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A kiadvány A projektpedagógia alkalmazása hátrányos helyzetű tanulók 
integrált nevelésében című pedagógus-továbbképzés hatására megindult 
módszertani innováció folyamatába nyújt betekintést. Az itt megjelenő 
esszéisztikus írások olyan tanítók, tanárok, intézményvezetők tollából 
származnak, akik aktívan részt vettek a képzésen, majd elindultak a prog-
ramadaptáció rögös útján, és bekapcsolódtak annak az országos szakmai 
műhelynek a munkájába, ahol lehetőségük volt megosztani tapasztalatai-
kat, ötleteiket, kérdéseiket, kételyeiket „útkereső” pedagógustársaikkal. 
Műhelymunkánk során az egyes intézmények szemléletesen bemutatták 
a már megvalósult és a még tervezett projektjeiket, projektszerű te-
vékenységeiket. Közösen újraértelmeztük a projektpedagógia fogalmát, 
lépésről lépésre átgondoltuk az általános módszertani elemeket, fogá-
sokat, számba vettük a szükséges erőforrásokat, megvizsgáltuk az egyes 
intézmények lehetőségeit és korlátait. Szakmai műhelyünknek mindvégig 
szerves részét képezte az integráció, inklúzió problematikája. 

Elsősorban pedagógusoknak ajánlom ezt a gyűjteményt. Minden pedagó-
gusnak, aki elfogadó és befogadó; minden pedagógusnak, aki úgy gon-
dolja, hogy tanulhat mások munkájából, tapasztalataiból, ötleteiből; 
minden pedagógusnak, aki már úton van, aki most indul, és aki még vá-
rakozik.

Karlowits-Juhász Orchidea
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Bevezető

Kedves Olvasó!

A kiadvány, amit a kezében tart, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Program (HEFOP) keretében szervezett, A projektpedagógia alkalmazása hát-
rányos helyzetű tanulók integrált nevelésében című pedagógus-továbbképzés 
hatására megindult módszertani innováció folyamatába nyújt betekintést. 
Az itt megjelenő esszéisztikus írások olyan tanítók, tanárok, intézmény-
vezetők tollából származnak, akik aktívan részt vettek a képzésen, majd 
elindultak a programadaptáció rögös útján, és bekapcsolódtak annak az 
országos szakmai műhelynek a munkájába, ahol lehetőségük volt megosz-
tani tapasztalataikat, ötleteiket, kérdéseiket, kételyeiket „útkereső” pedagó-
gustársaikkal és velem. 

Műhelymunkánk során az egyes intézmények szemléletesen bemutatták 
a már megvalósult és a még tervezett projektjeiket, projektszerű tevékeny-
ségeiket. Közösen újraértelmeztük a projektpedagógia fogalmát, lépésről 
lépésre átgondoltuk az általános módszertani elemeket, fogásokat, számba 
vettük a szükséges erőforrásokat, megvizsgáltuk az egyes intézmények le-
hetőségeit és korlátait. Szakmai műhelyünknek mindvégig szerves részét 
képezte az integráció, inklúzió problematikája. Konstruktív beszélgetése-
ink nyomán újabb és újabb kérdések merültek fel bennünk, melyekre kö-
zösen próbáltunk válaszokat, megoldásokat találni. Munkánkkal sikerült 
elindítanunk egy olyan közös gondolkodást, amely remélhetőleg mindnyá-
junkat hozzásegít a következő lépés, lépések megtételéhez. 

Fontosnak tartom elmondani, hogy különösen nehéz feladatra vállalkoz-
tak azok az intézmények, amelyek a pályázatuk kapcsán felajánlott tovább-
képzések közül a projektpedagógiai képzés mellett döntöttek. Ha a tréning 
lázában talán még nem is, de a későbbiekben mindenképpen tudatosult a 
programot adaptálni próbáló pedagógusokban, hogy a projektpedagógia 
egy olyan átfogó tanulásszervezési mód, amelyhez a pedagógusi attitűdök 
megváltozásán és a projektmódszerről szerzett praktikus ismeretek meg-
szerzésén kívül intézményi szintű átalakításokra is szükség van. Ehhez 
többek között nélkülözhetetlen az iskola vezetésének aktív támogatása, 
az órarendi keretek újragondolása és a helyi tanterv átdolgozása. Persze 
kisebb-nagyobb tantárgyi projekteket (vagy különböző iskolai rendezvé-
nyekhez, ünnepélyekhez projektszerű megvalósítást) bármelyik iskola 
bármelyik pedagógusa kezdeményezhet a fenti változások hiányában is, 
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azonban úgy gondolom, ahhoz, hogy a projektpedagógia mint preferált ta-
nulásszervezési stratégia gyökeret verhessen egy intézményben, alapjaiban 
át kell alakítani az iskolai élet egészét. Erre azonban csak kevés iskola vál-
lalkozik. 

Nehéz lett volna olyan kötetet szerkeszteni, amelyben csupa olyan iskolát 
mutatunk be Önöknek, ahol egyetlen továbbképzés hatására (ilyen rövid 
idő alatt) intézményi szintű változások mentek végbe. Kidolgozott projekt-
terveket sem lett volna ildomos válogatnom, hiszen ebben az esetben joggal 
várhatna az olvasó egy olyan kiadványt, amelyben már többször kipróbált, 
bizonyítottan hatékony, széles körben adaptálható, modellértékű projektek 
kerülnek bemutatásra.  

A projektpedagógiai szakmai műhely tagjai legtöbben még csak az útke-
resés fázisában járnak – tele kérdésekkel, kétségekkel. Éppen ezért arra kér-
tem őket, hogy ne csupán eredményeiket, sikereiket, hanem problémáikat, 
nehézségeiket is osszák meg velünk ezekben az írásokban. Ugyanis hiszek 
abban, hogy nem kizárólag a professzionálisan kidolgozott programokból, 
mintaértékű „jó gyakorlatokból” épülhetünk, építkezhetünk, hanem a fo-
lyamat egészéből, annak minden apró öröméből és buktatójából is. 

Elsősorban pedagógusoknak ajánlom ezt a gyűjteményt. Minden peda-
gógusnak, aki elfogadó és befogadó; minden pedagógusnak, aki úgy gon-
dolja, hogy tanulhat mások munkájából, tapasztalataiból, ötleteiből; minden 
pedagógusnak, aki már úton van, aki most indul, és aki még várakozik. 

Üdvözlettel: 

Karlowits-Juhász Orchidea
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Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondok köszönetet az esszék íróinak és a projektpedagógiai  
szakmai műhely további résztvevőinek, mert bizalmukba fogadtak,  
mert meg osztották velem örömeiket és kétségeiket, mert figyeltek rám, és 
mert tanulhattam tőlük! 





