólap vagy 
csomagolópapír a 
projektterv 
leírásához. 

megjelenítjük. 
 
 

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés 

III/a Összefoglalás 
10’ Az A és B úton haladók vegyes csoportokat alkotnak 

úgy, hogy egy-egy csoportnak lehetőleg minél több 
alapcsoportból legyen tagja, minél többféle eredeti 
munka álljon rendelkezésre az új csoportban. A B 
úton haladók ismertetik a csoporttal a vázlattervüket 

A szakirodalmi ismeretek 
és a gyakorlati 
tapasztalatok 
összekapcsolása. 

Plakátbemutatás Elkészült 
vázlattervek 

 



 
K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1 
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 

Projekt I.-II. 
Expanzió Humán Tanácsadó 

Teljesítési dokumentáció 
 

 
 

PROJEKT MEGNEVEZÉSE: 21. SZÁZADI KÖZOKTATÁS - FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ (TÁMOP - 3.1.1.-08/1-2008-0002) 
FŐKEDVEZMÉNYEZETT: EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP 
ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. 

10

Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek 
Diák Pedagógus 

(tehát annyi munka kerül bemutatásra a csoporton 
belül, ahányféle B úton haladó csoportból jelen 
vannak a csoportban) . Az eddig A úton haladóknak 
az a feladatuk, hogy ismereteik alapján kérdezzenek, 
javaslatot tegyenek a kiegészítésre, változtatásra, és 
visszajelezzenek a B úton haladó csoporttagok 
munkájára. Illetve megosszák a témához kapcsolódó 
ötleteiket társaikkal. 
 

III/b Értékelés 
10’ Csoportonként meghallgatjuk egy-egy A úton 

haladó hallgató értékelését a B úton haladók 
csoporton belüli bemutatójának tartalmáról. 
Házi feladat: Két lehetőség közül választhatnak. 
Az elkezdett projektterv befejezése. 
Témagyűjtés, milyen témában szerveznének 
projektet saját hallgatótársaiknak? 

Visszajelzés a végzett 
munkáról 

Frontális D4 melléklet  
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MODULVÁZLAT: PROJEKT II. 

Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek 
Diák Pedagógus 

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése 

I/a   
10’ Az előző foglalkozáson végzett munka 

visszacsatolása, a projekt témájához kapcsolódó 
összegyűjtött témajegyzék általunk kiegészített, 
összedolgozott változatának kivetítése (fő témák, 
altémák, felvetődő kérdések) – ez az alapja az órán 
készítendő projekttervnek. 
Megj.: Az előző foglalkozás prezentációinak 
megjelenítése a falon segít az eddigi ismeretek 
felidézésében. 

Az ismeretek 
felelevenítése, 
rendszerezése 

frontális Az előző fglalkozás 
prezentációi 

Számítógép, 
Projektor 

15’ Az otthoni munka eredményének összegyűjtése a 
csoportokon belül.  
- Milyen témának, kérdésnek néztek utána az előző 
foglalkozás témajegyzékéből, kérdéseiből, milyen 
eredményre jutottak? 
- A projekt fogalmának meghatározása. 
- Mely témák feldolgozásával foglalkoznának 

Érdeklődés megjelenése 
Lényegi jegyek kiemelése 

Szóforgó  
Csoportforgó 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek 
Diák Pedagógus 

szívesen a csoport tagjai? 

5’ Az együtt dolgozó csoportok megszervezése. A 
témaválasztás, érdeklődés alapján a csoportok 
megszervezése.  

 Frontális   

II. Új tartalom feldolgozása 

II/a   
30’ A csoportok tervet készítenek az általuk választott fő 

téma/témák feldolgozásához. Meg kell határoznunk, 
hogy a projekt megvalósítására mennyi ideje van a 
csoportoknak (3-6 hét lehetőségeink szerint). 
 A készítendő tervnek tartalmaznia kell: 

 a cél meghatározása 
 részfeladatok, lépések meghatározása 
 felelősök 
 időterv, határidők 
 kapcsolattartás módja, rendszeressége 
 anyaggyűjtés – források meghatározása 
 dokumentálás módja 
 produktum meghatározása 

Tervkészítés 
Döntéshozatal 
Együttműködés 
 

Csoportmunka Számítógép 
internet 
kapcsolattal 
csoportonként 
Pendrive 
csoportonként  
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek 
Diák Pedagógus 

Megj.: Segíteni kell a csoportokat a célok és a 
produktumok meghatározásában. A készítendő terv 
pontjai legyenek jól látható helyen kirakva. 

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés 

III/a Összefoglalás 
20’ A csoportok bemutatják elkészült terveiket – kivetíti 

minden csoport. A bemutatáskor minden 
csoportnak legyen egy értékelő párja.  
Szempontok az értékeléshez: 
- A cél tartalma, összetettsége, megvalósíthatósága. 
- A feladatok mennyire szolgálják a kitűzött cél 
megvalósítását? 
- A munkamegosztás a csoporton belül. 
- A lépések logikája, egymáshoz kapcsolódása, az 
időterv realitása. 
- A források sokszínűsége, 
- A dokumentálás mennyire tükrözi majd az egyéni 
munka és a csoporton belüli együttműködés 
eredményességét. 
- A tervezett produktum ötletessége, mennyiben 
szolgálja a kijelölt cél, eredmény megjelenítését. 

A részek megismerése. 
Az elvárások tudatosítása 
szempontok alapján. 
Kommunikáció 
Értékelés 

Frontális a tervek 
ismertetése 

Számítógép 
projektor 
 
D4 melléklet - 
Az értékelés 
szempontjai 
csoportonként 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek 
Diák Pedagógus 

III/b Értékelés 
10’ A tervbemutatók és értékelések alapján a további 

munkák, konzultációk egyeztetése. 
A csoportoknak határidő kiadása, amikorra 
előzetesen bekérjük, hogy milyen formában, milyen 
idő és eszközigénnyel kívánják munkájukat 
bemutatni. Célszerű vállalkozó hallgatókat felkérni 
az igények begyűjtésére, a technikai előkészítésre, 
illetve a bemutatók sorrendjének kialakítására. 
Megkönnyíti a munkát, ha háttérként minden 
csoport feladatai eredményét és dokumentációját az 
erre a célra kialakított elektronikus (pl: moodle) 
keretrendszeren adja le a kijelölt határidőig. Ezen 
keresztül tanári segítséget is adhatunk további 
munkájukhoz.  
 

További munka 
megszervezése 
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MELLÉKLETEK 

PEDAGÓGUS MELLÉKLET 

P1melléklet – egy lehetséges lista 

Mi jut eszükbe, illetve milyen kérdéseket fogalmaznak meg a projektről? 

 pedagógiatörténet – hol jelent meg a projekt, kinek a nevéhez köthető, milyen hagyományait ismerjük? 

 miért dolgozzunk projekttel a gyerek nézőpontjából? 

 mi a tanár szerepe a projektben? 

 a projekt lépései 

 projektterv készítése 

 gyakorlata a mai iskolákban 

 a fogalom meghatározása 

 témaválasztások (tanterv, tantárgyi vagy integrált projekt, tananyagon kívül), hogyan szervezzük a téma kiválasztását 

 jellemzői (ami nélkül nincs projekt)  

 a tanórai keretek és a projekt 

 projektproduktumok 
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 tanárok véleménye, akik dolgoztak már projekttel 

 gyerekek véleménye, akik dolgoztak már projekttel 

 hogyan jelenik meg a külvilág a projektekben 

 konkrét projektleírások 

 projekttémák a gyakorlatban  

 az órai projekttől a témahéten át az éves projektig, a teljes helyi tanterv projektben való feldolgozásáig – projektek az időben 

 a projekt értékelése 

 a projekt szakirodalma 

 projektek a mindennapokban 

P2 melléklet – Kiegészítő anyag a projektről* 

KNAUSZ IMRE: TÖBBFÉLE BEJÁRAT 

A tanítás jórészt arról szól, hogy a tanulót, aki saját kultúrájának szobájában áll, be akarjuk csalogatni (taszigálni, vonszolni, lökni stb.) a magas kultúra 

termébe.  A probléma gyakorta abból adódik, hogy a terem bizonyos bejáratait tágra nyitjuk ugyan, de ezek esetleg éppen nem a tanuló szobájából 

nyílnak. Alapvető felismerés, hogy abba a bizonyos terembe többféle bejáraton át lehet bejutni, és minden gyerek számára a megfelelő bejáratot kell 

megtalálni. E felismerés legismertebb propagálója ma Howard Gardner harvardi professzor, s többszörös intelligencia elméletének kidolgozója. Gardner 

szerint többféle – legalább hét intelligencia –. létezik, amelyek egyenrangúak és bizonyos mértékig -  agykutatások  által is valószínűsített módon 

elkülönült modulokat alkotnak az elmében. Valamilyen mértékben mindannyian rendelkezünk mind a hét intelligenciával (nevesítve: nyelvi, 
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matematikai. logika, téri, zenei, mozgásos, interperszonális, interperszonális intelligenciákról van szó), de nem egyenlő mértékben: ki ebben, ki abban 

képes nagyobb teljesítményre. Témánk szempontjából különösen fontos, hogy Gardner antropológiai oldalról is megközelíti a kérdést – kimutatva, 

hogy a kultúrák is különböznek is a tekintetben, hogy melyik intelligenciát preferálják (Nyugaton, ha vaki nehezen tanul meg olvasni, mind az oktatás, 

mind a szülők hatalmas erőfeszítéseket tesznek a siker érdekében, és addig nem nyugszanak, míg eredményt nem érnek el, ugyanakkor a zenei hallás 

hiányát megváltoztathatatlan adottságnak tartják. Számos afrikai törzsnél éppen fordítva: az olvasás képessége fel sem merül vagy nem fontos, de 

mindenáron elérik, hogy a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező gyerekeknek -és vannak ilyenek!- is jó legyen a ritmus érzéke.). A 

társadalomismeret tanítása szinte kizárólag a nyelvi és kisebb részben a logikai intelligencia kihasználására épít ,  az indító metaforát folytatva tehát azt 

mondhatjuk, hogy  a tudáshoz vezető bejáratok közül ezeket tárja szélesre. A roma gyerekek számára azonban ezek a bejáratok kevéssé használhatóak.  

Ők nem ezekben a szobákban vannak. Végig kell gondolni valamennyi tantárgy tanításának vizuális, téri, és főleg zenei és mozgásos dimenzióit.  

Különösen azt fontos látnunk, hogy az ismeretek nem csak szövegek útján közelíthetők meg, hanem képi-rajzos, kézműves, valamint zenei és táncos 

élmények útján is.  

(Knausz Imre: A roma tanulók tanítására vonatkozó kompetencia és a társadalomtudományi képzés, Kézirat, ELTE TÓFK, 2005. ) 

DIÁK MELLÉKLET 

D1 melléklet – A, B, C, D szövegek a projektről a szakértői mozaikhoz 

A. szöveg 

A projektoktatás  

In: Alternatív- és reformpedagógia a gyakorlatban Németh András, Györgyiné Koncz Judit, Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit, Kopp Erika 
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http://www.i-dome.hu/reformpedagogia/index.php 

A "projektoktatás" azt a törekvést takarja, amelynek középpontjában a tervszerűen kialakított, problémaközpontú cselekvés gondolata áll.  

Kialakítása az amerikai "Progressiv Education" John Dewey mellett talán legjelentősebb személyisége, Wilhelm Heard Kilpatrick nevéhez fűződik, aki 

azt az álláspontot hangoztatta, hogy "a valamely közösségi helyzetből fakadó, szívből jövő tervszerű cselekvés, amely az iskolai tevékenység tipikus 

egységét jelenti, adja a veleszületett - napjainkban sajnos gyakran elpazarolt - gyermeki képességek hasznosításának legfőbb garanciáját. A megfelelő 

vezetés mellett megvalósuló tervek nem csupán a rövidebb távú tevékenységeink céljainak teljesülése által biztosítják azok sikerét, hanem sokkal inkább 

ezekben a tevékenységekben rejlő lehetőségekből nyert tanulási tapasztalat által." 1918-ban jelent meg "The Project Method" című tanulmánya, 

amelynek teljes címe; "A projekt-módszer. A céltudatos tevékenység alkalmazása a pedagógiai folyamatban" is utalt a koncepció legfőbb alapelvére. 

Dewey szavaival élve a "learning by doing" jellegzetes példájáról, vagyis a pragmatizmus szellemében kialakított iskolai gyakorlatról van szó.  

Magát a projekt gondolatot nem Kilpatrick találta ki. A koncepció visszavezethető a XVIII. századi építészeti akadémiák munkájához. Azok gondolatai 

német közvetítéssel jutottak el később az amerikai műszaki főiskolákra. Azonban csak Kilpatrick korábban említett programadó írása nyomán vette 

kezdetét az a nagyarányú pedagógiai recepciós folyamat, amelynek hatása a későbbi idők számos iskolakísérletében és több ezer tanulmányban is 

tükröződik. A koncepció tanulással kapcsolatos fogalmai (pl. az aktivitás, a céltudatos tervezés hangsúlyozása, valamilyen tárgyi vagy szellemi 

produktum létrehozására irányuló törekvés) számos rokon vonást mutat a munkaiskola különböző teoretikusainak (pl. Kerschensteiner, Gaudig, 

Scheibner, Blonszkij, Makarenko, Ferriere, Freinet) törekvéseivel. A törekvés számos rokon vonást mutat továbbá azon reformiskolák gyakorlatával, 

amelyek nagy súlyt helyeznek az öntevékeny, önképző jellegű tevékenységekre (pl. Landerzeihungsheim-mozgalom, a jelenlegi alternatív iskolák 

történeti előzményei és jelenlegi formái, a Jenaplan szerinti csoportmunka) valamint a reformpedagógiai orientációjú falusi iskolai törekvésekkel 

(Haase, Reichwein).  
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A projektoktatással a gyakorlatban leginkább a "projekthetek" formájában találkozhatunk. Jelenleg szinte alig van olyan német középiskola, amely 

évente ebben a formában legalább egy alkalommal ne szervezne valamilyen projektmunkát. Erre leggyakrabban az év vége táján, a nyári szünetet 

megelőző időben kerül sor, ami némiképp korlátozza a módszer pedagógiai hasznosságát, mert az annak során szerzett tapasztalatok és a 

megfogalmazódó következtetések ebben az esetben nem épülhetnek be szervesen módon az oktatás folyamatába. Ugyanis ekkorra a dolgozatokat már 

megírták, a jegyeket lezárták, tulajdonképpen a tankönyveket is eltették már, így "mindenki leeresztett", sem a tanárok sem pedig a diákon nem 

motiváltak kellő mértékben a megfelelő szintű megvalósításban. Ennek az időnek a hatékony kihasználása csak abban az esetben lenne lehetséges, ha az 

oktatás megszokott feltételei (órarend, a csoportok összeállításának szempontjai, az osztályban folyó, elsősorban receptív jellegű tanulási formák) 

megváltoznának, és valóban projektek keretében folyna a munka. Ennek előkészítésére tanárokból, tanulókból, esetleg szülőkből vagy külső 

szakértőkből álló munkacsoport dolgozhatná ki azokat a javaslatokat, amelyekből a tanulók kiválaszthatnák az érdeklődésüknek leginkább megfelelő 

projekttémákat. Ezt követően több napon át folyhatna (lehetőség szerint több évfolyamot magába foglaló vegyes csoportok keretében) az "alkotás" 

elkészítése. Ezt aztán az utolsó napon az iskolaközösség és a téma iránt érdeklődő külső résztvevők jelenlétében kerülhetne bemutatásra: egy kisebb 

színdarab, vagy táncjáték, az elkészített különböző jellegű művészeti (képzőművészeti, fotó, videó) kézműves, kertészeti (az iskolakert vagy 

öntözőberendezés kialakítása) munkák, vagy ökológiai, szociális, földrajzi jellegű terepgyakorlatok stb. eredményeit bemutató előadás vagy kiállítás 

keretében. Ebbe a körbe minden, olyan jellegű tevékenység is bevonható lenne, amely pedagógiai szempontból felhasználhatónak tűnik, illetve 

viszonylag könnyen megvalósítható. Az egyes iskolákban megvalósított különböző projektek gyakran szabadidős tevékenység jelleget öltenek (pl. 

