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DIákMeLLékLet

20/1a 
TERVEZÉSI FELADAT

1. csoport

A vizsgálandó terület kijelölése
1.  Készítsetek fénymásolatot egy helyi térkép azon részletétről, amelyik iskolátok környé-

két is magában foglalja!
2.  Ezután jelöljétek ki és rajzoljátok körül azt a területet, amelyen belül az öröm és bá-

natpontokat össze szeretnétek gyűjteni. Törekedjetek arra, hogy minél több a munka 
szempontjából hasznos létesítmény, nevezetesség, természetvédelem szempontjából 
fontos terület stb. kerüljön be a felderítendő térségbe.

3.  Készüljetek fel a terület bemutatására, és a döntésetek indoklására!
4.  Ha módotokban áll, a bemutatásához készítsetek egy nagyítást a kiválasztott terület-

ről! 
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20/1b 
TERVEZÉSI FELADAT

2. csoport

Lehetséges öröm- és bánatpontok 

Gondoljátok át, és írjátok le, hogy mi minden rajzolhat ki öröm- és bánatpontokat egy tér-
ségben! Ennek során induljatok ki a korábban is felidézett személyes emlékeitekből és a 
közös beszélgetésből! (Örömpont lehet például egy új, biztonságos játszótér, jó felelet, ud-
varias autóvezető, gondozott park stb. Bánatpont lehet: egy elhanyagolt, szemetes köz-
terület, túlzsúfolt busz, hangos munkagépek, iskolai büntetés stb.)
Javaslataitok összegyűjtéséhez használjátok az alábbi táblázatot!

Lehetséges örömpontok Lehetséges bánatpontok
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TERVEZÉSI FELADAT

3. csoport

A felhasználható források
Az öröm- és bánatpontok azonosításához sokféle forrásra támaszkodhattok. Az alábbi táb-
lázat ezek legfőbb típusait mutatja be. Próbáljatok meg olyan konkrét példákat, illetve öt-
leteket találni az egyes típusokra, amelyek az iskola tágabb környezetében elérhetők. Írjá-
tok be ezeket a táblázat üres oszlopába! Természetesen más forrástípust is választhattok. 

Lehetséges források Megjegyzések, kiegészítések, konkrét 
ötletek, személyes vállalások

Fotógyűjtemény (Papíralapú vagy digitá-
lis)

Különféle archívumok (önkormányzat, 
művelődési ház, könyvtár, helytörténeti 
gyűjtemény, egyházközségi levéltár stb.)

Interjúk – a helyi emberekkel folytatott 
beszélgetése (járókelőkkel, iskolai dolgo-
zókkal, önkormányzati dolgozókkal, bol-
ti eladókkal stb.) 

Saját gyűjtés (otthon található könyvek-
ből, képekből, videofelvételekből stb.)

Művészi alkotás (saját vagy gyűjtemény-
ből származó rajz, festmény, vers, zene 
stb.)

Egyéb:

Készüljetek fel az összegyűlt gondolatoknak az osztály előtt történő ismertetésére!
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TERVEZÉSI FELADAT

4. csoport

A projekt eredményének megjelenítése
A projekt akkor tekinthető majd sikeresnek, ha elkészült egy olyan produktum – egy jól 
dokumentált öröm- és bánattérkép –, amely hatást tud gyakorolni azokra, akik megnézik 
azt.
Erre célszerű már a munka kezdetén gondolni. 
Döntsétek el, hogy milyen formában lenne jó elkészíteni a „térképet”! A döntésnél ve-
gyétek figyelembe, hogy várhatóan mennyi időt és energiát tudtok rászánni a projektre, 
mihez adottak a feltételek, mire vagytok képesek önerőből, illetve mi az, amit segítséggel 
meg tudtok oldani. 

A megjelenítés választható lehetőségei:
1.  Poszterek elkészítése és kiállítása az iskolában, művelődési házban, könyvtárban stb.
2. Portfolió készítése a gyűjteményből, ennek sokszorosítása
3. CD Rom készítése és sokszorosítása
4. Webfelületen történő megjelenítés
5. Power Point  bemutató
6. Egyéb lehetőség

Gondoljátok át, hogy melyik megjelenítési forma milyen tudást és technikai feltételeket 
igényel, mire van lehetőségetek, majd hozzátok meg a döntést! 

Készüljetek fel arra, hogy az osztálynak javaslatot tegyetek a megjelenés módjára, és so-
roljátok fel a döntéseteket alátámasztó indokokat is! 