11

Projekt az óvoda-iskola 
átmenet elősegítése érdekében

Varga Domokos Általános Művelődési Központ, 
Kunszentmiklós

AlKoTó
Horváth Tibor1

A kunszentmiklósi Általános Művelődési Központ 1985-ben jött létre az 
általános iskola, a könyvtár és a művelődési ház integrációjával. 2005-ben 
az immár 6 intézményegységből álló intézmény (ami időközben kibővült 
az óvodával, az alapfokú művészeti iskolával és a pedagógiai szakszolgá-
lattal) felvette Varga Domokos író nevét.1

Az VDÁMK Általános Iskolája rendkívül nehéz, néha már úgy látszott, 
kilátástalan helyzetbe került a református általános iskola beindítása mi-
att. Az egyébként is igen magas arányú hátrányos helyzetű tanulók zöme 
az ÁMK iskolájában maradt a református iskola speciális felvételi eljárása 
miatt (vallásosság, tudásszint). A roma tanulók szinte teljes egészében az 
önkormányzati fenntartású intézményben „ragadtak”, ami az egészséges 
arányok nagymértékű torzulását vonta maga után. Egy-egy tanulócsoport-
ban sokszor 50% fölött van a hátrányos helyzetű tanulók száma. Az ÁMK 
vezetése évekkel ezelőtt megpróbálkozott a felső tagozatban a „sakk” ta-
gozat beindításával, ami ellensúlyozta a nyolcosztályos gimnázium elszívó 
erejét. Az egyházi általános iskola beindítása azonban megpecsételte az 
évekig jól működő „sakkosztályok” sorsát is. Az ÁMK vezetőségének be 
kellett látnia, hogy más úton kell járni. Olyan úton, ami hosszú távon biz-
tosítja az intézmény működőképességét, az esélyegyenlőséget, az itt tanuló 
tehetséges, illetve felzárkóztatásra, fejlesztésre szoruló gyermekek képes-
ségeik szerinti fejlesztését is. Új tanítási módszereket kell megismerniük 

1 Horváth Tibor az iskola igazgatója.
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pedagógusainknak, más szemlélettel kell bemenni egy-egy tanítási órára. 
Még többet és még magasabb színvonalon kell dolgoznunk ahhoz, hogy a 
hátrányból előnyt kovácsoljunk, hogy meggyőzzük a szülőket és a leendő 
tanulókat: érdemes az ÁMK iskolájában tanulni, még akkor is, ha magas a 
különböző hátrányokkal érkező tanulók száma. 

2003-ban egy PHARE-pályázattal kezdtük meg a szemléletformálást.  
A Lépésről lépésre és a Hatékony tanulásszervezés továbbképzéseken találkoz-
tunk először a projektoktatással. Jellemzően az alsó tagozaton próbálkoz-
tak a pedagógusok a projektekkel, de a felső tagozaton is akadtak lelkes 
követők. Az addig nagy rendezvényként lebonyolított Víz Világnapjából az 
iskola tanulóinak többségét megmozgató projektet szerveztünk, Víz pro-
jekt címmel. Támogatóként megnyertük a városi üzemek egy részét, a pol-
gármesteri hivatalt, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságát, valamint a 
BÁCSVÍZ megyei vezetését is. A mintegy másfél hónapos projekt a víz vi-
lágnapjára szervezett kiállításokkal, drámajátékkal, előadásokkal zárult.

A környezeti és egészségnevelési program kidolgozásakor újabb projek-
tek megvalósításába kezdtünk bele: Egészséghét és Föld projekt. Itt már tu-
datosan törekedtünk a szülők bevonására, és a projektek előkészítésénél 
kikértük a tanulók véleményét is. 

Negyedik éve szervezünk erdei iskolát az alsó tagozaton. A jó szervező-
munkának köszönhetően évente indítottunk új erdei iskolás osztályokat. 
Szintén négy éve kezdtük el az iskolaotthonos oktatást is, amely a hátrá-
nyos helyzetű tanulók szocializációját segíti, és lehetőséget teremt a pro-
jektoktatás számára is. A szabadidős és tanórai foglalkozások keretében az 
osztályok egymással együttműködve évfolyamszintű projekteket valósíta-
nak meg. 

Az integrációs pályázat keretében 27 pedagógus (közöttük 5 óvónő) vé-
gezte el a projektpedagógiai továbbképzést. Ezt követően újabb és újabb 
projekteket valósítottak meg a kollégák, melyek egy része tantárgyi mini-
projekt volt. A tapasztalatokról munkaközösségi értekezleten számoltak be 
egymásnak a pedagógusok. A projektpedagógiai munkacsoport bemutató 
foglalkozásokat (videós órákat is) szervezett, melyen a módszerrel ismer-
kedőket és a kétkedőket igyekezett jó gyakorlatokkal megnyerni, ötleteket 
adni.

Az iskolai projektek népszerűek a tanulók és a szülők körében is, ennek 
ellenére vannak hátráltató tényezők, melyek a megvalósítást nehezítik: sok 
idő kell az előkészületekre, eszközigényes, nagyobb felkészülést követel  
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a pedagógusoktól, és nehéz az értékelés. Aki azonban kipróbálta, annak 
sikerélménye volt, és alkalmazni fogja a jövőben is ezt a módszert. 

Ha projektoktatásról beszélünk, mindenképpen meg kell említenünk 
tantárgyi koncentrációs törekvésünket is, amely nagyban formálja tantes-
tületünk attitűdjét, illetve alapkoncepciójában közel áll a projektszemlélet-
hez. A 2004/05-ös tanévben a 3. évfolyam számára a környezeti nevelés 
témakörében tanmeneteink nagy részét tantárgyi koncentrációval oldottuk 
meg. Ez azt jelenti, hogy az éves munka fő vonulatát a környezetismeret 
tantárgy adta, s ennek tartalmi, szerkezeti felépítéséhez rendeltük alá tel-
jes egészében az ének, rajz és technika tantárgyakat. Az olvasás, nyelvtan, 
fogalmazás, írás és matematika tárgyaknál csak a tartalmilag kapcsoló-
dó, témájában, követelményében illeszkedő részeket helyeztük át. Például:  
Helyi közlekedés (környezetismeret); Weöres Sándor: Fut, robog a… (ol-
vasás); Most viszik… (ének); Különleges útvonalak és varázstérképek (rajz);  
A közlekedés irányítása (technika); Hosszúságmérés (matematika).

A tantárgy-harmonizáció előnye, hogy a témakört több oldalról közelíti 
meg, többféle információt kap róla a tanuló. Így alaposabb lesz az ismere-
te, és nem kell egy dolgot többször megtanítani. A tantárgy-harmonizáció 
hátránya, hogy nehézséget okozhat egy jól felépített (témákban egymásra 
épülő) tankönyv struktúrájának megbontása. Csak nagyon átgondoltan, 
körültekintően lehet egy egész éves, minden tantárgyra kiterjedő koncent-
rációt létrehozni.

A projektoktatás kiváló példa arra, hogyan lehet a tantárgyi tartalmak-
ból egységes egészet alkotni. Közelebb áll a gyermekek érdeklődéséhez, 
életszerű, tevékenység-központú módszer. Figyelembe veszi a tanulók 
adottságait, érdeklődését, fejleszti szociális kompetenciáikat. Elfogadottsá-
ga mégsem teljes, mivel a hagyományos, megrögzött módszerek még min-
dig dominálnak. Tankönyveink nem követik a módszertani innovációt. 
Tanáraink egy része képtelen a megújulásra. Az iskola mikro- és makro-
környezetének megváltozása azonban arra ösztönzi a tenni akarókat, hogy 
szemléletmódjukon változtatva közelebb hozzák a tananyagot a gyerekek-
hez, alkalmazkodva képességeikhez, adottságaikhoz, érdeklődésükhöz.  
Iskolánkban megindult ez a „reformfolyamat”, hatása a közeljövőben remél-
hetőleg érződik majd a kunszentmiklósi fiatalokon.