"Dunai csónaktúra", "Szerezzünk zenét"). Amennyiben a projektek alapján dolgozó iskolák esetében egyáltalán beszélhetünk hagyományos értelemben 

vett oktatásról, akkor az gyakran nem más, mint valamilyen érdekes dologgal (pl. "indiánprojekt", "őshüllő-projekt") való elmélyült foglalkozás, amelyek 

ennek ellenére természetesen megőrzik a projektmunka eredeti sajátosságait is. 

A "célirányos cselekvést" gyakran összekapcsolják azzal az elvárással, hogy az "hasznos célok" megvalósítására irányuljon, vagyis annak eredményeként 

valamely adott napi vagy heti munka konkrét, kézzel fogható haszna is megtapasztalhatóvá váljon. Ez jelentkezhet közvetett formában, például amikor 
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valamely rendezvény bevételéből lehetőség nyílik valamilyen karitatív akció támogatására, illetve valamely erre irányuló saját kezdeményezés 

megvalósítása. Ennek hatása természetesen közvetlen módon is jelentkezhet, például, amikor a projektmunka során elkészített alkotás közvetlen 

formában is hozzájárul az életkörülmények javításához. A finn Rovaniemi Egyetem munkatársa, Kyösti Kurtakko számol be egy ilyen jellegű 

környezetvédelmi projekt sikeréről. A projektmunka során az egyik finn iskola osztálya nagyszámú mérési eredmény alapján kimutatta a télen hosszabb 

ideig parkoló autók és motorkerékpárok "bemelegítésével" és "melegen tartásával" kapcsolatos rossz szokások káros következményeit. Az eredmények 

nyilvánosság elé tárására kidolgozott különböző (részben a helyi sajtó segítségével megvalósuló) akciók hatására az autótulajdonosok körében 

(elképzelhető, hogy a "tettesek" egy része a vizsgálatot végző tanulók családjához tartozott) jól érzékelhető szokásváltozások következtek be, amelyek 

jelentős mértékben hozzájárultak a levegő minőségének javulásához. Egyébként a projektek jelentős része egyébként is valamilyen kapcsolatban áll a 

környezetvédelemmel. Ezek minden elemükben és pontosan megfelelnek a Kilpatrick által megfogalmazott pedagógiai útmutatásoknak. A 

projektoktatás prototípusának ugyanis a Collings által leírt "tífuszprojekt" tekinthető, amelynek keretében egy tanulócsoport feltárta az egyik 

osztálytársa családjában gyakori tífuszos megbetegedések okait, és gondoskodott azok megszüntetéséről is. Ebben az esetben a "célirányos cselekvés" 

egyben társadalmi szempontból is hasznos cselekvés formájában került megvalósításra. Nyilvánvaló, hogy a fenti szempontok ilyen mértékben történő 

érvényesüléséről csak a kimagasló színvonalú projektek kapcsán beszélhetünk. A Collings által leírt projektek többsége jól érzékelteti azt az alapvető 

pedagógiai igényt, amely közel áll az iskola hagyományos feladataihoz és annak valóságához is. Megkülönbözteti a tanulmányi kirándulással ("Murphy 

asszony napraforgói", "Hogyan arat Jones úr új aratógépével stb.), kézműves tevékenységekkel ("Készítsünk vasalódeszkát", "Csibeetető készítése", "A 

szomszéd iskolákkal közös iskolai ünnep és kiállítás") játékkal ("Szobai játékok", "Játék a szabadban") és történelmi témák elbeszélésével ("Balladák és 

dalok", "Képek") kapcsolatos projekteket.  

A projektoktatás elméleti-koncepcionális továbbfejlesztése, az ezzel összefüggésben publikált számos példa azt bizonyítja, hogy a hagyományos oktatás 

megújítására irányuló törekvései a projektoktatás legkiválóbb hagyományaira is épülhetnek. Emellett ezek megvalósulása során, már a "tífuszprojekt" 

esetében is megfigyelhető a társadalmi körülmények jobbá tételére irányuló törekvés, amely egyben lehetővé teszi a tevékenység során megjelenő 
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műveltségtartalmak hatékonyabb elsajátítását is. Mindezen sikeres elemek ellenére jogosnak tűnik Benner és Ramseger azzal az illúzióval összefüggő 

figyelmeztetése, amely szerint "a tanulók az oktatás során olyan feladatokat és problémákat is képesek lennének megoldani, amelyekkel az iskolán kívül 

még maguk a felnőttek sem találkoztak."  

A módszer főbb jellegzetességeit az alábbi definíció segítségével összegezhetjük: A projektoktatás tanítási-tanulási folyamat megszervezésének az a 

formája, amelyben a művelődési folyamatok részeként olyan konkrét, a résztvevők általi közös tevékenység keretében meghatározott, főbb lépéseiben 

megtervezett és elfogadott feladatok kerülnek megvalósításra, amelyek lehetővé teszik a problémamegoldó gondolkodás, a tervszerű cselekvés, az 

önállóság, a kooperációs- és kommunikációs képesség (tovább)fejlesztését.  

A továbbiakban tekintsük át ennek ideális esetben megjelenő főbb metodikai lépéseit. Ehhez a Herbert Gudjons különböző koncepciók elemzése 

alapján megfogalmazott négy alapvető fokozatát használjuk, illetve azt egy ötödik elemmel is kiegészítjük. 

 

Projektoktatás – metodikai lépések, pedagógiai jellemzõk 

(Herbert Gudjons alapján) 

1. Feladatok (témák) megkeresése:   

 �Társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése, amelyek kapcsolatban állhatnak 

valamilyen konkrét helyzettel, a mindennapi élettel, a résztvevők érdeklődésével.  

2. Tervezés:  

 �A problémamegoldás illetve a közös tevékenység céljára alapozódó folyamat kialakítása az egymásra épülő lépések egymásutánjának 

részletes megtervezésével. 
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3. Kivitelezés:  

 �Cselekvő együttműködés - a probléma jellegének megfelelő taneszközök, különböző munkatechnikák, valamint közösségi-, kommunikációs 

és tevékenységi formák kialakítása a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás 

fejlesztése - érdekében;  

 �Lehetőség szerint “minden érzékszerv” bekapcsolása a tevékenységbe;  

 �A folyamat során jelentkező különböző problémák (konfliktusok, a feladatok megoldásának tárgyi nehézségei) az egész illetve az egyes 

részcsoportok szintjén történő reflexív megoldása, és szükség esetén az eredeti terv rugalmas módosítása. 

4. Felülvizsgálat:  

 �Az elkészült alkotás - és az elkészítés folyamatának csoportszintű értékelése, 

 �A végső eredmények: kiállítások, beszámolók, viták, bemutatók keretében történő nyilvánosság elé tárása.  

5. Továbbfejlesztés:  

 �Szükség szerint az értékelés eredményei - a felvetődő kérdések és további feladatok - nyomán új projektek kidolgozása és/vagy az 

eredmények felhasználása a különböző tantárgyak és műveltségtartalmak továbbfejlesztése érdekében. 

A tanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad, akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás, a segítségnyújtás, a koordináció, és a bátorítás. 

Hol húzhatók meg a projektoktatás határai? Az számos tényezőtől függ, hogy az milyen mértékben válik az "iskolai eljárások jellegzetes elemeként" 

(Kilpatrick) az oktatás szerves részévé. Amennyiben azonban a projekt fogalom határait nem rajzoljuk túl szélesre, és ügyelünk arra is, hogy a 

"célirányos tevékenység" pedagógiai szempontjai is érvényesüljenek, feltétlenül szem előtt kell tartanunk egy fontos "belső határt". Ez abban nyilvánul 

meg, hogy ez az oktatási célok sok esetben csak tervszerűen felépített oktatási folyamat keretében, a tanár által vezetett tanulási folyamat, illetve 
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folyamatos gyakorlás során valósíthatók meg (pl. az iskolakezdés időszakában, a matematika és az idegen nyelvek oktatása kapcsán), mielőtt az 

valamilyen öntevékeny és önművelő tevékenység magasabb formájaként, tudatosan és értelmesen megválasztott eszközeként, projekt formájában, 

szabadon is megvalósulhat.  

Természetesen ez a belső határ nem tekinthető merev formának, hiszen a projektmunkára való ráhangolásnak az oktatás gyakorlatában különböző 

fokozatai vannak. Az alternatív iskolák például oly módon valósítják meg Kilpatrick elképzeléseit, hogy a tanulás egészét nagyszámú projektre 

alapozott választási lehetőségek alapján alakítják ki. Kétségtelen, hogy a projektoktatás különböző formái a sokszínű iskolai élet kialakításának is 

elengedhetetlen eszközei. Az azonban kétséges, hogy az iskola minden megnyilvánulási formájával összefüggésben eredményesen használható. Ugyanis 

ezzel összefüggésben nem csupán a "belső", hanem bizonyos "külső határokat" is figyelembe kell venni. Az alternatív iskolák és a hagyományos 

reformpedagógiai orientációjú iskolák egyaránt törekszenek szervezeti kereteik kitágítására, és ebben az oktatás különböző új formáinak kipróbálására 

viszonylag széles tér biztosítására. Már Kilpatrick programadó munkájában is említést tesz a különböző külső határokról, jóllehet ezzel kapcsolatos 

elképzeléseit nem fejti ki részletesen. A reformpedagógiai szempontok alapján megvalósuló fejlesztés során ezzel összefüggésben az alábbiak 

figyelembevételét javasolja: "Figyelmet érdemelnek azok a változtatások, amelyek a terv megvalósulása során az osztályok bútoraiban és egyéb 

berendezésében, esetleg az iskola építészeti megoldásaiban, a tankönyvek, a tantervek és iskolai programok új formáiban, lehetőség szerint az 

osztályterem belső terének felosztásában illetve átrendezésében bekövetkeznek, de mindezek közül leginkább abban a megváltozott beállítódásban, ami 

teljesítményként kívánatossá válik. (...) figyelmet érdemel továbbá a hagyományból fakadó ellenállás, az iskolát fenntartó adófizető, a nem megfelelően 

kiképzett és alkalmatlan tanár, a jól kidolgozott módszertani eljárás hiánya, és az irányítással és a felügyelettel összefüggő problémák megléte is." Az 

idézetben megfogalmazódó megállapítások mind a mai napig aktuálisak. A különbség csupán az, hogy már nem csupán egy, hanem számos különböző 

"kidolgozott módszertani eljárás" áll a rendelkezésünkre. Ezeknek a megfelelő kritikai szemlélettel történő felhasználása, saját viszonyainkhoz 

alkalmazkodó módon történő felhasználása azonban továbbra is fontos feladatnak tekinthető. 

Skiera, Ehrenhard 
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B. szöveg 

 

HEGEDŐS GÁBOR - SZÉCSI GÁBOR - MAYER ÁGNES - ZOMBORI BÉLA: PROJEKTPEDAGÓGIA. KECSKEMÉT, TANÍTÓKÉPZŐ 

FŐISKOLAI KAR. 2002.  

 

5. A projektpedagógia elmélete és gyakorlata 

5.1. Érvek a projektpedagógia alkalmazásához 

A stratégia az oktatásban (a nevelésben) sajátságos célok elérését szolgálja. Megjelennek-e az általános pedagógiai célkitűzésektől eltérő 

célmegfogalmazások a projektpedagógiában? Igen is, meg nem is. Nem, mert a hagyományos oktatás alapelvek szintjén deklarálja az egyéni és életkori 

sajátosságokból adódó oktatáselméleti alapelveket, de az oktatás folyamatának szervezése olyan tantervi kereteket biztosít, ahol ezek az alapelvek az 

elmélet szintjén maradnak, a gyakorlatban nem realizálódnak. (Hentig, 1986) A projektpedagógiának a gyakorlata olyan, ahol a gyermekekre vonatkozó 

alapelvek automatikusan érvényesülnek. Az érdeklődésre, az aktivitásra, az együttműködésre alapozott nevelés, oktatás önmagában hordozza a 

gyermekközpontúságot, mint sajátos célt. A projektpedagógiában a gyermek elsősorban fejlődik és nem fejlesztik. "Az ember elsődleges természetében 

in potencia benne van a fejlődés." (Deli, 1997. II.) Dewey szerint a nevelés nem más, mint növekedés. (Dewey, 1933, 16.) 

A bevezetésben már írtunk arról, hogy a társadalmi kihívások, a pedagógia és pszichológia kutatásának eredményei, a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai 

milyen változásokat indukálnak a nevelés folyamatában. Az ott felsoroltak lehetővé, a most említésre kerülő szempontok szükségszerűvé teszik a 

projektpedagógia alkalmazását. 