Az alábbiakban a projektpedagógiai továbbképzés során született egyik 
projektötlet megvalósítását szeretném bemutatni, amely nem a tananyag 
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feldolgozását célozza, hanem egy másik nagyon fontos feladatra, az óvo-
da–iskola átmenet elősegítésére koncentrál.  

Az átmenet mindig nagy gondot jelent gyereknek, szülőnek, pedagógus-
nak egyaránt. Két éve, hogy az óvodát is az ÁMK-hoz csatolták. Ennek az 
egyik előnye, hogy a közös nevelőtestület jó alapot biztosít az együttműkö-
déshez a tanítók és az óvónők között.

A projektpedagógiai továbbképzés során két óvónő és három tanító dol-
gozott egy csoportban (Bajnóczi Istvánné, Fehér Lajosné, Fazekas Nikolett, 
Kósa Edit, illetve az ötletadó és főszervező Szabóné Balogh Erzsébet taní-
tónő). A közös munka során elhatározták, hogy óvodások és iskolások szá-
mára terveznek egy projektet az óvoda–iskola átmenet megkönnyítésére.  
A nagycsoportos óvodásokat meghívták az iskolába, hogy az iskolaottho-
nos első osztályosokkal közösen vegyenek részt a programokban.

Mivel éppen húsvét közeledett, ezért az ünnephez kapcsolódó hagyo-
mányokra, népszokásokra helyezték a hangsúlyt. Kijelölték a résztémákat,  
és összegyűjtötték a szükséges személyi és tárgyi erőforrásokat. A szülők 
segítségére feltétlenül számítottak, de sikerült bevonni a katolikus plébá-
nost és a művészeti iskola néptánctanárát is. A tárgyi erőforrások terve-
zésénél elsősorban a meglévő eszközökre, illetve a szülői felajánlásokra  
támaszkodhattak.

A közös tervezés után mind az öten választottak egy-egy részterületet, 
amelyet nagyon aprólékosan kidolgoztak. Többször egyeztettek, ötletekkel 
segítették egymás munkáját, megismerték egymás gondolkodásmódját. 
Sikerült közös kiindulópontokat találni, egymás kreativitását ösztönözni. 
Találkozott a pályakezdők fiatalos lendülete az évtizedek óta tanítók tapasz-
talataival. Amikor a programot végleges formába öntötték, kihirdették a 
gyerekeknek. A résztémákhoz készítettek egy-egy szimbolikus rajzot, ki-
tették a folyosóra, a tanulók felírták a nevüket az őket érdeklő témához, az 
óvodások pedig szóban jelentkeztek az óvó néniknél.

A projektnapon ebéd után az elsősök átrendezték a tantermeket, a folyo-
són megterítették az asztalokat a vendéglátáshoz. A faliújságra feltették a 
húsvéthoz kapcsolódó népi hagyományokat megjelenítő színes rajzokat. Fél 
kettőkor a kapuban várták az óvodásokat, akik kissé megilletődve léptek 
be az iskolába. Szerencsére gyorsan akadt ismerős, aki megfogta az óvodás 
kezét, segített lepakolni és megmutatta az iskolát. A közelben lévő katoli-
kus templomba már „vegyes” párokban mentek a gyerekek. Itt Vencel atya 
a stációképek bemutatásával mesélte el Jézus halálát és feltámadását. (Azt 
is elmagyarázta, hogy illik a templomban viselkedni.) Aztán visszatértek  
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az iskolába, majd mindenki a kiválasztott témának megfelelő terembe vo-
nult. Az első csoport Zelk Zoltán Három nyulak című verses meséjét játszotta 
el test- és síkbábokkal. A második csoport színes kartontojásokra ragasztott 
különböző magokat, mákot, kukoricadarát. Ezeket fonalra fűzték, és három 
nagy barkacsokorból tojásfát készítettek. A tornaszobában a tavaszhoz és a 
húsvéthoz kapcsolódó népi játékokat tanultak a néptánctanár irányításá-
val. Közben a szülők felszeletelték a fonott kalácsot, a főtt tojást, a sütemé-
nyeket, és elhelyezték a folyosón megterített asztalokon. Aztán az iskola 
udvarán elrejtettek 100 darab, színes kartonból kivágott tojást. Miután a 
három csoport befejezte a munkát, következett a tojáskeresés az udvaron. 
A csoport tagjai választottak egy szülőt, akinek odaadták a kiskosárba a 
megtalált papírtojásokat. Közösen megszámolták a kosarak tartalmát, és 
összehasonlították az eredményeket. Ezután csapatverseny következett.  
A három csoport minden játékhoz 10-10 gyereket állított be, az óvó nénik és 
a tanító nénik figyeltek arra, hogy mindenkire sor kerüljön. Tojást hordtak 
kanálban, kislabdát kosárban. Kézmosás után körbeállták az ünnepi asz-
talt, ahová az elkészült 3 tojásfa is felkerült. Megbeszélték, milyen hagyo-
mányos ételeket fogyasztunk húsvétkor, majd hozzáláttak a falatozáshoz. 
Ezután végignézték a húsvéti népi hagyományokat felelevenítő rajzokat, és 
a lányok néhány locsolóverset is meghallgattak a fiúktól. Végül mindenki 
kapott egy öntapadós papírból készült tojást, amit felragaszthatott a részté-
mákat megjelenítő plakátokra. Mindenki azt a témát választotta ki, amelyik 
a legjobban tetszett neki. Jó érzés volt látni, hogy a délután során együttdol-
gozó gyerekek puszival, nagy ölelkezésekkel köszöntek el egymástól. Az 
elsősökkel és szüleikkel a tanítók visszarendezték a termeket.

A közös értékelés során kiderült, hogy mindannyian tartottak egy kicsit 
attól, hogy az alapos tervezés-szervezés ellenére esetleg valami nem sike-
rül úgy, ahogyan szerették volna. A gyermekek boldog, felszabadult játéka, 
a szülők elismerő szavai azonban egyértelműen megerősítették a szervező 
pedagógusokat munkájuk sikerében. 
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Időutazás. 
Projektmódszerrel szervezett 
nem szakrendszerű oktatás

Varga Domokos Általános Művelődési Központ, 
Kunszentmiklós

AlKoTó
Mező Imréné

2007 tavaszán vettem részt a szegedi Rendezvényház által szervezett 
képzésen, melynek témája a nem szakrendszerű oktatás volt. Az előadások 
többségét Sütő István és Fejér Zsolt tartotta, a részegységeket kooperatív 
technikával dolgoztuk fel. A képzésen az 5–6. osztályos gyerekek életkori 
sajátosságait, testi és szellemi fejlődésének jellemzőit vitattuk meg, majd 
ezek ismeretében a nem szakrendszerű oktatás lehetőségeit vizsgáltuk.  
A lehetőségeket tárgyalva erőteljes hangsúlyt kaptak a projektmódszer  
előnyei.