Rosszkedvű és rossz idegzetű nemzedék nő fel, vonja le következtetését az ELTE társadalmi és neveléspszichológiai tanszékének kutatócsoportja. A 9-

13-17 éves gyermekek többsége szorong, fejfájás, idegesség, hasfájás figyelhető meg náluk. Örökké fáradtak, szabadidejük alig van, sportolni, kirándulni 
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nem járnak, otthon a háztartásban ritkán segítenek. A felmérés szerint társas kapcsolataik nem fejlődnek úgy, ahogy saját korosztályuktól elvárható. Az 

iskolában csak a produktum, és nem az ember az érdekes. (N. Kollár és mtsi., 1999) 

Az iskolai kihívásokat a társadalom rosszul értelmezett elvárásai gerjesztik, amelyeknek mind a pedagógus, mind a szülő, mind a gyermek igyekszik 

megfelelni. Már az elemi szinten elkezdődik egy túlképzés, amelyet korai szelekcióval erősítenek, megfosztva a "lemaradókat" a kortársi referenciákban 

meglévő nevelődés lehetőségétől. Az értékekre nevelő, az értékteremtő iskola a tanulási korszak elején szembesíti a gyermekek egy részét saját érték-

telenségével, ezt az értéktelenséget közvetítve a szülőknek és számonkérve tőlük. 

A kizárólag verbalizmusra támaszkodó túlképzésnek egyetlen szereplője sem érzi jól magát. A jó képességstruktúrával rendelkező gyermektől 

terhelhetősége miatt egyre többet követel az iskola. A lemaradót felzárkóztató programok címén, a gyermek által már amúgy sem kedvelt rátanulással 

megfosztja a személyiségfejlesztésben oly fontos játék és közös tevékenységek lehetőségétől. A pedagógusképzésben megtanult, a továbbképzésben 

megerősített deklarált pedagógiai alapelvekből a gyakorlatban csak a tanítás marad. Tanítani annyit jelent, hogy ,,Elmondjuk, ami a könyvben van." 

(Szabó, 1988, 64.) 

Végül, nem érzi jól magát a szülő, mert már rég az iskola elvárásainak és nem a gyermekének akar megfelelni. A családon belüli nevelés alárendelődik az 

iskolai követelményeknek. (Vekerdy, 1989) 

Ha az iskola nem mérsékli önmagát, nem enged be falai közé "új" tanítási-tanulási stratégiákat, akkor a felnövekvő nemzedék rosszkedve, negatív 

tanulási viszonyulása állandósul, természetessé válik, és a szocializáció útján öröklődik. (N. Kollár és mtsi., 1999) 

A gazdaság, a termelés szintén újfajta elvárásokkal lép fel az oktatással szemben. A vállalatok teamekre, projektekre, modulokra estek szét. A merev 

hierarchiák helyett a nagy vállalatok is igyekeznek gyors reagálású egységeket bevetni a gyilkos versenyen. Mellőzve a hierarchiát, az alacsonyabb döntési 

szinteken lévőknek kell vállalniuk a felelősséget. Ez az úgynevezett 'toyotizmus'. (Szabó, 1997) A magas szintű tudás megszerzése már önmagában nem 
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elegendő. A döntési képesség és az érzelmi stabilitás (érzelmi intelligencia) kialakítása elengedhetetlen követelménnyé vált. Ezek fejlesztése az alternatív 

lehetőségeket is tartalmazó csoporttevékenységekben valósítható meg. 

A tudomány, a tudományos kutatás is fellép a maga igényével. A pedagógiai szakirodalom általában megelégszik azzal, hogy a projektpedagógia 

alkalmazásával fejlődik a gyermekek együttműködése, vitakészsége, mások véleményének elfogadása. Pedig itt többről van szó. Erről Magyari Beck 

István így ír: "Ám a tudományok ilyen eseti kölcsönhatása érthetően új tudományszervezeti formákat is követel. Amíg tegnap még elegendő volt a 

hasonló szakmában tanúskodók 'kollégiuma', mára már az interdiszciplináris team lett a divat. De nem ám úgy, miként az említett 'kollégium', hanem 

egy sokkal sűrűbb együttműködést követelve a team tagjaitól" (Magyari Beck, 1982, 192.) Ez a fajta együttműködés a tudomány termelőerővé válásával 

hétköznapivá vált, hisz a vállalatok egyénenkénti gazdasági sikereit sokkal inkább fejlesztéseik, mint mennyiségi mutatóik determinálják. A 

projektorientált tevékenység erre is felkészít. A különböző érdeklődésű tanulók a közös cél megvalósításáért csoportba szerveződve tevékenykednek. 

Az iskola céljai és feladatai a nevelés, az oktatás, a tanítás és a tanulás folyamán és folyamatában konkretizálódnak. Sajnos, meglátásunk szerint, az 

iskola a saját energiáit az ismeretek közvetítésére, a tanulók energiáit a lecketanulásra koncentrálja. A mi felfogásunk a nevelődésre, a tanulás, az 

ismeretszerzés sokszínűségére helyezi a hangsúlyt. Ahhoz, hogy a projektpedagógia helye, szerepe értelmezhető legyen, újraértelmezzük a tanulás 

néhány jellegzetes sajátosságát. 

A tanulás értelmezésének, definiálásának nagyon sokféle változata van. Ezek külön-külön és együttesen is megállják a helyüket. A mi felfogásunkban a 

tanulásnak létezik egy tág és egy szűk értelmezése. A tág értelmezésben a tanulás új tapasztalatok, új ismeretek. új tevékenységek elsajátítását, birtoklását 

jelenti. Pedagógiai értelemben akkor beszélünk tanulásról, ha az elsajátítás folyamán pozitív irányú változások jönnek létre a személyiségben. Szűkebb 

értelemben az iskolai követelmények, tananyagok elsajátítását értjük tanulás alatt. Felfogásunk szerint az iskolai tananyag által kijelölt tudás nem élvez 

elsőbbséget a tanulás folyamatában. 

A tanulás irányultságát tekintve lehet spontán és szándékos. Jelentőségük a személyiségfejlesztésben azonos. 
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A spontán tanulásnál nem a tanuláson van a hangsúly. A tanulás az egyénben nem tudatosult kísérő jelensége valamely tevékenységnek. De lehet ilyen 

egy étel elkészítése is. Nem a tanuláson, hanem a produktum elkészítésén van a hangsúly. A tanulók többsége nem azért megy szívesen 

osztálykirándulásra, mert ott tanulnak. Az osztálykirándulásokon ennek ellenére mégis rengeteg tapasztalathoz, ismerethez jutnak a tanulók. 

A szándékos tanulásnak jelen keretek között két módját említjük meg. Az első, amikor egy kitűzött távoli cél elérése érdekében tanulunk. A cél 

megfogalmazása lehet az egyén által megfogalmazott, vagy külső, más személy által meghatározott. A másik, amikor a tanulás örömforrást jelent. Pl.: a 

játék, vagy a hobbihoz kapcsolódó ismeretszerzés. A projektpedagógia felfogásában a tanulás, az örömforrás, az élmény összeegyeztethető fogalmak. 

A tanulásban való részvétel szerint a tanulás lehet: 

 próba-szerencse; 

 utánzásos; 

 problématanulás; 

 belátásos (nem a tanulás szükségességének, hanem az ismeretek közti összefüggések belátása); 

 lecketanulás. 

Az első négy tanulási fonna a projektpedagógiától elválaszthatatlan. 

Ha a tanulást tartalmi szempontok alapján csoportosítjuk, akkor megkülönböztetünk: 

 verbális; 

 perceptuális (érzékeléssel, észleléssel); 

 mozgásos (motoros, pszichomotoros); 

 szociális tanulást. 
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Ezek a tanulási formák egyszerre eszközei és céljai a tanulásnak. Kisiskolás korban nem csupán azért origamiznak a gyermekek, hogy valamit 

meghajtogassanak. Az origami, a hajtogatás csak eszköz. Az eredmény pl: ügyesebb lesz a mozgásuk, háttérismeretként kapcsolatba kerülnek különböző 

geometriai formákkal, az origami műszaki rajza által fejlődik szimbólum, és folyamatábra értelmező képességük, sík és térbeli relációjuk stb. 

A tanulási formák együttes alkalmazásának lehetősége biztosítja a leghatékonyabb és a legtartósabb tanulást, a többcsatornás megerősítést. Pl.: 

kísérletezések, laboratóriumi tevékenységek. Ezért tartjuk helytelennek a készség-tantárgy elnevezést a vizuális ábrázolás, a technika esetében. Sokkal 

inkább értenénk egyet a többcsatonás-tantárgyak elnevezéssel. Nagyobb arányú alkalmazásuk ugyan lelassítaná a tanítás folyamatát, de növelné a 

tartósan elsajátított átlagtudás mennyiségét. 

A többcsatonás megerősítést biztosító tanulásszervezés arányának növelése kedvezne azoknak a tanulóknak, akik az induktív tanulási stratégia 

alkalmazásával jutnak könnyebben tartós ismeretekhez. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége, főleg az alsóbb évfolyamokon, szívesebben tanul 

ezen a módon. A projektpedagógia ugyanakkor nem zárja ki a deduktív tanulási stratégiát. Térben és időben, a tanulók igényének és 

képességstruktúrájának megfelelően egymás mellé rendeli a kétfajta tanulási stratégiát. 

P. Robert - Jan Simon három különböző tanulási módszer újfajta egyensúlyát ajánlja a pedagógusok figyelmébe. (Simon, 2000, 301-304.) 

 Az irányított tanulás során a tanár vagy az oktató hozza meg a megfelelő döntéseket, a tanuló pedig követi. A tanulónak el kell köteleznie 

magát a meghozott döntések mellett, követnie kell a tanár vagy az oktató utasításait. 

 A kísérletező tanulásban nem a vezető, vagy akár a kijelölt cél kormányozza a tanulási folyamatot. Itt inkább a feltételek, személyes 

motivációk, más személyek, felfedezések, kísérletek stb. határozzák meg, mit és hogyan tanulunk. A tanulás az elvégzett cselekedetek 

mellékterméke. 

 A tevékeny tanulásban a tanulók szerepe fontos, a tanulási célok világosak, kifejezettek. A tanulás központi tevékenység, és nem mellékhatás, 

mint a kísérletező tanulásnál. A tanulás nincs előre megtervezve vagy megszervezve valami külső szakértő által. A folyamatot a tanulók maguk 
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tervezik és szervezik. Ez a tanulási módszer az úttörőké. Itt a tanulásban a tanulót a tanulás élvezete vezeti, hogy új utakat járjon be, hogy új 

felfedezéseket tegyen. 

A három javasolt tanulási mód Simon szerint jól megfér egymás mellett, kiegészíti egymást. A két utóbbi belefér a projektpedagógia tágabb 

értelmezésébe. 

 

C. szöveg 

HORTOBÁGYI KATALIN: PROJEKT KÉZIKÖNYV. BUDAPEST, IFA-OKI IFK 1991. 

A projektekről általában 

Mi a projekt? 

A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy 

megválasztása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan 

kapcsolódik. Ezért tehát minden projekt szigorúan véve végtelen és ugyanakkor egyedi, hiszen a projektekben a problémák nem absztrakt síkon 

jelennek meg, hanem a konkrétság gazdagságában. Épp ezért azonos problémára épülő projektből sincs két egyforma, hiszen más környezetben, más 

gyerekek, más tanárok segítségével dolgoznak rajtuk. A tradicionális, tudománycentrikus tanulásszervezésben épp a problémák konkrétságából és 

egyediségéből fakadó gazdagság vész el, illetve áldoztatik fel a rendszerint készen kapott és csak elfogadandó általános érvényű igazságok oltárán. 

Mindebből tévedés volna a projektmódszert valamiféle szabad asszociációs láncolatként - netán tanulói és tanári rögtönzések vagy csapongások 

egyvelegeként elképzelni. A projekt-módszer tudatos tervezést igényel, csakhogy elsősorban a tanulói tevékenységek tervezését, nem pedig pusztán azon 

ismeretekét és készségekét, amelyeket egy uniformizált folyamat végén a tanulók igen nagy szórással sajátíthatnak csak el. 

A tervezés két fő dimenzióban történik. 
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Az első az egész folyamatra vonatkozik, amelynek során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A projektek mint 

önálló macskakövek borítják ezt az utat és a tervezés dolga éppen az, hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz és a lehető legkisebb hézagot hagyják 

maguk között. A tervezés különös izgalma és mondtatni varázsa itt épp abban van, hogy a gyerekek maguk is hoznak macskaköveket. az úthoz, hogy 

tehát az egyes projektek az utat kijelölő tanári inspirációk hatására részben - de olykor nagyrészt - a tanulók életéhez, élményeiheztapadó  problémákból 

keletkeznek.A tervezés másik dimenziója maguknak az egyes projekteknek a megtervezését jelenti. Inspiráló és tudatos tanári segítség kell ahhoz, hogy a 

tanulókkal közösen a probléma lehető legtöbb vonatkozása a vizsgálódás mágneses erőterébe kerüljön. (így lehet eljutni például az ivóvíz tisztaságának 

hétköznapi kérdésétől a kémiai, biológiai,ökológiai és társadalmi vonatkozásokig. A projekt tehát - mint ahogy azt a bevezetőben már írtam - mindig 

komplex. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a vizsgálat kiinduló és centrális kérdésének megválasztása véletlenszerű. A tantárgy-jelleg - az tehát, hogy a 

diszciplinaritás jelen van - a projektmódszer esetében is éppen abban jut kifejezésre, hogy mit tekintünk központi kérdésnek. Az előbbi példánál 

maradva, ha a tervezés a víz komplexumot kémiai indíttatással jeleníti meg a tanulási program egészében, akkor ez az aspektus rendeli magához a 

különféle vonatkozásokat és ez is segít végül is elvágni a végtelenbe irányuló fonalakat. 

A projekt konkrét gazdagságát és ennek kapcsán a megközelítési utak sokféleségét hangsúlyozva nemcsak a tematikai megközelítés különbözőségére és 

az ezek közötti választás lehetőségekre kell felhívni a figyelmet, hanem egy ennél fontosabb dologra is. Nevezetesen arra, hogy eltérő képességstruktúrák 

egyenértékű szerephez juthatnak itt. Megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete. A pontos megfigyelés; a jó szervezés, a választott megközelítési 

mód szellemessége és eredetisége, a valamiben több képességű társ vezetése melletti pontos kivitelezés, a szavakkal való megformálás mellett a kézzel 

való megformálás, mind-mind egyenértékű szereplő lesz a közösen választott feladat közös megoldásában. 