A képzés hatására iskolánk vezetése úgy döntött, hogy kísérletképpen 
szeptemberben az egyik ötödikes osztályban bevezeti a nem szakrendsze-
rű oktatást. Első lépésként a kollégákat kellett meggyőznöm az elgondolás 
helyességéről. Mint utóbb kiderült, ez volt a legnehezebb feladat. Miután 
túljutottunk a nézeteltéréseken, megalkottunk egy „munkamegosztási ter-
vet”, amelyben azt mértük fel, hogy mely anyagrészekre jut így kevesebb 
idő a tanórán, ezeket hogyan lehet pótolni, és hogyan lehet megvalósítani 
a fejlesztéseket.  
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Az óraszámok elosztására – a közoktatásról szóló törvényt, illetve annak 
módosításait figyelembe véve – a következő megoldás született: 

Tantárgy Óraszám/
ciklus

A nem szakrendszerű 
oktatáshoz átadott óraszám

Magyar nyelv és irodalom 11 óra 3 óra

Matematika  8 óra 2 óra

Történelem  4 óra 1 óra

Testnevelés  6 óra 1 óra

Technika  2 óra 1 óra

Rajz  3 óra 1 óra

Természetismeret  4 óra 1 óra

 
Az óraszámokat látva a projektnap beiktatása mellett döntöttünk. Ez azt 

jelenti, hogy minden héten egy tanítási napot a képesség- és készségfejlesz-
tésre fordítunk. Az időkeret tervezésénél a tananyagra szánt időt vettük 
rendezőelvnek. Ezek után meghatároztuk a készség- és képességfejlesztési 
fókuszokat.

Az 5. b osztályt már harmadik éve tanítom, így jól ismerem a gyereke-
ket. Mivel azt tapasztaltam, hogy az alsó tagozatos történelmi olvasmányok 
teljesen elvarázsolták őket, ezért a történelem mellett döntöttem. Folya-
matosan figyeltem a reakcióikat, vártam az ötleteiket, kéréseiket. Három 
hét után fogalmazódott meg, hogy menjünk egy időutazásra az őskorba.  
A dön téshez nagymértékben hozzájárult a történelemtanár, Tóth Péter ma-
gával ragadó egyénisége, lelkesedése.

Ekkor összeültünk a kollégákkal, és megbeszéltük, hogy a különböző 
tantárgyak tananyagából mely részeket tudjuk átemelni a projekt keretébe. 
Többszöri együttgondolkodással kialakult egy koncepció, és körvonala-
zódtak a képességfejlesztés elemei is. A projektek során folyamatosan tájé-
koztattam őket, és rendszeres visszajelzést kaptam azokról a területekről, 
ahol elmaradás mutatkozott, és természetesen a sikerekről is.

Az Őskor projekt – a különböző műveltségi területeket integrálva – olyan 
tematikus fókuszpontok köré épült, mint az őskori életkörülmények, a hor-
da, a barlang, a mindennapi élet. A projekt során a gyerekek olyan tevé-
kenységeket végeztek, mint például tablókészítés az ősember fejlődéséről, 
gyűjtögetés (ehető, mérgező növények), kőpattintás, gabonaőrlés, tűzgyúj-
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tás, nyílkészítés, barlangépítés, szobrok készítése, mértékváltások, terület 
lefedése és kiszámítása, alapfogalmak alkotása, a témához kapcsolódó jele-
netek dramatizálása. 

A gyerekek csoportokban tevékenykedtek, bár a csoportok összetétele a 
munka alatt többször megváltozott. A barlangot és a kiállítást először az 
iskola vezetésének mutattuk be, majd a többi osztály is eljött hozzánk láto-
gatóba. Öröm volt látni a büszke gyerekeket, akik körbevezették társaikat, 
és mindenről kimerítő magyarázatot adtak.

November végén fejeztük be a második projektünket, ami a Megmutatom 
magam címet kapta, és két színpadi előadással zárult. Ez a téma elsősorban 
az önálló tanulást, az empátiát, az egymásra figyelést, a kreativitást fejlesz-
tette.

Eddigi tapasztalataim alapján a következőket szeretném kiemelni a pro-
jektmódszerrel kapcsolatban:

■ ha a gyerekek érdeklődését ráfókuszáljuk egy adott témára, akkor sok-
kal könnyebben és hatékonyabban sajátítják el a tananyagot; 

■ mivel itt nem határol be minket a tanórai keret, a gyerekek jobban el 
tudnak mélyedni abban a témában, ami felkeltette a kíváncsiságukat, 
ezért sokkal mélyebb tudásra tesznek szert;

■ a projektek alkalmat adnak a kísérletezésre, a jelenségek többoldalú 
megfigyelésére, tanulmányozására;

■ a közös tevékenység összekovácsolja a gyerekeket, a csoportokat; 

■ a gyerekek jobban megismerik, elfogadják egymást;

■ a projektben részt vevők szinte észrevétlenül tanulnak;

■ ezeket az élményeket az osztályban tanítók bármikor előhívhatják, 
visszautalhatnak rájuk;

■ a projekt alatt sokkal több lehetőség van arra, hogy a gyerekekkel be-
szélgessünk. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert a felső tagozatba lé-
pés sok feszültséggel, konfliktussal jár, és ilyenkor módunk van ezeket 
feloldani, kibeszélni, segítséget adni.

Összességében elmondhatom, hogy a nem szakrendszerű oktatás ese-
tében (is) kiemelkedően hatékony tanulásszervezési mód a projektoktatás. 





21

A továbbképzés „produktuma” 
a Tájház projekt

Dr. Kovács Pál Általános Iskola, Dég

AlKoTó
Imre Bálintné

Iskolánk, a dégi Dr. Kovács Pál Általános Iskola 2006. augusztus 1-jén 
indította útjára a Tanulva tanítunk – együtt a hátrányos helyzetű gyerme-
kekért elnevezésű, HEFOP (2.1.5.) által irányított programját, melynek  
keretein belül a tantestület háromféle szakmai képzésen vehetett részt (a te-
vékenység-központú pedagógiák, a projektpedagógia és az IPR témájában). 
A képzések hatására az iskola vezetője – a tantestület segítségével – olyan 
változtatásokat kezdeményezett, amelynek eredményeképpen kialakulhat 
intézményünkben egy új oktatási-nevelési szemlélet és stílus. Ez a törekvé-
sünk viszont csak akkor válhat sikeressé, ha az új pedagógiai irányzatokat 
komplex módon alkalmazzuk, ha a hagyományos felépítésű tanítási órák 
mellett megnövekedik azoknak a tanóráknak, programoknak a súlya és 
szerepe, ahol nem a frontális oktatási módszereket alkalmazzuk, hanem 
ahol az egyénre szabott, tevékenységre alapozott, alkotó jellegű, az egy-
más közötti folyamatos kommunikációra épülő foglalkozások dominálnak. 
Egyúttal – az iskola falai közül kilépve – bekapcsolhatjuk a tanulási folya-
matokba a közelebbi-távolabbi környezetünket és a szülőket is. A képzések 
hatására tantestületünk igyekszik beépíteni munkájába a projektmódszert, 
ami változatosabbá teheti a tanítást, és megláttatja a gyerekekkel a világ 
sokszínűségét.

A projektpedagógiai továbbképzés hatására több projektet is megter-
veztünk és lebonyolítottunk. Ilyen projektek voltak például: Víz projekt  
(7. évfolyam); Vizek élővilága (3. évfolyam); A kör (5. évfolyam); Egyszer volt… 
(4. évfolyam); Márton-nap (német okt.); Szüret (alsó tagozat); Tájház projekt 
(alsó tagozat). Ezeken kívül kapcsolódnak még projektek ünnepeinkhez, 
jeles napjainkhoz is.
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A kezdeti tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a projektmunkák lehe-
tővé teszik tanulóink számára azt, hogy érdeklődésüknek megfelelő te-
vékenységet végezzenek, a közös feladatmegoldásban egyenlő arányban 
vehessenek részt, illetve saját maguk hozzanak létre valami hasznos pro-
duktumot. Továbbá a módszer lehetőséget teremt arra, hogy azok a tanulók 
is megmutathassák, hogy valamiből ők a legjobbak, akik tanulási, magatar-
tási problémákkal küzdenek. Mivel a projektek nem csupán a memoriterek-
re és az alapműveltségre épülő képességek, készségek fejlesztését, hanem 
inkább a gyakorlat felőli megközelítést szolgálják (problémamegoldó ké-
pesség, kézügyesség, találékonyság), így minden gyermek sikerélményhez 
juthat, s ezáltal fejlődhet. 

Az alábbiakban az egész alsó tagozatot érintő projektünket, a Tájház pro-
jektet szeretném részletesen bemutatni. A projekt jellegét tekintve a kör-
nyezeti nevelést szolgáló és egyben a tanítást kísérő projekt. Célja, hogy 
gyermekeink megismerkedhessenek a még megtalálható, de már feledésbe 
merülő mesterségekkel, kapcsolatot teremtsenek a faluban élő mesterem-
berekkel, gyarapítsák honismereti tudásukat, felfedezzék lakóhelyük ter-
mészeti és mesterséges kincseit, rejtett értékeit. Ne csupán a falu határában 
álló gyönyörű Festetics-kastély és parkja legyen ismereteik határa, hanem 
ismerjék meg elődeik mindennapjainak életét, használati tárgyait, ünne-
peit is. 

Tapasztalatunk sajnos azt mutatja, hogy a mai gyerekek nem tudják 
megbecsülni az őket körülvevő világot, természetesnek veszik, hogy hasz-
nálják a tárgyakat, és eldobják a feleslegesnek ítélt holmikat, nem gondolva 
arra, hogy mindez valaki munkájának az eredménye. Arra gondoltunk, ha 
megismertetjük őket a fizikai munka nehézségeivel és szépségeivel, ezáltal 
változtathatunk majd szemléletükön. Nagy örömünkre néhány évvel ez-
előtt egy vállalkozó házaspár létesített Dégen egy kis tájházat. Nagy gond-
dal és szakértelemmel felújítottak egy régi parasztházat, létrehozva benne 
egy kis múzeumot, amely a ház korábbi tulajdonosainak életét mutatja be.  
A gyermekek a házban kialakított korongozóhelyiségben maguk is kipró-
bálhatják a fazekasság fortélyait, a kemencében pedig megsüthetik az álta-
luk elkészített kenyeret. 

A Tájház projekt előkészítésében részt vett minden alsó tagozatos osz-
tályfőnök (7 fő), megvalósításában pedig minden alsó tagozatos gyermek. 
Első lépésként gondosan megterveztük a tapasztalatgyűjtés menetét, hely-
színeit, az iskolán kívüli tanórák helyszíneit, időpontjait, illetve felmértük 
az esetleges anyagszükségleteket. Felkerestük a projekt lebonyolításában 
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segédkező embereket (akadt közöttük pék, keramikus, vadász, kovács-
mester, borász, halász, fafaragó), akik nagy szeretettel és rendkívül segí-
tőkészen fogadtak bennünket és a mesterségükre kíváncsi gyermekeket. 
Miután megfogalmazódott a projekt legfőbb célja, hozzáláttunk a részfel-
adatok megtervezéséhez. Először is számba vettük a helyszíneket (Mezőföl-
di Tájház, Festetics-kastély, Festetics-kastély parkja, az iskola épülete, Dég 
község területe), majd kialakítottunk egy útvonaltervet és egy időbeosztást. 
A projekt időkeretét a tavaszi szünet utáni időszakra, körülbelül három hét 
hosszúra terveztük. Mivel a jellegét tekintve tanulást kísérő projektről van 
szó, így nagyobb részt tanítási időn belül, de az iskola falain kívül zajlott  
(a tanulók szabad idejéből csupán keveset vettünk igénybe). 

A tervezési fázis után hozzáláttunk az előzetes munkálatok, feladatok 
elkészítéséhez. Ez a közös munka nekünk, pedagógusoknak is a javunkra 
szolgált, összekovácsolta munkaközösségünket, hiszen a többszöri értekez-
letek, kiscsoportban történő megbeszélések alkalmával jobban megismer-
hettük egymás gondolkodásmódját, értékrendszerét, véleményét. Sajnos  
a teammunka csak a tervezés idején volt problémamentes, ugyanis amikor 
a végső simításokra és a kivitelezésre került a sor, kiderült, hogy még ezt a 
hét embert is nagyon nehéz egy időpontban egybegyűjteni. A végső meg-
beszélésekről mindig hiányzott valaki, így előfordult, hogy fontos lépések-
ről, részfeladatokról nem mindenki tudott. A projekt elindítása tehát nem 
ment zökkenőmentesen. A munka értékelésekor egyik legfontosabb tanul-
ságként azt fogalmaztuk meg, hogy inkább kevesebb gyermeket és felnőt-
tet mozgósítsunk egyszerre, úgy talán könnyebben elérhetjük a célunkat. 

Projektünk megvalósítása egy Dégről készült kisfilm megtekintésével 
kezdődött, amely a Duna Televízió és a Magyar Televízió Főtér című mű-
sorainak felvételeiből állt, s amelyből megtudhattuk, hogyan látják a nem 
Dégen élő emberek Déget, mi az, amit érdekesnek és értékesnek tartanak 
falunkból. Ezután a gyerekek csoportokba szerveződve egy-egy tablót ké-
szítettek Dég nevezetes épületeiről, természeti kincseiről. 

Ellátogattunk a Mezőföldi Tájház Múzeumba, ahol megtekintettük a pa-
raszti életmód ránk maradt emlékeit (használati tárgyak, bútorok, munka-
eszközök). Egy kedves anyuka (aki pék is egyben) megmutatta nekünk a 
kenyér készítésének rejtelmeit. A kenyérsütést a gyerekek is kipróbálhatták, 
sőt egyik feladatuk is ehhez kapcsolódott: osztálycímert kellett készíteni-
ük kenyértésztából. Amíg a csoport egyik része a konyhában tüsténkedett, 
addig a többiek birtokukba vették a fazekasműhelyt. Itt is szakember irá-
nyításával alkothattak kedvükre, miközben hallottak az agyag begyűjtésé-
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nek, elődolgozásának részleteiről és a fazekasmunka fázisairól. Jó volt látni, 
hogy a már megtanult technikákat milyen szívesen és ügyesen mutatják 
meg társaiknak, türelmesen megvárva azt, hogy mindenki sorra kerüljön 
a korongoknál. 