Az a megállapítás, hogy „minden gyerek tehetséges lehet valamiben”, a verbalizmus uralmára és a receptív képességek dominanciájára építő tradicionális 

oktatásban humanista frázissá züllött; a projekt módszer alkalmazásával ezzel szemben valósággá lehet, hiszen itt nem egyetlen etalon hitelesíti a 

tehetséget. 
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Abból, hogy a projekt konkrét és egyedi - azaz az adott téma hely- és személyek determinálta megjelenése - logikusan következik, hogy mint cselekvés 

kooperatlv. A téma sokoldalú megközelítése „sokszemélyű” megközelítést is jelent. Olyan piramis, amelyhez tanár és diák egyaránt hordja az 

építőelemeket. Az „egyaránt” persze nem jelenti azt, hogy ez egyenlő felelősséggel és egyforma tudatossággal történik. A kooperáció a tanári és tanulói 

szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul meg. Csakhogy épp mert kooperációról, nem pedig hierarchikus munkamegosztásról van szó, 

a tanár irányító szerepe az együttműködés mozzanatában szinte észrevétlenül van jelen, feloldódik a közös tervezés, cselekvés és ellenőrzés célorientált 

mozzanataiban. Ezért aztán a projekt témájától függetlenül a szociális tanulás terepe is, amelyen megtanulható az együttműködés, de ezen belül az 

ügyhöz való egyéni hozzájárulások különbözőségének tisztelete is. 

Ezzel már a projekt módszer újabb, igen fontos jellegzetességénél tartunk. Magának a végrehajtandó feladatnak a sokfélesége biztosítja a közös ügyhöz 

való hozzájáruIás sokféleségét is. Mert sem tehetségben, sem érdeklődésben, sem ízlésben, sem az érzelmi viszonyulás árnyalataiban nem vagyunk soha 

azonosak. Nagyon fontos, hogy bármely feladat megoldásához önmagunk keretein belül, gyengeségeink és erősségeink koordinátái között láthassunk 

neki. Az átlaghoz igazodó tanórai osztálymunka legnagyobb keserve éppen az, hogy mindenkitő1 ugyanolyan megközelítést, ugyanolyan 

algoritmusokat, egyforma tempót követel, ezért a legjobb kivitelezés szerint sem illik igazából senkire. Ezzel szemben a projekt, épp mert komplex 

rendszerként szolgái tanulmányozásra, minden külön didaktikai erőfeszítés nélkül teszi lehetővé, hogy ki-ki a maga korábbi élményei, tapasztalatai, 

motiváltsága, tehetsége és ambíciói birtokában válasszon olyan részfeladatokat, vagy olyan kiindulási pontokat, amelyek pillanatnyi kondícióinak 

megfelelnek. 

A projektnek ez a jellegzetessége maga is komplex. A szakirodalomban attól függően, hogy a szerző épp melyik ismérvet tartja valami miatt, vagy éppen 

saját fogékonysága okán hangsúlyozandónak, más-más aspektusra helyezi a hangsúlyt. Mert a kooperatív jelleg semmivel sem erősebb itt, mint az a 

lehetőség, hogy ki-ki a maga individualitását vigye a közös játszmába. Ezért a projekt módszer individualizáló jellege épp oly joggal hangsúlyozható, 

mint kollektivizáló hatása. 
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De ez a dialektikus egység nem is annyira a kommentárok, mint a valóságos folyamat miatt érdekel bennünket. Mert az a fontos itt, hogy maga a 

módszer garantálja, hogy az egyedinek és a kollektívnek, a szabad választásnak és a közös célra törekvésnek, a vezetésnek és vezetettségnek az egysége 

csorbát nem szenvedhet. Aki ugyanis projektet szervez, ahelyett, hogy tanórába zárná diákait és önmagát, eleve kizárja, hogy szabad belátásától, 

nagylelkűségétől vagy hangulatától függjön, mennyit ad föl a pedagógusi autoritásból. Projekt munkát szervezni és kivitelezni egyszerűen lehetetlen 

parancsnoki hídon állva. Míg tehát egy hagyományos tanóra, ha valaki akarja, lehet kooperatív műveletekre épített, lehet a tanulói aktivitás életrehívója 

és megbecsülője, de lehet mindennek az ellenkezője is; addig a projekt módszer a pedagógust jobban „bezárja” a diákokkal való partneri 

együttműködés viszonyrendszerébe. 

Hogy ez a „bezárás” egyúttal felszabadulást jelent, talán mondani is felesleges. A tanár ugyanis ebben a partneri viszonyban inkább lehet önmaga, mint 

amikor a hagyományos tanári szerep ornátusában kényszerül megjelenni. Elveszti ezt az ornátust, hogy  közvetlen teremtő emberi kapcsolatokat 

nyerjen ezáltal. Ismét egy dialektikus ellentétpár. 

Csakúgy mint az, amelyről végezetül szólni szeretnék. Ezúttal a rombolás és épltés ellentétéről lesz szó. Mert a projekt módszer „rombol” is: az iskolán 

belül ledönti a tanórák közötti csengőszóból és nyúlfarknyi szünetekből emelt falakat, hogy a tevékenység belső szükségleteihez igazodó időkereteket 

nyerjen ezáltal. Blokkosított vagy epochális időtervezésként említi ezt a szakirodalom. 

És lerombolja a projekt módszer az iskola és társadalom, az iskola és az „Élet” közé emelt, láthatatlanságában is erős falakat. Jószerivel alig képzelhető 

el olyan projekt, amelynek nyomvonalai ne vezetnének az iskolán túlra, amelynél az okokat vagy következményeket következetesen feltárni szándékozó 

kíváncsiság ne nyitná ki az iskola kapuit. 

Az információ így is, úgy is megannyi iskolán kívüli forrásból árad. A tradicionális oktatás nehezen köt szövetséget ezzel a kontrollálhatatlan bőséggel. 

Nem így a projekt, amely éppen életközeli problémákból indít, és minden résztvevő minden irányú tapasztalataira épít. A tanár vagy a tankönyv nem 

egyszerűen információforrásként veszíti el egyeduralmát vagy vezető szerepét, de az információk, a begyűjtött tények értékelésében, úgymond: 
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„helyretételében” is. Adott esetben egy-egy részkérdést vagy összefüggést illetően egy erdész, orvos, mérnök vagy szakács kompetensebb értékelő lehet, 

mint egy tanár. És ez azért van jól, mert ez felel meg a valóságos emberi viszonyoknak, a kompetenciák valóságos társadalmi megosztottságának. A 

projekt módszer lerombolja tehát a „mindentudó tanár” nimbuszát, hogy a tanulókkal együtt, másoktól tanulni tudó tanár követésre motiváló emberi 

példájával gazdagítsa a diákokat. 

 

D. szöveg 

 

M. NÁDASI MÁRIA: PROJEKTOKTATÁS 

(A PEDAGÓGIAI PROJEKT ÖSSZEVETÉSE AZ ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSSEL) 

 

2. A TÉMA FOGALMI KERETEI 

A pedagógiai előadások, írások értő fogadásának alapvető feltétele a fogalmak befogadó és közlő részéről történő - legalább lényegében egybecsengő 

értelmezése. Ez nem olyan egyszerű, mint első hallásra tűnik. A pedagógiai szakszavak értelmezését nagymértékben befolyásolja, hogy jelentésük a 

neveléstörténet során módosult; hogy egyes kifejezések a külföldi szakirodalomból kerültek, kerülnek át, olykor jelentésük pontos ismerete nélkül; hogy 

a szakkifejezések egy jelentős része a köznyelvből származik, ugyanakkor egy részük változott jelentéstartalommal visszakerült a köznyelvbe, s emiatt a 

legtöbben érzik, értik valahogyan e szavakat, csak nem feltétlenül ugyanúgy. Érdemes ezzel kapcsolatban akár csak a laikus pedagógiai elméletekre 

gondolni (M. Nádasi 1999a; Golnhofer-Nahalka 2001). Aki tehát azért beszél, ír, hogy valóban megértsék, jól teszi, ha értelmezett fogalmakat használ. 

Ez a gondolati csatlakozás, továbbfejlesztés, illetve a megalapozott ellenvélemények megalkotásának alapvető feltétele. 
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Az előbbiek előrebocsátása azért látszik fontosnak, mert így talán ki lehet fejezni: nem tisztázni akarom egyszer s mindenkorra a témát megalapozó 

fogalmak tartalmát, hanem ennek az írásnak a biztos értelmezési, viszonyítási pontjait szeretném terminológiailag meghatározni - a feldolgozhatóság, a 

közel eső értelmezhetőség érdekében. 

A továbbiakban kiindulásként a következő fogalmak értelmezésére és egymáshoz való viszonyának vázolására vállalkozom: pedagógia, projekt, 

pedagógiai projekt, projektoktatás, projektorientált oktatás, projektpedagógia. 

A pedagógia a nevelés gyakorlata és elmélete. Ez olyan, a gyakorlatban is jól használható megállapítás - ha nem is szabályos fogalommeghatározás -, 

amelyet többszörös mérlegelés után is fenntartás nélkül elfogadhatunk. 

Projekt: köznyelvi értelmezésben valamely összetett, komplex feladat elvégzésének feltételeit, folyamatát, eredményeit meghatározó terv. A feladat 

vonatkozhat a tudományos, a technikai, a művészeti, a gyakorlati élet területére. A projektet rendszerint meghatározott pályázati formában, 

struktúrában, tervdokumentációban kell rögzíteni. (Ismerünk városrendezési projekteket, metróépítési projekteket stb.) 

Pedagógiai projekt: valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok 

meghatározása, a munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények prezentálása. (A hazai nevelés történetében tartalmát tekintve az 

életegységek szerinti nevelést – Nemesné Müller Márta -, a munkaegységek szerinti tanulást - Domokos Lászlóné - a pedagógiai projektre alapozott 

oktatás szinonimájaként használták.) A téma felvetése és a témával való foglalkozás a gyerekek valódi önállóságán alapul, a pedagógusok, szakértők 

szerepe ennek az önállóságnak a segítése. Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi 

jegyeket mutat. 

A projekt általános és pedagógiai értelmezése között tehát lényegében az a közös, hogy mindkettő komplex téma terv alapján való feldolgozása. A 

projekt céljában, tartalmában, megvalósításában, eredményeiben viszont elég nagyok a különbségek. 
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A projekt célja általános megközelítés esetében mindig valamilyen társadalmi szempontból új, fontos produktum létrehozása. A pedagógiai projekt 

célja kettős: a tanulók a projektben meghatározott végeredményt akarják létrehozni; a projekt a témameghatározástól a végeredmény prezentálásáig 

nevelési céloknak alárendelt, fontos a tevékenység folyamata, színvonala, eredménye is. 

A projekt tartalma általános szinten társadalmilag fontos (például egy épület, egy út, egy köztéri szobor elkészítése, egy tudományos vagy egy gyakorlati 

probléma megoldása); a pedagógiai projekt" az adott tanuló, tanulócsoport érdeklődésnek megfelelő, ezért általuk fontosnak tartott, újdonságértéke 

számukra nagy, de tulajdonképpen csak számukra. Olykor persze előfordulhat a két dimenzió "összecsúszása". (Például olyan helytörténeti kutatás, 

amelyet a település is fontosnak tart, figyel rá.) 

A projekt megvalósítása önálló egyéni munkán és/vagy páron és/vagy csoporton belüli munkamegosztáson alapul mind általános, mind pedagógiai 

értelmezés esetén. Azonban a különbség lényegi: míg felnőttek esetében ez a tevékenység velejárója (hogy mit tanulnak eközben, az esetek többségében 

rejtett marad még a saját maguk számára is), addig a diákok esetében az egyéni vagy kooperativitáson alapuló önálló tanulás gyakorlása maga is cél. 

A projekt eredménye az általános értelmezés esetén csak akkor elfogadható, ha mind részleteiben, mind egészében összhangban van a 

tervdokumentációval. A pedagógiai projekt eredménye nem feltétlenül felel meg részleteiben a tevékenység elején megfogalmazott elképzeléseknek. 

Másrészt az eredmény sokkal több, mint ami a prezentációban megjelenik. Emellett ugyanis minden olyan változás eredménynek számít, amely a 

tanulók tudásában, képességeiben, attitűdjeiben, magatartásában a projektmunka eredményeként végbement. 

A projektoktatás értelmezése hasonlóképpen nem egyszerű, már sokan megpróbálkoztak vele. Az értelmezés mögötti szakirodalom ismeretében azt is 

látni lehet, hogy az ezzel kapcsolatos álláspontok nem mindig fedik le egymást. A témával 1918-tól az 1980-as évek közepéig foglalkozó mértékadó 

szakirodalom áttekintése alapján készített "leltár" szerint (Dunker - Götz 1988, 9-11. o.) megállapítható, hogy a projektnek összesen 11 kritériumát 

fogalmazták meg a különböző szerzők, ha nem is egyforma gyakorisággal. 

A projektoktatás kritériumai a következők: 
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1. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen, a tervezés közösen történjék. 

2. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez. 

3. Adjon módot individualizált munkára. 

4. Adjon módot csoportmunkára. 

5. Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúljon el. 

6. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék. 

7. Interdiszciplinaritás jellemezze. 

8. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt. 

9. A tanulók önállóan döntsenek, és legyenek felelősek saját döntéseikért. 

10. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló, szervező, tanácsadó funkcióba. 

11. A tanulók közötti kapcsolatok erősek, kommunikatívak legyenek. 

 

 

 

 

 

 



 
K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1 
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 

Projekt I.-II. 
Expanzió Humán Tanácsadó 

Teljesítési dokumentáció 
 

 
 

PROJEKT MEGNEVEZÉSE: 21. SZÁZADI KÖZOKTATÁS - FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ (TÁMOP - 3.1.1.-08/1-2008-0002) 
FŐKEDVEZMÉNYEZETT: EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP 
ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. 

37

D2 melléklet - Projekttervek 

A Cirkusz projekt 

Egy játék, egy élmény, sok tapasztalással 

Forrás: http://mohafalva.lauder.hu/mohacirkusz.html 

 

KOROSZTÁLY:  

8-10 éves gyermekeknek átélhető, számtalan tanulási lehetőséget nyújtó, életteljes mulatság, miközben kézzelfoghatóan megtapasztalhatnak és 

megtanulhatnak számtalan dolgot.  

 

FUTAMIDŐ: Kb. 1-2 hónap 

 

KIINDULÁS – KÜLSŐ ÉLMÉNY: 

A Fővárosi Nagycirkusz (vagy bármelyik másik utazó cirkusz) előadásának megtekintése, mint kezdeti külső élményen, mint ráhangolódáson, mint 

kiindulóponton kezdődik a project, ami aztán lassan a különböző felkészülési folyamatokon keresztül vezet el a végső produktum létrejöttéhez, 

magához a „saját előadáshoz” – az előadáshoz. 
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CÉL: 

A teljesítmény, a mutatvány, az attrakció szerepe központi helyre kerül.  

(Akár egy Ki-Mit-Tud cirkusz fedőnév alatt) 

Mint project-vezetőknek kitűzött céljaink között szerepel: 

- kulturális élményszerzés 

- a társas és csoportos együttműködés fejlesztése 

- a találékonyság és az ötletesség inspirálása 

- önismeret fejlesztése  

- a létrehozott teljesítmény tisztelete 

- megtanulni más sikerének örülni 

- a világ sokszínűségének érzékeltetése 

- a fegyelem és koncentráló képesség formálása 

- médiaismeret 

- könyvtárhasználat 

- az internet használata 

- irodalmi művek megismertetése 

- a nyelvi kreativitás fejlesztése 
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- a mozgáskultúra cizellálása 

 

ÉRINTETT TANTÁRGYAK: 

Magyar nyelv és irodalom, testnevelés, vizuális kultúra, ének-zene hangsúlyosan; 

matematika, természetismeret kapcsolódóan. 

 

ANYAG- ÉS ESZKÖZSZÜKSÉGLET: 

(igény szerint) 

 cirkuszos videók 

 lepedők 

 festékek 

 agyag 

 papírok (krepp, karton, rajzlap) 

 zene az előadáshoz 

 a versek, mesék fénymásolata 
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FŐBB TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 cirkusszal kapcsolatos szavak gyűjtése 

 a szavakból anagrammákat írunk: pl.cirkusz 

 rikcusz 

 kuszrik stb. 

 összetett szavak a cirkuszi nyelvhasználat körül: pl.: porondmester, állatidomár stb. 

 a cirkusz szó különböző nyelveken – gyűjtőmunka: szótár, könyvtár, internet használata  

 kicsi könyv készítése: rajzok és cirkusszal kapcsolatos szavak különböző nyelveken (kapcsolódás a vizuális kultúra tantárgyhoz) – egyéni vagy 

csoportos munka 

 verstanulás (a versek témája kapcsolódik a cirkusz világához vagy az állatokhoz,  

                          illetve olyan érdekes, különleges nyelvi feladatok, amelyek próbára teszik  

                          az előadót; egyfajta nyelvi cirkusz) 

 versírás 

 cikkírás 

 meghívó készítése 
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 programfüzet, előadás terv készítése 

 a cirkusz története: ókor, középkor, mostani cirkusz: összehasonlítás, a változás megfigyeltetése – szövegfeldolgozás, gyűjtőmunka  

 

Irodalom: 

 Frank Tashlin: A hol-nem volt-medve 

 Weöres Sándor: Szajkó 

 Szilágyi Ákos: Cet ecetben 

 L. Caroll: Szajkóhukky 

 Orbán Ottó: Mutatvány 

 Weöres Sándor: Déli felhők 

 Cristhian Morgenstern: Az orofánt 

 Cristhian Morgenstern: Esméred az  

 Housman: Az elefánt, avagy a szokás hatalma 

 Erdélyi jiddis népköltés: A szamovár 

 József Attila: Medvetánc 

 Weöres Sándor: Vásár (részlet) 

 Nemes Nagy Ágnes: Az angyalok és a lovak 
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 Kosztolányi Dezső: Párizs 

 Frederico Garcia Lorca: Kicsiny papírmadár 

 Babits Mihály: Don Guriga monológja (részlet) 

 Weöres Sándor: Gyors gyöngyöző hangok 

 Francis Jammes: A bűvész két kismadara 

 Szegedi Katalin: Álomcirkusz 

 Laurence Bourguignon – Michaël Derulieux: A bűvészkedő farkas 

 

Film: 

 Chaplin: Cirkusz 

 Keménykalap és krumpliorr 

 Sebasthian 

 

Testnevelés: 

 összpontosítás és koncentráció képességének fejlesztése 

 előre-, hátrabukfenc tanulása 

 cigánykerék 
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 fejenállás, kézenállás, spárga - differenciáltan 

 szekrényugrás: kismacska - differenciáltan 

 egyensúly gyakorlatok 

 az osztály „erőművészei” izmozhatnak 

 karate, judo bemutató 

 táncok (csoportos vagy egyéni) 

 a készülő „akrobatikus” műsorszámok megtervezése, gyakorlása (gyerekből eredő ötlet! A pedagógus csak segít megvalósítani) 

 karika, ugrókötél gyakorlatok 

 

Vizuális kultúra: 

 rajzok, festmények a cirkuszról különböző technikák használata 

 plakátok tanulmányozása, fő jellegzetességeik: milyen a jó plakát? - plakátkészítés 

 agyagmunka: bohócok, kötéltáncosok, lovak… 

 Frank Tashlin: Holnem volt című művének illusztrálása 

 Picasso clownjai felhasználásával montázskészítés 

 a cirkuszban fellépők jelmezeinek megtervezése 

 felnőtt jegy, gyerek jegy, nyugdíjas jegy: a való világ leképezése – jegyek készítése 
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 jegyszedők, perecesek és egyéb cirkuszi kellékek, díszletek  

 a tanterem cirkusszá alakítása (néhány lepedő befestésével és fellógatásával sátor hangulat. Székeket körben elrendezve, porondot képezni.) 

 

Ének-zene: 

 jellegzetes cirkuszi zene 

 zeneválasztás az előadáshoz, a produkciókhoz 

 élő, hangszeres zene gyakorlása, zenei produkciók, zenebohóc 

 

Természetismeret. 

 állatok a cirkuszban – jellegzetességeik, természetes életmódjuk 

 az állatbarát szemlélet erősödése (eltűnik a korbács, erősödik az esztétikum) 

 

Matematika: 

 cirkusszal kapcsolatos szöveges és egyéb (kombinatorika: pl. hányféleképpen öltözhet fel a kötéltáncos, ha…) feladatok 

 sorok, oszlopok a nézőtéren – függvények, koordináta rendszerek 

 jegyárak megállapítása - számrendszerekhez kapcsolódóan 

 



 
K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1 
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 

Projekt I.-II. 
Expanzió Humán Tanácsadó 

Teljesítési dokumentáció 
 

 
 

PROJEKT MEGNEVEZÉSE: 21. SZÁZADI KÖZOKTATÁS - FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ (TÁMOP - 3.1.1.-08/1-2008-0002) 
FŐKEDVEZMÉNYEZETT: EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP 
ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. 

45

SAJÁT CIRKUSZ: 

 Kihez mi állt a legközelebb? 

 Ki, mi szeretne lenni a cirkuszban? 

 Cirkuszigazgató választása, aki egyben a porondmester is – majd a cirkuszigazgató kijelöli saját titkárnőjét is 

 Műsorszámok kiválasztása, a program összeállítása 

 A MUNKA – műsorszámok begyakorlása, felkészülés az előadásra – be lehet vonni szülőket, testvéreket, barátokat 

 Műsorfüzet, plakátok, jegyek készítése 

 Lámpaláz és siker 

 Az ELŐADÁS 

Utóélet: 

 Az előadás értékelése, cikkek, recenziók 

 Az események regisztrálása, fotók, videók 

 Kritika-írás 

 Riport az előadókkal 

 Honlap-készítés 

Futamidő: 

Kb. 1-2 hónap 
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A MEDVE projekt 

Az iskola, mint intézmény meglágyul a mackók közvetítésével. 

http://forras.lauder.hu/medve.html 

 

KOROSZTÁLY:  

A hat-, hétéves korosztálynak ajánlott project. 

 

KIINDULÁS:  

Az iskolakezdés első napjaiban minden gyerek behozhatja kedvenc mackóját. A mackó, mint alteregója először sokáig asztalán csücsül, majd lassacskán 

felköltözik a polcra. Innét még sokszor költöznek vissza az asztalra. A mackó megkönnyíti a szoktatási időszakot, és biztos társ a „magára maradt” 

kisgyereknek. 

 

A tanárnak, a projectvezetőnek is megvan az alteregója, a mackója. Ez lehet Brumi (Bodó Béla: Brumi az iskolában) vagy Vackor (Kormos István: 

Vackor az első bében). Két pedagógus esetén mindkettő akár.  

 

A pénteki hétértékelésen egy-egy gyerek megkapja hétvégére Brumit vagy Vackort. A hétfő reggeli beszélgetésen beszámol arról, mi minden történt 

velük a hétvégén. Ez a szokás a következő tanévben is megmarad. 
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CÉL: 

 Az iskolai beilleszkedés segítése, az óvoda és iskola közötti zavartalan átmenet biztosítása 

 A megszemélyesítés képességének fejlesztése (minden mackónak saját személyisége van  a gyerekek gyorsabban megismerhetőek, könnyebb 

segíteni nekik) 

 A valóság és a mesevilág közötti átmenet érzékeltetése 

 A memória képességének fejlesztése 

 Médiaismeret 

 Irodalmi művek és íróik megismertetése 

 A nyelvi kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése 

 A rajzban való kifejezés képességének elősegítése (finommotorikus mozgás) 

 Írás 

 Olvasás 

 Szövegértés 

 Számfogalom kialakítása 

 Matematikai műveletek 

 A medvék fajtáinak és életüknek a megismerése 
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ÉRINTETT TANTÁRGYAK:  

Hangsúlyos: magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra, természetismeret 

Kapcsolódó: ének zene, testnevelés, matematika 

 

FUTAMIDŐ: Négy hónap (szeptembertől a téliszünetig) 

 

PRODUKTUM:  

A project lezárása a Mackó-kiállítás 

 

ANYAG ÉS ESZKÖZSZÜKSÉGLET: 

 versek, mesék fénymásolata 

 videók 

 papír (karton, rajzlap stb.) 

 rajzeszközök 

 agyag 

 könyvtár (természettudományos könyvek) 

 zeneanyag 
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 fényképezőgép (igény szerint) 

 

FŐBB TEVÉKENYSÉGEK: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 Eredet mondák a medvéről 

 A medve a mitológiában 

 Medve és a magyar népmesék 

 Medve-történetek 

 A medve és az indián történetek  

 

Irodalom: 

 Tolsztoj: A három medve 

 József Attila: Medvetánc  

 Kormos István: Vackor az első bében 

 Móricz Zsigmond: Többet ésszel, mint erővel  

 Bodó Béla: Brumi az iskolában 
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 Weöres Sándor: A medve elmélkedése 

 Milne: Micimackó 

A medvefiú. Finnugor népek meséi 

 

Film: 

 National Geographic filmjei a jegesmedvékről és a grizlikről 

 Micimackó 

 A medve 

 Mackótestvér 

 

Vizuális kultúra: 

 Mackó portrék 

 Mesék illusztrálása 

 Mackós memória játék, mackó puzzle készítése (egyéni vagy csoport munkában) 

 Mackó kartonból jancsi szeggel 

 Agyagmackók 

 Meghívó, plakát készítése a kiállításra 
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Természetismeret: 

 Látogatás az állatkertben a medvéknél 

 A medve és az ember testrészei  

 Medvefajták 

 A medvék élete, táplálkozása 

 Miért szereti a medve a mézet? 

 Alszik-e a medve téli álmot?  

 Mennyi ideig vemhes a medve?  

 Miért mosómedve a mosómedve?  

 Melyik medve eszik húst, melyik medve nem ragadozó? 

 Táplálkozási lánc 

 

Ének zene: 

 Micimackó dalai 

 Bartók Béla: Medvetánc 

 Medvetánc 

 Medvék hangjai 
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Testnevelés: 

 Medveapó (félték-e a medvétől?) 

 Mackó torna (babzsák helyett mackóval) 

 A medvék mozgásának utánzása (két lábon, négy lábon) 

 

Matematika: 

 Több, kevesebb, ugyanannyi mackó (<, >, =) 

 Összemérés, párosítás (ugyanakkora, hosszabb, rövidebb, soványabb stb.) 

 Bontott alakú számok (10-ig) előállítása mackókkal 

 Igaz, nem igaz állítások megfogalmazása a mackókról 

 

DOKUMENTÁLÁS: 

 A legkedvesebb mackójukkal csoportkép 

 És egyéni, mindenki a saját mackójával 

 Agyagmackók 

 Kartonmackók 

 Videó és fényképriport a kiállításról 
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A KIÁLLÍTÁS: 

 

A kiállítás napján mindenki behozza az összes létező mackóját, mozgósítja a szomszédokat, rokonokat, barátokat is. Medvés könyvek és egyéb tárgyak 

is bekerülhetnek tetszés szerint a kiállítás anyagába. Az osztályteremben padokból alakítjuk ki a bemutató teret. Ezekre helyekre rendezhetjük 

tematikusan a mackókat és az agyag medvéket. A falakra kiállítjuk a mackós képeket, és a karton mackókat.  

A kiállításra meghívjuk a többi osztályt és a szülőket, ismerősöket is (plakátok, meghívók gyártása). Belépőjegyet készíthetünk. Vendégkönyvet 

indítunk. Kialakíthatunk videó kuckót, ahol a nap folyamán non-stop folynak a mackós filmek. A kiállításon lehet tárlatvezetést tartani, bemutatva egy-

egy érdekes, különleges mackót. 

 

UTÓÉLET: 

 A kiállítás értékelése, cikkek, vendégkönyv 

 Az eseményről készült fényképek, videók közös megtekintése 

 Riport készítése a medve tulajdonosokkal 

 Honlap készítése 
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HULLADÉK projekt 

Forrás: Lauder Iskola - kézirat 

1. Korosztály: 

12-14 évesek. Kifejezetten jó, ha vegyes a csoport. A nagyobbak sokat tudnak segíteni a hetedikeseknek, a kezdőknek. Számít az ő gyakorlottságuk. A 

nagyobbak már jártasabbak a projekt munkában, és a számítástechnikai ismereteik is bővebbek. 

 

2. A témakör kiválasztása, az életrehívás körülményei: 

A Magyarországon élő 12-13 éves diákok több környezeti problémával találkoztak életük során. Tudnak a levegő, a víz, a talaj szennyezéséről. Hallottak 

már a fajok pusztulásáról a Földön, elméletben tudják, hogy takarékoskodni kell az energiával. Az óvodai, iskolai foglalkozások sorában a természet 

ismeretére, szeretetére nevelődnek. Az iskolai kirándulásokon próbálják elsajátítani a természetben való helyes viselkedést. A tanítás során találkoztak az 

anyagok körforgásával, a környezeti tényezők korlátozó hatásával, tudják, hogy az egyes élőlények nem élhetnek akárhol. Ma a környezeti nevelés fő 

célja a megfelelő ismeretek elsajátítatásán túl a cselekvőképességre nevelés. A hulladék problémaköre kiválóan alkalmas erre.  

 

3. Technikai kérdések 

Létszám: 6-10 fővel ideális a munka. 

A részvétel feltételei: a megfelelő érdeklődés. 