A következő lépés már nagyobb önállóságot és tervezést igényelt tanu-
lóinktól. Első feladatként a Mesterségünk címere elnevezésű játékot kapták a 
gyerekek, amely egy-egy közös csapatnév választásával indult. Figyeltünk 
arra, hogy vegyes életkorú gyermekek tartozzanak egy csoportba, tehát 
minden csapatban voltak elsősök, másodikosok, harmadikosok és negyedi-
kesek is. Kértük a gyerekeket, hogy a csapatok elnevezésébe építsék be egy 
mesterség nevét is. Ezzel irányt szabtunk a következő egység tartalmának. 
A gyerekeknek az volt a feladatuk, hogy keressenek fel egy, a községünk-
ben élő mesterembert, figyeljék meg munkájának lényeges elemeit, műhe-
lyének berendezését, szerszámait, és kérjenek segítséget egy produktum 
elkészítéséhez. Ehhez kapcsolódva fel kellett készülniük egy rövid prezen-
tációval, amelyben megszerzett tudásukat társaiknak is bemutatják. 

Kis tanítványaink nagy lelkesedéssel vágtak neki feladatuknak. Volt, aki 
megszervezte a találkozót a mesterrel, volt, aki a csoporttal tartotta a folya-
matos kapcsolatot, és tájékoztatta a többieket, hogy mikor hol kell megje-
lenniük. Akadt olyan is, aki tervezett vagy megalkotott egy cégért, amely 
jelképezte a választott mesterséget. Volt, aki a produktum létrehozásában 
vállalt aktív szerepet, és akadt olyan is, aki a kisebb társait istápolgatta és 
segítette abban, hogy ők is aktív részeseivé válhassanak a munkának. 

Sajnos volt egy csoport, amely egyáltalán nem készült fel az előzetes fel-
adatból, és nem keresett fel egy mesterembert sem. Gondolkodtunk rajta, 
hogy miért fordulhatott ez elő, amikor látható volt, hogy a gyerekek nagy 
felbuzdulással láttak neki az előttük álló feladatoknak. Arra jutottunk, hogy 
a projekt, mint aktív részvételt és tevékenységet kívánó módszer, szokatlan 
a gyerekek számára, akik ahhoz vannak szoktatva, hogy az iskolában a ta-
nító útmutatásai szerint cselekedjenek. Ezek a gyerekek elvárták, hogy mi 
mondjuk meg nekik, mit tegyenek, beszéljük meg a mesteremberekkel való 
találkozást, és szervezzük meg nekik a feladatokat, hogy ők azután végre-
hajtsák a „parancsokat”. Mivel ez nem így történt, ők nem tettek semmit a 
megoldás érdekében. Véleményem szerint egy következő hasonló esetben 
több pedagógusi segítséggel kiküszöbölhető lesz ez a probléma, és biztos 
vagyok benne, hogy hamarosan ezek a gyerekek is sokkal önállóbb része-
sei lesznek a munkának.
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A projekt harmadik lépcsőfoka egy csoportverseny volt, melyet a Feste-
tics-kastélyban és annak parkjában rendeztünk meg, tanítási időben. A ver-
seny hat állomásból állt. Az első állomáson a csoportok bemutatkoztak, 
majd az elkészült produktum segítségével mutatták be a választott mester-
ség lényeges elemeit, hasznosságát. A második állomásnak a kastély adott 
otthont. Itt három részre szakadtak a csoportok, hogy kicsit takarékoskod-
junk az idővel, és minél több gyermek legyen mozgósítva (az eredetileg kb. 
20 fős csoportok ugyanis itt nagynak bizonyultak). A legkisebbek külön fel-
adatlappal elvonultak, és tanulmányozták a kastély épületét, környezetét, 
ismerkedtek a Festetics család történetével. A fiúk a kastélyban található 
mezőgazdasági kiállítás anyagából összeállított feladatsort, a lányok pedig 
a helyi, ügyes kezű emberek alkotásaiból létrehozott kiállításra vonatkozó 
feladatlapot töltötték ki. A harmadik állomás feladata a tájházban tapasz-
taltak képszerű megjelenítése volt. A gyerekeknek „A búzától a kenyérig” 
címmel képregényt kellett készíteniük. A liszt- és kenyérkészítés fázisainak, 
lépéseinek rajzos bemutatása népszerű feladványnak bizonyult. A negye-
dik állomáson az első és második osztályosok mesterségeket és az ezekhez 
kapcsolódó termékeket párosították össze egy játékos feladatlap segítségé-
vel, a harmadik és negyedik osztályosok pedig elkészítették a választott 
mesterségüket jellemző cégéreket. Az ötödik állomás sikeres teljesítéséhez 
előzetesen kiadott otthoni feladatukat is meg kellett mutatniuk. Olyan nép-
dalokat, népi játékokat kellett gyűjteniük és előadniuk, amelyekben szere-
pel egy szakma neve, illetve kapcsolatban áll a húsvéttal (mivel a húsvéti 
szünet után rendeztük meg a versenyt). Az utolsó állomás ismét honisme-
reti tudnivalókat tartalmazott. A kisebbeknek egy dégi nevezetességet kel-
lett rajzban megörökíteniük, a nagyobbaknak pedig egy előre elkészített 
térképvázlat alapján (amely a tó közepén álló szigetet ábrázolta) különböző 
mesterségekkel kapcsolatos közmondások szótagjait kellett megkeresniük, 
majd az összeállított közmondást értelmezniük. A csapatverseny a hor-
gásztó partján lévő pihenőhelyen zárult a szoros végeredmény kihirdetésé-
vel. A nap végén az „A part alatt” kezdetű ének dramatizált feldolgozását 
tekinthettük meg a 2. a osztály előadásában. A közös játék öröme mindany-
nyiunk számára emlékezetessé tette ezt a napot.

Projektzárásként kiállítást rendeztünk, melyet a csoportok által össze-
gyűjtött és alkotott anyagokból – tanítói segédlettel – a harmadik és negye-
dik osztályos gyermekek szerveztek és állítottak össze. A projekt során egy 
videofilm is készült, amelyet a tanulók közösen tekintettek meg. 
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Összességében elmondható, hogy a csoportok nagy örömmel, magas 
színvonalon végezték el a rájuk szabott és az általuk elvállalt feladatokat.  
A tagokban tudatosult, hogy a csoport- és az egyéni érdekek egybeeshet-
nek, ezért a közös cél érdekében nagy felelősséggel vettek részt a teammun-
kában. Lehet, hogy az elsősök kevesebbet tettek a közös cél érdekében, de 
legalább láthatták nagyobb társaik tevékenységeit, amelyeket egy későbbi 
projektben már ők is alkalmazni fognak. A kicsik nagyon boldogok voltak, 
amikor a verseny kezdetén maguk is a nyilvánosság elé léphettek produk-
tumaikkal. Itt ők is fontosnak érezhették magukat.