A munka lebonyolítása: egy állandó időpont kijelölése a találkozókra, egyéni írásos e-mailen és szóban történő konzultációkkal. Nagy probléma, hogy 

órarenden kívüli időpontban kell találkozni a csoportnak, megtalálni a megfelelőt a gyerekek elfoglaltsága miatt nagyon nehéz. 
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4. Anyag- és eszközigény, személyi feltételek 

Költségek: az Internet használat költségei, a szelektív hulladékgyűjtés edényeinek az ára, a propaganda anyagainak az ára, az egyes osztályokban 

elvégzett kísérletek anyagköltsége  

Személyi feltételek: olyan vezető tanár, aki elkötelezett a környezet védelme ügyében, és bizonyos szakmai ismeretekkel rendelkezik az anyagok 

körforgása, újrahasznosítás területén. 

 

5. A projekt célja: 

 A részt vevő gyerekek  

 egyre nagyobb jártasságot szerezzenek a csoportos munkában, 

 képesek legyenek egymásra figyelni, 

 kultúráltan vitatkozni, 

 a megbeszélt feladatokat határidőre elvégezni, 

 a saját munkájukkal kapcsolatosan a véleményeket meghallgatni, 

 az esetleges kritikákon elgondolkodni,  

 a jogos észrevételeket elfogadni, 

 a társak javaslatára a munka tartalmán vagy a stílusán képesek legyenek változtatni, 

 építő kritikával illessék társaik tevékenységét, 

 átérezzék a közös munka felelősségét, 
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 ismerete bővüljön az ember környezetkárosító hatásairól, 

 az ismeretekben való gazdagodás a változtatás igényét keltse fel bennük, 

 szülessenek ötleteik a javításra, 

 a realitásokat figyelembe véve dolgozzanak ki terveket az iskola környezeti állapotának javítására, 

 munkájukat képesek legyenek dokumentálni, 

 a számítástechnika adta lehetőségekkel maximálisan éljenek, 

 gyakorolják a felnőtt társadalommal való kommunikációt. 

 az újrahasznosítás előnyeinek felismerésével a mindennapi életük gyakorlatát is képesek legyenek megváltoztatni 

 képesek legyenek a projektmunka során szerzett ismereteket kapcsolni a megfelelő tantárgyak ismereteihez, és fordítva 

o a fizika- energia 

o a kémia –energia, papírgyártás, anyagok körforgása, műanyaggyártás 

o a biológia anyagok körforgása a természetben, a fás szárú növények, a lebontó szervezetek működése stb 

 

6. Forgatókönyv 

1. A projekt tagok megismerkednek egymással, megállapodnak az egymás közötti kommunikáció módjaiban, kijelölik a 

találkozások időpontját.  

 A csoport megbeszélései heti egy alkalommal maximum egy tanórai időt vesznek igénybe. E-mailen is kommunikálnak, 

ez főként a gyerekek s a projektvezető tanár között jellemző. Váratlan eseményeknél a telefonon keresztüli 
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kommunikáció is lehetséges, megvan a lehetősége olyan baráti légkör kialakulásának, hogy a projekt tagok otthon is 

hívhassák egymást. 

 

2. Fogalomtisztázás 

 Mi a hulladék és a szemét? 

 Különböző vagy más-más dolgot takaró fogalmak? Adatgyűjtéssel történik a válasz megkeresése. A gyerekek 

szembesülnek azzal, hogy nagyon sokszor nem egységes a fogalomhasználat. 

 Abban is megállapodnak, hogy mindig fel vagy meg kell jegyezni a forrást, ahonnan az információ származik. 

 

3. Milyen hulladékfajták léteznek? 

 Nehéz rendet tenni a rengeteg adat között. Megtapasztalható a feldolgozásnál, hogy ugyanazt a dolgot nagyon sokféle 

szempont szerint lehet vizsgálni.  

 A vizsgálatoknál fontos a szempont megjelölése is. 

 A szempontokat keverve nem lehet tiszta képet kapni. 

 

4. Mennyi hulladék van, volt és lesz? 

 A megadott mennyiségekből nehéz érzékelhető, használhatóvá tenni. 

 Megtanulható, hogy akkor kapnak igazán értelmet az óriási mennyiségek, ha viszonyítjuk őket. 
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 Bíztató az az ismeret, hogy Magyarország hulladék mennyisége az utolsó évtizedben nem nagyon változik, a 

hulladékfajták arányaiban van változás. 

 A jövőképet nem ilyen bíztató. 

 

5. Hol termelődik több, faluban vagy városban? 

 Adatok teljesen egybe vághatnak a gyerekek személyes tapasztalataival. 

 A természetközelibb életet élő emberek kevesebb hulladékot termelnek 

 

6. Miért rossz, hogy sok a hulladék? 

 A kérdés megválaszolása okozza a legtöbb problémát. Azzal mindenki tisztában van, hogy nem jó, azonban az 

esztétikai-és a kényelmetlenségi okoknál nem sokan jutnak tovább. 

 A szemétégetők által termelt energia példája közelebb visz a lényeghez 

 

7. Hogyan lehetne csökkenteni a hulladék mennyiségét? 

 A válasz sokak számára kézenfekvő, kevesebb csomagolóanyag használatával 

 Az újrahasznosítás ötlete is nagyon logikusan következik. 
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8. Milyen a hulladék hasznosítás aránya? 

 Sok-sok adat tanulmányozásából kiderül, hogy igen csekély. 

 

9. Mi az újrahasznosítás feltétele?  

 A szelektív hulladékgyűjtés megint nagyon logikus válasz a gyerekek számára. 

 Példákat lehet összeszedni értelmes és értelmetlen szelektív gyűjtésre. 

 Mindannyian elvetik a csak ”pedagógiai” célú szelektív gyűjtést. 

 Csak akkor érdemes válogatni a hulladékot, ha újrahasznosítanak belőle. 

 

10. Mi a helyzet Budapesten, a XII. kerületben a szelektív gyűjtéssel? 

 Adatgyűjtés interneten 

 Nagyon kevés friss adatot sikerül szerezni. 

 A gyerekek információért fordulhatnak a Fővárosi Önkormányzat környezetvédelmi bizottságához emailben, telefonon  

 A XII. kerületi Önkormányzathoz. 

 

11. Mi a helyzet a saját iskolában a hulladékok területén? 

 A csoport kijelöl az iskolából hat osztályt. (Jó, ha különböző korúak a gyerekek.) 
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  Egy héten keresztül délutánonként megméri ezen osztályok összes hulladékát, külön a papír, komposztálható, üveg, 

fém, műanyag és egyéb hulladékokat is. 

 A mérési eredményekből kiderülhet, hogy a hulladék hány %-a hasznosítható. 

 

12. Legyen-e az iskolában szelektív gyűjtés? 

 Hogyan vezessük be?  

 Kivel szállíttassuk el? 

 Kaphatnánk érte pénzt is? 

 Ezekre a kérdésekre keresve a választ, jónak tűnik tapasztalatszerzésre elmenni egy olyan iskolába, ahol már ezt 

gyakorolják. 

 

13. Mi a hulladékgyűjtés gyakorlata a másik iskolában? 

 Két tanuló a csoportból felkeresi a másik iskolát. 

 Riportot készítenek az iskola felnőtt dolgozóival. 

 Riportot készítenek az iskola diákjaival. 

 

14. A tapasztaltak összegzése, következtetések levonása 

 Szelektív hulladékgyűjtés csak alapos felvilágosító munka után lehetséges. 
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 A szétválasztva gyűjtött hulladék sorsáról is gondoskodni kell, ezt az iskola minden tagja számára ismertté kell tenni. 

 

15. A beszámoló elkészítése az iskolai bemutatóra (1. félév) 

 A lényegest és a lényegtelen szétválasztása.  

 Annak eldöntése, hogy miről szóljon a beszámoló. 

 A részmunkák kiosztása. 

 Szemléltető anyag kiválasztása 

 Az előadás formájának meghatározása 

 A beszámoló elkészítése 

 Az előadás begyakorlása 

 

16. A második félév munkájának tervezése 

 A megbeszélések időpontjainak meghatározása. 

 A végső cél kitűzése. 

 A munka ütemezése. 
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17. A szelektíven gyűjtött hulladék sorsáról való gondoskodás 

 Papírfeldolgozó cégek címének gyűjtése. 

 Paramétereik megismerése személyes és telefonon történő megbeszélés alapján. 

 A legmegfelelőbb kiválasztása. 

 Műanyag feldolgozó cégek címének gyűjtése. 

 Paramétereik megismerése telefonon, levélben történő megkeresés alapján. 

 A legmegfelelőbb kiválasztása. 

 

18. Az iskola tanulóinak meggyőzőse 

 A módszerek meghatározása. 

 a kisebbeknél a mese elemeinek felhasználásával 

 közép korosztálynál saját vizsgálatokon alapuló tapasztalatszerzéssel 

 nagyobbaknál észérvekkel, sok-sok adattal való meggyőzéssel. 

 esetleg egy reklám (filmes) pályázattal ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól 

 A munka ütemezése és felosztása. 

 A határidők kijelölése. 
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19. A szelektív gyűjtés bevezetése 

 A feltételek biztosítása  

 a megfelelő edények beszerzése, elkészítése 

 az iskola dolgozóival való egyeztetés (gazdasági dolgozók, takarítók) 

 Az újrahasznosító cégekkel való szerződéskötés 

 

20. A szelektív gyűjtés ellenőrzése 

 Az osztályok hulladékgyűjtőinek folyamatos ellenőrzése. 

 A tapasztalatok feljegyzése. 

 Az állandó visszajelzés biztosítása. 

 Az esetleges tévedések kijavíttatása. 

 

21. Az iskola tanulóinak és dolgozóinak folyamatos tájékoztatása 

 A megfelelő technikák kidolgozása. 

 A különböző módszerek kipróbálása (írásbeli, szóbeli, iskolaújságon, emailen keresztül történő,) 

 A legmegfelelőbbek kiválasztása. 
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22. A működtetés tapasztalatainak levonása 

 A rövid működés adatainak összegzése. 

 A jövő teendőinek meghatározása. 

 

23. A féléves beszámoló elkészítése 

 

7. A tevékenységekhez kapcsolódó tanulási technikák, munkaformák: 

 az önálló ismeretszerzés, 

 az adatok egyéni és csoportos feldolgozása, 

 grafikonok elemzése, készítése 

 mérés 

 a mérési adatok feldolgozása 

 a mondanivaló célszerű szemléltetése 

 az egymástól tanulás, 

 világos tájékoztatás, 

 gyakorlati problémák megoldása, 
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 kérdésfeltevés az adatok értékelése után 

 a munka ütemezésének, tervezésének megtanulása 

 a munkaszakaszok irányának meghatározása a részeredmények alapján 

 

8. A tevékenységhez kapcsolódó irodalmak, feladatlapok, eszközök 

Irodalom 

 Soren Breiting-Csobod Éva: Környezetünkért1. 2. 3. Szignet Kiadó 

 A világ helyzete-sorozat 

 A Fővárosi Önkormányzat kiadványai  

 Bármilyen e témával foglalkozó könyv 

 Internet 

Eszközök 

 Az újrapapír-gyártás eszközei (műanyag edények, botmixer, hálós keretek) 

 Akváriumok, más üvegedények, melyben a bomlás folyamatai szemléltethetők 
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9. Lehetőségek az egyéni fejlesztésre 

 A munka minden lépésénél csiszolódik az egyén, a fentebb felsorolt képességeket érintően. 

 

10. Iskolán kívüli megmozdulások-kapcsolatok a külvilággal 

 A XII. kerületi- 

 és a Fővárosi Önkormányzat megfelelő embereivel való értekezés információszerzés céljából. 

 Civil szervezetek közül a Hulladékgyűjtők Országos Szövetségével tanácsokért, információért. 

 Más iskolák dolgozóival és diákjaival való beszélgetés tapasztalatszerzés céljából. 

 A különböző újrahasznosító cégek dolgozóival a szelektíven gyűjtött hulladék sorsa miatt. 

11. Időbeosztás 

 1 félév: alapismeretek, tájékozódás 

 2. félév: meggyőzés, az iskolai szelektív hulladékgyűjtés mikéntjének a kidolgozása, majd a bevezetése 

 3. félév: a szelektív gyűjtés gyakorlatának a tökéletesítése 

12. Végső produktum 

 Ajánlás az iskolai szelektív hulladékgyűjtésre (1. félév) 

 A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása (2. félév) 
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13. Az értékelés 

 Egyéni értékelés a beadott, elvégzett munkák után 

 A csoport előtt szóban minden feladat elvégzése után 

 Írásban a közös email címre  

 A nagy egységek lezárása után részletes megbeszéléssel. (A társak értékelő megjegyzése is nagyon fontos) 

Továbblépés, elágazási lehetőségek 

 A 2 félév után a projektnek a dolga a szelektív gyűjtés folyamatos ellenőrzése 

 Esetleges előnyösebb felvásárlók keresése 

 Az iskola új tanulóinak a felvilágosítása 
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Témahetek az AKG-ban – forrás: AKG kézirat 

10. évfolyam Budapest a századfordulón 

Tartalomvázlat  

1. Epocha/projekt Budapest a századfordulón Ajánlott óraszám: 30 

Képesség Egy korszak életmódjának reprezentatív módon való bemutatása 

A fejlesztés fókuszai 
Ismeret 

a város főbb részeinek ismerete, fontosabb épületek, Budapest szellemi élete a századfordulón, 
tájékozódás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében 
 

Ajánlott tevékenységek 

 Minden csoportnak egy egynapos városnéző programot kell összeállítani, amely elsősorban a 
korszakban épült épületek, városrészek bemutatására koncentrál. A programnak tartalmaznia kell a 
pontos útitervet, a bemutatandó épületek, városrészek rövid ismertetését. A munkához az iskolai 
könyvtár ( előre összekészített anyaga), az Internet használható. Az elkészült anyagnak külalakra úgy 
kell kinéznie, mint egy utazási iroda prospektusának. Erre a munkára 4 óra áll rendelkezésre. A 
beadás után a tanárok azonnal leülnek és értékelik az anyagokat. Minden csoport delegál egy tagot a 
zsüribe. A legjobb tervet másnap megvalósítjuk. A programot szervező csoport irányítja az egész 
napot, megálláskor ők az idegenvezetők. 
. : Élet a századfordulós Budapesten. Minden csoportnak egy adott társadalmi réteghez tartozó 
tipikus család életét kell bemutatnia. (  asszimilálódott zsidó bankár család, német származású gyáros 
család, értelmiségi polgár család, iparos középpolgár család, alkalmazott kispolgári család). A 
bemutatásban szerepelnie kell  a család általános bemutatásának- családtagok, foglalkozások, a 
lakóhely, lakás bemutatásának, művelődési, szórakozási szokásaik bemutatásának. A bemutatás 
módját nem határozzuk meg, ezt rá bízzuk a gyerekekre.     
kávéház előkészítése. 
1.csop: műsorszervezők, a kávéházi program összeállításáért és lebonyolításáért felelősek. 
2.csop: a kávéház berendezéséért felelősek ( plakátok, fényképek esetleg tárgyak) 
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3.csop: zenészek ( korabeli kuplék, dalok gyűjtése, néhány megtanulása) 
4. csop: pincérek és cukrászok ( korabeli receptek gyűjtése, az iskolai konyhában néhány egyszerűbb 
süteményt megsütnek, étlapok, itallapok, számolócédulák készítése)   
 