Ebben a projektben a gyerekek viszonylag kevés szerephez jutottak a ter-
vezési fázisban, ugyanis a projekt terve a továbbképzés lezárásaként elké-
szült munka volt. A szervezési feladatokban azonban már számítottunk a 
gyerekek aktív részvételére, a kivitelezés pedig már teljesen az ő feladatuk 
volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a szülők örömmel támogatták mun-
kánkat, és segédkeztek a lebonyolításban is (kapcsolatfelvétel a mesterek-
kel, csoportok kísérése, produktumok összerendezgetése).

A projektet közösen értékeltük kollégáimmal. A hosszú értekezleten 
megvitattuk a már említett problémákat, és igyekeztünk ezekre megoldást 
találni. Mint minden projekt, jellegéből, sokrétűségéből és hosszúságából 
adódóan, ez is tartalmaz néhány előre nem tervezhető, intuitív elemet. 
Gondolok például arra, hogy projektünk bizonyos részei a tanulók nagy 
mértékű önállóságát és találékonyságát igénylik, az ilyen jellegű feladatok-
ra azonban még nem eléggé érettek gyermekeink. Kilépve az iskola keretei-
ből, tanári kíséret nélkül kellett a község területén csoportosan közleked-
niük, megbeszélt helyeken (erdő, halásztó, kovácsműhely) megjelenniük, 
ami bizony lehet, hogy a szülők számára nem éppen megnyugtató dolog. 
Ezt a problémát néhány kollégám is felhozta a projekt értékelésére összehí-
vott megbeszélésen. Hosszú vita után sikerült megegyeznünk abban, hogy 
nekünk, pedagógusoknak is szemléletet kell váltanunk, tágabb teret kell 
biztosítanunk a ránk bízott tanulóknak, meg kell engednünk nekik, hogy 
saját maguk tervezhessék, valósíthassák meg kitűzött céljaikat, illetve az 
értékelés alkalmával szabadon, következmények nélkül elmondhassák vé-
leményüket, esetleges kritikájukat. Egy kicsit el kell engednünk a kezüket, 
nagyobb bizalommal lenni irántuk, és legfőképpen biztosítani őket arról, 
hogy a feladat megoldása biztosan sikerrel jár majd, ha betartják a közösen 
kialakított szabályokat, és lelkesen dolgoznak. Így a gyerekek is biztonság-
ban érezhetik magukat, és a szüleik is kellő bizalommal, érdeklődéssel és 
segítségadással viszonyulhatnak a projektmunkákhoz.  
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Az eddigi projektjeink során megszerzett tudást igyekszünk beépíteni a 
gyermekek további tanulmányaiba. (A Tájház projekt alatt szerzett ismere-
teket, élményeket a gyerekek például fel tudják majd használni környezet-
ismeret, olvasás, hon- és népismeret, vizuális nevelés, technika és irodalom 
tantárgyak keretein belül is.) Az eredmények nyomán intézményünk fel-
vette pedagógiai programjába a projektmódszert mint pedagógiai eszközt. 
Létrejöttek ún. állandó projektek, amelyeket évfolyamokra lebontva min-
den évben megvalósítunk. A pozitív tapasztalatok fényében a kollégák már 
bátrabban alkalmazzák ezt a tanítási stratégiát, akár tanórai projekt, akár 
művészeti vagy környezeti nevelési projekt formájában.
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„Csak az eleje nehéz.” 
Projektmódszer alkalmazása 

tanulásban akadályozott 
tanulóknál

ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Dég

AlKoTó
László Péterné

„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek  
valóra váltani a lehetőségeit.”   

(Erich Fromm)

2006 októberében, egy HEFOP-pályázathoz kapcsolódó továbbképzésen 
ismerkedtem meg részletesebben a projektpedagógia elméletével és gya-
korlatával. A módszerről először 1991-ben, egy hollandiai tanulmányút 
során hallottam. Mivel már akkor nagyon érdekesnek tartottam, ezért na-
gyon vártam a továbbképzést, ahol aztán végig azon gondolkodtam, hogy 
hogyan tudom majd ezt átemelni a tanulásban akadályozott tanulók okta-
tásába. Végül a tanfolyam végén kapott „házi feladat” indította el bennem 
igazán azt a folyamatot, melynek hatására a tanév folyamán két nagyobb 
és több kisebb, rövidebb tanórai projektet valósítottunk meg tanulóimmal. 
Az alábbiakban két projektünk rövid bemutatásán keresztül próbálom meg 
leírni tapasztalataimat.

Az évszakból adódóan az első projektünk a szürethez kapcsolódott.  
Iskolánk kisdiákjai a szüreti szokásokkal, hagyományokkal és a borászat 
rejtelmeivel ismerkedtek meg egy közös munka során. A Szüret projektben 
iskolánk 2. b és 4–6. c (tanulásban akadályozottak) osztályának tanulói vet-
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tek részt. A munka első lépéseként megtervezték a tapasztalatgyűjtés me-
netét, megbeszélték az iskolán kívüli tanórák helyszíneit és időpontjait.

A gyerekek először a szürethez kapcsolódó énekekkel, versekkel, mon-
dókákkal, a szőlőszedés hagyományaival ismerkedtek meg. Ezután kezdő-
dött a munka számukra legérdekesebb szakasza. Első útjuk a dégi Gróf Fes-
tetics Pincébe vezetett, ahol Lakó Gábor borász már várta őket. Megmutatta 
a gyerekeknek a hatalmas bogyózót, az érlelőtartályokat, a régi pincében 
a majd százéves fahordókat, a palackozót. A csomagolásba a gyerekek is 
besegítettek. A későbbi munkához üres borospalackokat, parafa dugókat, 
boroscímkéhez díszes papírt és színes palackzáró fóliákat kaptak. 

Ezt követően a falu egyik amatőr borásza (egyik diákom édesapja) hív-
ta meg a gyerekeket a dégi szőlőhegyre, igazi szüretre. A lelkes, munkára 
kész kis csapat vödrökkel, ollókkal indult a falu szélére, ahol otelló szőlőt 
szedtek. A hagyományos szüretnek megfelelően felosztották a munkákat: 
voltak szőlőszedők, szőlőhordók és darálók. A hagyományokhoz híven a 
szőlőszedés után mulatság következett. A szüret zárásaként a gyerekek 
megnézték a hagyományos szüreti felvonulást.

A következő hetekben a tanulók rendszerezték a látottakat, boroscímké-
ket terveztek az általuk palackozott borosüvegekre, és különböző, a szüret-
hez és a szőlőhöz kapcsolódó alkotásokat készítettek. Megnézték a mun-
kájukról készült fényképeket és videofilmet. A fényképekből, az elkészített 
alkotásokból, a kapott és palackozott borokból a munka lezárásaként kiál-
lítást rendeztek, melyet mindenki megtekinthetett.