 

Ajánlott  tananyagtartalmak      Budapest kiépülése a századfordulón, jellegzetes építészeti stílusok, a kor irodalmi, szellemi élete 

Kereszttantervi kapcsolódások 

 A témahét megszervezésében több műveltségi terület osztozik. Megjelenik a történelem, hiszen az 
adott korszak történeti-társadalmi hátterével tisztában kell lenni. Ennek a műveltségi területnek 
kiemelt célja: a gyerekek tudjanak eligazodni az adott korszakban, főleg az életmód területéről 
rendelkezzenek információkkal.  ( Budapest társadalmi összetétele a századfordulón, a polgárság 
rétegződése, az asszimiláció kérdése). 
Megjelenik az irodalom is. Ez a műveltségi terület főleg a korszak irodalmi folyóirataira, a kávéházi 
irodalomra, a kabaré műfajának kialakulására koncentrál. Célként határozza meg, hogy a gyerekek el 
tudjanak igazodni a korszak fontosabb irodalmi tendenciái között, lássák a Nyugat című folyóirat 
előzményeit, a folyóirat jelentőségét, a hozzá kapcsolódó mozgalmat. 
A képzőművészetből elsősorban az építészet jelenik meg, hiszen a jelenlegi Budapesten is rengeteg 
épület van, amely a századfordulón épült. Célként jelennek meg ilyen fogalmak, mint: városkép, 
városrendezés, szecesszió ( elsősorban az építészetben). 
Ezek a műveltség területek természetesen nem egymástól elszigetelten jelennek meg, hiszen fontos 
cél, hogy az összefüggéseket, az egymásra hatásokat tudjuk átláttatni a gyerekekkel. 

követelmények Képesség 

 A témahét kimeneteként célként határozzuk meg, hogy a gyerekek képesek legyenek egységben látni 
egy adott korszakot, legyen képük a századfordulón átalakuló Budapestről, ismerjék azokat az 
épületeket, amelyek ekkor épültek. Sikerként határoztuk meg, hogy képesek legyenek egy egynapos 
budapesti városnézés programjának összeállítására, amelyben a megszerzett információk 
feldolgozása, szervezési feladatok egyaránt megjelennek. Sikerként határoztuk meg, hogy a témahét 
során valósuljon meg a csoportokon belül az egyenlő részvétel elve.      
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Ismeret 

 Történelem, életmód történet: A kiegyezéstől az 1. világháborúig – a korszak vázlatos áttekintése. A 
társadalom szerkezete az adott korszakban, polgári életmód, tipikus polgári lakás. Gróf Andrássy 
Gyula, Podmaniczky Frigyes munkássága.  
Irodalom: A századforduló irodalmi törekvései, a századvég novellisztikája, A Hét, a Nyugat 
története, fontosabb szerzői, szerkesztői. Színházi élet a századfordulón, a kabaré műfajának 
megszületése, a kávéházi irodalom története. 
Építészet: a századfordulóra kiépült Budapest képe, fontosabb épületei, építészei.  
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7. évfolyam Az őskor 

Tartalomvázlat  

1. Epocha/projekt 
 

Az őskor Ajánlott óraszám: 30 

Képesség 
 együttműködés, a tolerancia, a vizuális és manuális képességének fejlesztése.  
 
 

A fejlesztés fókuszai 

Ismeret 

 A művészetismeret és történelem közös célja az őskor szellemi kultúrájának megismerése, az 
életkörülmények és szellemi kultúra összefüggéseinek keresése, különböző szakterületek ismeretei 
közötti összefüggések érzékelése. A történelem és a természetismeret tantárgyak közös célja a 
természetes környezet és ember illetve emberi társadalom kölcsönhatásának megismertetése. A 
történelem sajátos képzési célja, hogy megismertesse az őskor két nagy korszakának fő 
ismertetőjegyeit, az életkörülmények óriási eltéréseit mai viszonyainkhoz képest, de az őskoron belüli 
gyökeres (történetileg szinte egyedülálló mértékű) megváltozását is. Megismerhetik a rokoni elvű 
társadalomszerveződést, mely a családokban jelen van a későbbi korszakokban is. 

Ajánlott tevékenységek 

  egyéni: világóra készítés, táblázat az emberelődökről  
  csoportos: közös világóra a falra 
tudósítások írásban az egyes emberelődök korából  
Csoportok: Mindegyik egy zsákmányoló kultúra, elkészíti térképét, eszközeit, lakókörnyezetét, 
életkörülményeit ismerteti. 
Látogatás a százhalombattai Matrica Múzeumba és Régészeti Parkba 
Miért tértek át, miért nem tértek át a termelésre? Kitalálni, lerajzolni, előadni-leírni   
Kézműves foglalkozások: szövés, agyagozás, nemezelés 
Csoportonként: egy szertartás előadása 
Lehetséges változat: eszerint minden kb. 10 fős gyerekcsoport egy-egy vadászcsoportot (hordát) 
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alakít, mely elkészíti lakhelyének térképét, megbeszélik-leírják életmódjukat, egy-egy napjukat. A 
játékszervezők (tanárok) különféle „kihívásokkal” provokálják az egyes csoportokat (pl. földműves 
nép megjelenése a szomszédságban; túlnépesedés stb.) melyek hatására az adott csoport áttér(het) a 
termelésre. Megrajzolják új környezetük térképét, megbeszélik-leírják újféle életmódjukat, napjaikat. 
A keretjáték csak a nap egyik felére terjedt ki, míg a másik felében mai diákokká vedlettek a 
résztvevők és előadásokon, iskolai kézműves foglalkozásokon vettek részt. 
 
 
 
 

Ajánlott  tananyagtartalmak     

 Az ember keletkezése 
 Gazdálkodás, anyagi kultúra az őskorban 
 Az őskor társadalma, tárgyi környezet 
 Szellemi kultúra az őskorban 

Kereszttantervi kapcsolódások1 

 meghatározó tantárgy a történelem, de a természettudományok (biológia, földrajz) illetve a 
művészetismeret (irodalom-zene, képzőművészet) egyaránt, a történelemével egyenrangú szerephez 
jut e témahéten. Csatlakozik mindezekhez a háztartástan (sütés, főzés), a technika (szövés, fonás, 
agyagozás, nemezelés stb.).  
 

követelmények Képesség 
 A témahét során a gyerekek csoportosan dolgoznak (szertartás előadása, műalkotások, egy-egy 
szöveg feldolgozása, „elméleti” jellegű feladatok elvégzése), egyénileg füzetet vezetnek, többé-kevésbé 
egyénileg kézműves alkotásokat hoznak létre. 
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Ismeret 

 Az emberré válás 
Kihalt mellékág. A testrészek változásai. Rasszok. Biológiai és kulturális alkalmazkodás, ezek 
viszonya.  
Kultúra; anyagi és szellemi kultúra.  
Australopithecus (5 millió évvel ezelőtt)  
Homo habilis (3 millió év, kommunikáció, közös vadászat, táplálékmegosztás, Afrikában, eszközök) 
Homo erectus (2 millió, tűz, ruha, Vértesszőlős, elterjedése) 
Homo sapiens (300 ezer éve, temetés, hiedelmek) 
Homo sapiens sapiens (30 ezer éve, minden kontinensen)  
 
A vadász kultúrák élete 
Tevékenységeik, viszonyuk a környezettel, vándorlás, településük, tárgyak (pattintott kő, szakóca, 
tárgyak bőrből, csontból stb.). Őskőkor, pattintott kőkor.  
 
A termelő kultúrák élete 
Termékeny félhold helye, (itt 10 ezer éve átérés, újkőkor), évezredekkel később rézkor, majd 
bronzkor). Az áttérés folyamata a termékeny félholdon. A vadgabona szerepe.  
Az áttérés, az egyes korszakok kezdete térségenként változó időpontban zajlott le. (Független 
központok: Kína, Amerika.) Szétterjedés sávja.  
A falu. Tárgyaik (csiszolt kő, textil, agyagtárgyak, fémtárgyak stb).  
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Százhalombatta 
Hogy nézett ki egy bronzkori falu? (Ideje: Kr. e. 2. ezred) Milyen volt az emberek élete ebben a 
korban? hogyan építettek fel, rendeztek be egy vaskori halomsírt? (Ideje: Kr. e. 6. század) Rajz, leírás. 
A rárakásos technika, körmön fonás.  
 
A vadász-gyűjtögető kultúrák társadalma 
Horda, házasodási szokások és értelmük, ajándékozás, nemek viszonya, a csoportok vezetése, a 
háborúk jellege.  
 
A termelő kultúrák társadalma  
Törzsi-nemzetségi társadalom, nemek viszonya, irányítás (központosított törzs) háborúk jellege.  
 
Az őskori ember gondolkodásmódja 
Mágia (hasonlóság, érintkezés, szavak), analógiás gondolkodás, a világ női és férfi „része”, 
halottkultusz. Totem, tabu. A szibériai sámánok.  
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10. évfolyam Egy mikrórégió megismerése 

Tartalomvázlat  

1. Epocha/projekt Egy mikrórégió megismerése Ajánlott óraszám: 30 

Képesség 

 . Az ismeretszerzés mellett cél lehet a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése, a nagyvárosi 
gyerekek élményszerű találkozása a vidéki élettel. 
szociális képességek – kapcsolatteremtés különböző generációkkal, tolerancia, empátia, 
alkalmazkodás – fejlesztése is megjelenik a témahét során. 

A fejlesztés fókuszai 

Ismeret 

 A témahét célja megismerkedni egy kistáj, egy mikrórégió életével. Egy mikrórégió megismerése csak 
interdiszciplinális lehet, vagyis egyszerre kell néprajzi, történeti, földrajzi, gazdasági, szociológiai, 
önkormányzati, kulturális szempontokat vizsgálni 
az egyéni kutató és feldolgozó munka kap hangsúlyt, s erre kiváló lehetőséget teremt a közös ( 
kiscsoportos) ismeretszerzés önálló feldolgozása. 
A megszokott, vagyis a tanuláshoz kapcsolódó képességek fejlesztése: önálló ismeretszerzés, 
„tudományos” kutatás alapjaival való megismerkedés, illetve a tanultak alkalmazása.  
 

Ajánlott tevékenységek 

 Ez a témahét tipikusan iskolán kívül bonyolítható le. A kiválasztott településen folytatott 
munkához legalább három napra van szükség, míg az előtanulmányokra, otthoni felkészülésre, 
illetve a záró dolgozat megírására is időt kell hagyni. 
A fentiek alapján ez a témahét akkor megvalósítható – ha maga az iskola egy kisebb településen 
működik, s a honismereti vagy egyéb szakkörök munkájának részét képezheti 
ha nyári vagy szünidei tábor (erdei iskola) programjaként szervezzük 
ha az iskolában rendelkezésre állnak olyan tanítás nélküli munkanapok, melyek lehetővé teszik a 
program lebonyolítását 
 
Előzetes feladatok: 
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előre megadott irodalomjegyzékben szereplő művekből jegyzeteket kell készíteni, 
ki kell választani a kutatandó témát, először csak nagyobb közelítésben (pl: néphagyományok, 
önkormányzat, kulturális élet, gazdasági élet, falu történet stb.) 
össze kell írni a kérdéseket, végig kell gondolni, hogy a választott témával kapcsolatban kiket kell 
megkérdezni. 
 
3. A munka menete 
Az évfolyam kisebb csoportokban már itthon „témát választ” néprajzi, történeti, gazdasági, 
szociológiai, önkormányzati, környezetgazdálkodási, kulturális élet területéből. ( Pl. néprajz: 
hagyományőrző csoportok munkája, a népi építészet emlékei, történelem: világháborús 
visszaemlékezések, falutörténet, gazdaság: piacozó körzetek, ipari üzemek, környezetgazdálkodás: 
tájvédelmi hatóságok munkája, a privatizáció hatása, szociológia: elvándorlás, iskola, önkormányzat: 
helyi választások, gazdálkodási kérdések, kultúra: könyvtár, művelődési ház, kulturális egyesületek.) 
A témahéten együttdolgozó csoportok úgy szerveződnek, hogy a helyszínen az azonos témakörrel 
foglalkozók együtt mozognak. Ez azt jelenti, hogy például a kultúrával foglalkozók közösen keresik 
fel a könyvtár igazgatóját. 
Produktum: egy önálló dolgozat elkészítése az adott témáról. 

Ajánlott  tananyagtartalmak      Az adott mikrórégió földrajzi, gazdasági, történelmi, néprajzi, szociológiai sajátosságai 

Kereszttantervi kapcsolódások  Vizsgálati módszerek (interjú, kérdőív), „tudományos dolgozat” jellemzői 

Képesség  Egy adott téma végiggondolása, feldolgozása, összegzése 
követelmények 

Ismeret  A választott téma ismerete, nagyobb összefüggések felismerése 
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10. évfolyam  Fogyasztóvédelem 

Tartalomvázlat  

1. Epocha/projekt Fogyasztóvédelem Ajánlott óraszám: 30 

Képesség 

 tudatos vásárlói magatartás kialakítása, 
túlzott fogyasztás visszaszorítása, 
fenntartható fejlődés, 
egészségtudatos fogyasztás, 
környezettudatos gondolkodás 
képességfejlesztés, helyes kommunikáció 
 
 

A fejlesztés fókuszai 

Ismeret  Kérdőív összeállítás szakmai kritériumai, feldolgozás módszerei 
 A fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézmények, civil szervezetek munkájának megismerése 

Ajánlott tevékenységek 

  Előzetes probléma gyűjtés kérdőívek segítségével 
  Kérdőívek feldolgozása, problémák csoportosítása 
  Csoportok: élelmiszer, ruházat, illatszerek, műszaki cikkek, szolgáltatások - Üzletekben tudatos 
fogyasztói szemlélet szerinti vásárlás témacsoportok szerint megfigyelési szempontok segítségével 
Kampányterv készítése az adott témacsoporton belül a környezetvédelmi szempontok 
megjelenítéséhez 
Az újrahasznosítás lehetőségei 
Produktum csoportonként 
kiállítás: Karácsonyi árudömping? 
Interaktív kiállítás és vetélkedő szülőknek és diákoknak.   
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Ajánlott  tananyagtartalmak      A fogyasztóvédelem jelentősége, törvényi szabályozások, a vásárló jogai, mire kell odafigyelni 
Környezetvédelmi szempontok megjelenítése 

Kereszttantervi kapcsolódások  Statisztikai módszerek 

Képesség  Tudatos vásárlói magatartás, környezettudatos gondolkodás kialakulása 
követelmények 

Ismeret  A tudatos vásárlás, környezettudatos gondolkodásmód fogalmának ismerete 

D3 melléklet - Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? 

300 fős település a Csereháton, Miskolctól 40 km-re. A falu lakói korábban állatgondozással foglalkozó  – 3 család kivételével – romungrók (magyar 

cigányok).  Néhány család lebontja és tüzelőnek használja annak a háznak a gerendázatát, amely jelenleg a család otthona; egy család – elsőként a 

faluban – fürdőszobát alakított ki, egy másik  a házát vályogból egy szobával bővítette. A falu közössége zárt, a 8-10 éves gyerekek többsége még soha 

nem hagyta el a falut. Szüleik jelenleg a segélyt főleg gombaszedésből, gyógynövény- és csigagyűjtésből egészíti ki. 

Az alábbi szövegek  részletek a másodikosok és tanítójuk „beszélgető füzetéből”.  

(A tanító  válaszai zárójelben. Tanító: Komaság Margit() 

Kótai Attila (8 éves) 

II. 1. 

Szombaton Elekkel kint a kertbe futottunk kilenc órától egész egy óráig. Utána meg fekvőtámaszt kellett csinálni, összesen csak harmincat tudtunk 

megcsinálni. 
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Félek, hogy én harmincat se tudnék. Ügyesek vagytok. 

 

III. 1. 

Szombaton Elekkel csináltunk három nyilat. Zsuzsinak is adtunk egy nyilat, de ő nem tudott vele lőni annyira. Én meg Elek bementünk és játszottunk 

indiánosat, Zsuzsi meg keresett minket. 

(Zsuzsi is írt erről. Izgalmas lehetett.) 

 

III. 8. 

Tegnap én meg Elek birkóztunk, és tornáztunk. Ugrókötelezésben én győztem és a fekvőtámaszba is én győztem. 

(Ez nagyszerű! Elek győzött valamiben?) 

Elek nem győzött semmibe. 

 

V. 3. 

Szombaton, amikor hazamentem Elekkel fociztunk. Ahogy fociztunk Elek nekiesett a kocsinak és a kocsi elgurult, mert üresbe volt. A kaput kivitte. 

Utána gyorsan beugortam a kocsiba és egyesbe tettem, és a kocsi megállt, de a kerítés kidűlt. 

(Hú! Ez veszélyes helyzet lehetett! Kikaptatok? Mi lett azóta a kerítéssel?) 

Semmi. 

(A mi autónkkal is volt egyszer hasonló helyzet. Elmeséljem?) 
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VI. 11. 

Tegnap megfogtuk a csirkét. Letettünk búzát és a kosarat rátettük. Én vagy tizet fogtam, Zsuzsi ötöt, Elek húszat. Pedig madarat akartunk fogni, csak a 

madarat nem kínozzuk. 

(Olyan jó, hogy ezt írod! Hogy nem bántjátok a madarakat. Nagyon örülök neki.Azért eredményes vadászat volt.) 

 

VI. 18. 

Már alig várom a kirándulást. És jó, hogy jönnek Margó néniék is. Talán jól fogom magam érezni, jó hogy ott lesz Zsuzsi néni, Zsanett néni és Ági 

néni. Remélem, hogy ott lesznek a gólyalábosok. És jó lenne, ha megint megyünk majd túrákra. 

(Én is várom a kirándulást, örülök, hogy mégis jösztök.) 

 

IX. 1. 

Szerdán én és Zsuzsi játszottunk jégcsapot. De nem sokáig játszottunk, mert Anyu behívott szilvát pucolni, mert lekvárt főztünk. 

(Hú, de jó! Én is nagyon szeretem a szilvalekvárt. Honnan van szilvátok? Miben főztétek a lekvárt?) 

Fazikban főztük a lekvárt, és a szilva mamától van. 

IX. 21. 

Tegnap, ahogy játszottunk bújócskát, akkor Eleknek betört a feje és kihívtuk az orvost és bekötötte neki. Most azért ma nem ment iskolába. 

(Szegény Elek! Jól megjárta. Megijedtetek, ugye?) 

Anyu nagyon megijedt, gyorsan kivette (kihozta) a gézt. 
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X. 5. 

Tegnap én és Zsuzsi meg Elek játszottunk a kert alatt a nagy fűbe bújócskát és Zsuzsikának a lába kibicsaklott. Utána Zsuzsika lement és Elekkel 

rugdotuk a kukoricát. Utána apuval elmentünk gombázni potypinkát. Igen sok van az erdőben. 

(Gyula bácsi is mondta, hogy rengeteg putypinka gomba van. Hány féle gombát ismersz?) 

Sokféle gombát ismerek az erdőben. 

 

Horváth Klaudia (8 éves) 

 

IX. 4. 

Tegnap lejött keresztanyu és Zsuzsi meg Évike máma fognak hazamenni a hatossal (18 órakor induló busszal). 

Keresztanyu az én ágyamon aludt, de nekem kihozták a másik ágyat, és én keresztanyáékkal aludtam, mert apa egész odatolta az ágyat, amit kihoztak 

nekem. 

(Hol lakik a keresztanyád?) 

Miskoclon. 

 

IX. 7. 

Tegnap anyuéknál ott volt Kriszti nénje, Blöki bátya, Zsolti, Giza nénje, meg átjött Berti bácsi is, és leálltak az egészen táncolni, Berti bácsi meg énekelt. 

Bandiék elhozták a nagy magnót és az szólt. 
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(Nagy mulatás lehetett nálatok. Te is jól érezted magad?) 

Igen. 

 

IX. 14. 

Tegnap én, apu, anyu mentünk csipkézni és diózni. Amikor hazajöttünk el voltam igen fáradva. Pihentünk egy kicsit és mentem játszani bújócskát. 

Amikor befejeztük a játszást, akkor megint játszottam Józsikával kergetőcskét. 

(Sok csipkét sikerült szedni? Jól fizetnek érte?) 

Igen. 

 

X. 15. 

Tegnap én meg Józsika játszottunk bújócskát, és Józsika volt a hunyó, és megtalált engem. 

Hova bújtál? 

A kertbe, a nagy fűbe. Amikor Józsika bújt el, akkor ő a kiskonyhába bújt el,  Gyuszika meg az ajtó mellé. 

 

X. 19. 

Tegnapelőtt megegyeztünk én, Madi, Marianna, Margit, Kicsi, Ica, hogy farsangkor adjunk /adunk/ elő egy szerepet. Táncolni fogunk a szambára, de 

már próbáltuk a szerepet. 
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(Madi is írt erről. Nagyon kíváncsi vagyok rá!) 

Tudom, hogy Madi erről írt. 

 

XI. 9. 

Tegnap én, apu, anyu, Józsika és nana voltunk fáér. Én hoztam a hátamon és Józsika meg a vállán. Nana, anyu a hátukon hozták a fát és apu a vállán. 

De Józsika fél útig hozta a vállán a fát és lecsapta. Nana mondta, hogy rakja vissza a vállára és visszarakta, és már felvette, utána megint lecsapta, és 

akkor mán hazamentünk . 

(Nagyszerű, hogy már Ti is tudtok fát hordani! Nagyon dühös volt a nanád Józsikára?) 

Nagyon, nagyon dühös volt Józsikára. 

 

XI. 30. 

Szombaton és vasárnap Ancsáéknál voltam. Tegnap reggeltől délig voltam Ancsáéknál, szombaton meg 1 óráig voltam Ancsáéknál. Csináltunk 

hóembert, répa volt az orra, száját csináltunk vesszőből, a szeme meg olyan kis bigyóból volt, kosár meg a kalapja volt. 

(Érdekes ez a „bigyó”. Nagyon izgat, hogy mi lehet az!) 

A kerten volt egy száraz virág, és szétszedtük a virágot én meg Ancsi és volt benne egy kis fekete mag. 
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I. 4. 

Karácsonykor nem voltunk itthon, mert elmentünk Kázsmárkra. 6 órára értünk le Kázsmárkra, mert igen messze van Kázsmárk. Amikor 6 órakor 

leértünk Kázsmárkra Jutka nénjénél volt karácsonyfa. Amikor lefeküdtünk, nem tudtam elaludni, reggelig fel voltam. 

(Hogyan mentetek Kázsmárkra? Nektek itthon volt karácsonyfa?) 

Nem volt itthon nekünk karácsonyfa, mert a karácsonyt ott Kázsmárkon tudtuk le. 

 

I. 8. 

Tegnap este Ilonka befonta nanának a haját 3 ágba, és én odamentem az ollóval és lenyírtam a haját. Olyan kicsi lett haja, mint nekem. 

(Ez csak azért nem vicces történet, mert szegény nanád nem akart rövid hajat. Megbékült már az új frizurájával?) 

De nem olyan rövid volt a haja. 

 

II. 8. 

Tegnap én, Ancsi, Józsika, Ricsi, és van egy gyerek, úgy hívják, hogy Gyuszika, de úgy nevezték el, hogy Rigó és Gyuszika is játszott velünk. Én voltam 

Klark, Ancsi meg Loiz, mink Szupermaneset játszottunk. Volt 5 gyerekünk, mert csináltunk egy babát és én mindegyikbe adtam erőt. 

Margó néni emlékszik még, mikor nanának lenyírtam a haját? Mán ugyanúgy megnőtt, olyan hosszúra, amilyen volt. 

(Emlékszem a hajnyírásra, nagyon csodálkoztam, hogy megtetted. Annak viszont örülök, hogy figyeltél arra, hogy mikorra nő meg! Gyorsan megnőtt.) 

 

 



 
K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1 
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 

Projekt I.-II. 
Expanzió Humán Tanácsadó 

Teljesítési dokumentáció 
 

 
 

PROJEKT MEGNEVEZÉSE: 21. SZÁZADI KÖZOKTATÁS - FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ (TÁMOP - 3.1.1.-08/1-2008-0002) 
FŐKEDVEZMÉNYEZETT: EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP 
ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. 

85

KÓTAI HENRIETTA 

 

IX. 1. 

Nagyon rossz volt, amikor nem jártam iskolába. Én csak járkáltam, meg néha szoktam Katikával meg Mónival boltocskát (játszani), meg olyat, hogy én 

voltam a királylány, Tündike volt a királyfi, és adott egy rendesi (igazi) gyűrűt. 

(Örülök, hogy jobb neked az iskolában, mint az utcán járkálni.Miért kapott gyűrűt a királylány a királyfitól?) 

 

IX. 14. 

Tegnap nagyon jó volt, azért mert itt voltak a zenészek és fel voltunk reggelig. Én nagyon kitáncoltam magam. 

(Örülök, hogy jól érezted magad. Sajnálom, hogy nem láttalak táncolni.) 

 

X. 24. 

Én meg Batyi Évike voltunk egy kis réten és ott játszottunk. Évikének volt műköröm, és elhagyta. Én megtaláltam a fűbe, és visszaadtam neki. Azután 

elmentünk a falura. Évike adott nekem műkörmöt. 

(Tetszik neked a műköröm?) 

Igen. 
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XII. 18. 

Máma Anyuék keresztelik meg Móriéknak a kisgyereket. Tegnap én, Móni, Tündi, Ricsi, Lacika meg Gülü, Dani a réten játszottunk, ugróköteleztünk. 

(Hogy hívják a kisbabát?) 

Attila. 

 

V. 3. 

Én voltam Gagyba Mónival meg Tündivel. Azután fontunk sárgicskát. Fontam Tündikének, Móninak nem kellett. 

Rengeteg gyönyörű sárgicska van. A koszorúk is nagyon szépek. Kár, hogy hamar elhervadnak. 

Igen. 

 

KISS MÓNIKA 

IX. 21. 

Kománécskát játszottunk Erikával, a testvéremmel a házban. De van, amikor az ágyon ugráltunk. Anyu mindig ránk szól, hogy hagyjuk abba. Amikor 

abbahagytuk, Erika a nyakamat csikizte, meg a párnákat a fejemre rakta. Mindig játszani akart. 

(Úgy tűnik nekem, hogy nagyon szereted Erikát. Így van?) 
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IX. 25. 

Azért szeretem Erikát, mert ő legkisebbik, és azért is szeretem, mert ő mindig hív minket játszani. Még akkor is, ha mink elmegyünk, akkor anyával 

játszik vagy apával. Mikor beesteledik, ő mindig elalszik, mert el van fáradva. Tegnap is nagyon sokat játszott Ibolyával, meg Jucival tanárosat. 

(Nagyon jó, hogy így szeretik egymást a testvérek. Te már remekül el is tudod őket látni.) 

X. 2. 

Nemcsak én látom el őket, mert anyáék mikor elmennek, akkor megmondják nanának, hogy elmennek. Rozi nana eljön és megmondja Attiéknak, hogy 

ne menjenek el sehova, csak válok. Dzsokiék pedig elmennek oda nanánál és ott játszodnak a rossz kocsiba. Én pedig (ha) nem csinálok semmit, akkor 

én is elmegyek nanáéknál, várom anyáékat. 

(Ha elmennek anyáék milyen feladataid vannak otthon?) 

X. 5. 

Nekem az a feladatom, hogy vigyázzak Erikára, és hogy kitakarítsak a házban, mert nagyon szeretek takarítani. 

(Biztosan szép tiszta a házatok!) 

XI. 3. 

Én már nagyon várom, hogy előadjuk a szerepet. Mikoláskor elő szeretnénk adni egy táncfélét. Szeretném, hogyha szombaton és vasárnap nekünk 

kinyitná az iskolát. Szeretném, ha ez egyelőre meglepetés maradna. 

(Szívesen kinyitom az iskolát a jövő hét végén, mert most nem leszek itt. 

Nagyon várom a meglepetést.) 
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D4  melléklet - Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 

- A cél tartalma, összetettsége, megvalósíthatósága. 

- A feladatok mennyire szolgálják a kitűzött cél megvalósítását? 

- A munkamegosztás a csoporton belül. 

- A lépések logikája, egymáshoz kapcsolódása, az időterv realitása. 

- A források sokszínűsége, 

- A dokumentálás mennyire tükrözi majd az egyéni munka és a csoporton belüli együttműködés eredményességét. 

- A tervezett produktum ötletessége, mennyiben szolgálja a kijelölt cél, eredmény megjelenítését. 

 
 