Tapasztalatainkat projektpedagógiai trénerünkkel (mentorunkkal) is 
megosztottuk. A beszélgetések alkalmával mindig ugyanaz merült fel 
problémaként, nevezetesen, hogy nem hagytunk elég önállóságot tanuló-
inknak. A program lépéseit jobbára készen nyújtottuk át a gyerekeknek, 
akik így „csak” a gyakorlati megvalósításban vettek részt. Azt hiszem, fél-
tünk, hogy a kicsi másodikosok és a tanulásban akadályozott tanulók nem 
lesznek képesek egyedül megbirkózni a feladattal, a szervezés nehézsége 
talán már a kezdetekkor kedvüket szegi, vagy talán teljesen meghiúsítja a 
projekt megvalósulását. Sajnos a produktumok kiválasztásánál is mi, peda-
gógusok voltunk a kezdeményezők. A különféle dugóképek, a boroscímke, 
a madárijesztő ötlete nem a gyerekektől jött. A videofilmet is egyedül szer-
kesztettem össze a többórás anyagból. 

Nem hagyott azonban nyugodni a gondolat, hogyan tudnám tanulóimat 
még jobban bevonni a projektmunkába. Vajon a projektszervezés mely fel-
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adatait bízhatom rájuk, amit kudarc élménye nélkül, önállóan is meg tud-
nak oldani? 

Osztályomban a gyerekek hármas összevonásban tanulnak, így gyakran 
kell önállóan dolgozniuk, ez azonban nem ugyanaz az önállóság, mint amit 
a projektmódszernél alkalmazunk. Pont ez az osztályforma teszi szinte le-
hetetlenné egy osztályszintű, a tanítási anyaghoz szorosan kapcsolódó pro-
jekt megvalósítását. Úgy éreztem, talán túl nagy falattal kezdtük a munkát, 
és inkább lassabban, kisebb lépésekben kellene továbbhaladnunk. 

Megpróbáltam a tanítási óráimat úgy szervezni, hogy egyre több önál-
lóságot tanuljanak a gyerekek. Igyekeztem kéréseiket, ötleteiket beépíteni 
a tanításba. A hónapok során tanítványaim egyre bátrabban fogalmazták 
meg véleményüket a hét elejei beszélgetőkörben, s igyekeztek egymás véle-
ményét még jobban tiszteletben tartani. Apró szervezési feladatokat bíztam 
rájuk, aminek az első eredménye nagyon hamar (már decemberben) meg-
mutatkozott. Testnevelést tanító kollégáim Adventi Focikupát hirdettek is-
kolánkban. Megvallom őszintén, én valahogy elfelejtettem ezt kihirdetni 
az osztályomban. S ekkor ért a legnagyobb meglepetés. Diákjaim össze-
állították a csapat névsorát, nevet adtak a csapatnak, s mindezt hivatalos 
nevezésként írásban leadták a szervezőknek. (Külön öröm volt számomra, 
hogy a negyedik helyen végeztek.)

Teltek a hetek, és én még mindig nehezen szántam rá magam egy na-
gyobb lélegzetű projekt megvalósítására. Márciusban aztán a hatodik osz-
tályos fiúkkal újra nagyobb fába vágtuk a fejszénket. Irodalomórán Petőfi 
Sándor életét és a János vitézt dolgoztuk fel projektmódszerrel. (Sajnos az 
évfolyamba tartozó, enyhe autisztikus tüneteket mutató kislányt nem tud-
tuk bevonni a munkába, ő csak a háttérből, csendben figyelte alkotó társait.) 
Egy beszélgetős órán papírra írtuk az ötleteinket, ezt a papírt kitettük a 
faliújságra, s a munka során igyekeztünk a kifüggesztett tervet megvaló-
sítani. Mivel a fiúk már régóta szerettek volna a számítógépteremben az 
interneten játszani, így alkut ajánlottam. Minden kutatással töltött óra után 
szabadon játszhatnak. Ez bevált. Leírtam néhány címet, ahol számukra is 
könnyen érthetően írnak Petőfiről. Kis segítséggel megtalálták és kinyom-
tatták a költő életéről számukra fontosnak vélt adatokat és képeket. Ezeket 
rendszerezték, a végén pedig tablót készítettek a gyűjtött anyagból, mely-
lyel az osztályterem falát díszítették. Öröm volt nézni a lelkesedésüket. Ez 
azonban csak a kezdetet jelentette.

A következő lépés a János vitéz feldolgozása volt. Az előző feladatok sike-
rén felbuzdulva repkedtek a jobbnál jobb ötletek. Csináljunk mesejátékot! 
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Szép feladat, de amikor kiderült, hogy a szöveget kívülről kell megtanul-
ni, már nem is volt annyira szuper az ötlet. Képregény! Túl aprólékos, és 
az egész művet részletesen lerajzolni, szövegbuborékokkal teleírni, szinte 
lehetetlen számukra. Az egyik ötödikes fiú ötlete adta a végső megoldást. 
Papírból diafilm! Ez az! Nem kell túl részletesnek lennie, nem kell túl sokat 
rajzolni és írni, mégis valami új, megoldható és változatos. A leporellópapír 
– amit az egyik gyerek édesapja küldött szabad rajzoláshoz az osztályom-
nak – tökéletes lesz erre a célra, hiszen a két széle ugyanolyan lyukas, mint 
a diafilmeknek. A mai könyv nélküli, mozifilmekkel és számítógépes játé-
kokkal telezsúfolt világban kimondhatatlanul örültem ennek az ötletnek.  
A gyerekek azonnal munkához láttak. A munka tervezett lépéseit újra leír-
tuk egy papírra, ami kikerült a faliújságra. 

Az első két fejezetet együtt dolgoztuk fel. Először hangosan elolvastuk a 
tankönyvből a fejezethez tartozó szövegrészt. (Itt szeretném megjegyezni, 
hogy az eltérő tanterv szerint a tanulásban akadályozott tanulók irodalom-
könyvében nem minden fejezet szerepel a műből, azok is néha rövidítve.) 
Ezután a füzetbe leírtuk a fejezet címét, a szereplőket, a helyszínt, s egy 
három pontból álló eseményvázlatot, majd a könyvben aláhúztuk a feje-
zet lényegét, tartalmát leginkább kifejező versszakot. Mikor mindezzel vé-
geztünk, akkor a gyerekek megtervezték és lerajzolták a fejezethez tartozó 
képkockát. Minden képkockára felírták a fejezet címét, lerajzolták a legjel-
lemzőbb jelenetet, és alámásolták a könyvben aláhúzott versszakot. A har-
madik fejezettől már kérték, hogy önállóan dolgozhassanak, így az önálló 
irodalomórákon – amikor én másik évfolyamos társaiknak „hangos” órát 
tartottam – szépen átmentek a tanterem melletti ebédlőbe, és szorgalmasan 
dolgoztak.

A munka nagyon lassan ment, hiszen csak akkor kezdhették el a rajzo-
lást, ha én már ellenőriztem a füzetben leírtakat. De ez sem szegte kedvü-
ket. Szinte hihetetlen, hogy végig milyen kitartással dolgoztak, mire majd 
két hónap múlva elkészültek minden képkockával. 

Anélkül, hogy nekem szólnom kellett volna, felosztották maguk között 
a munkát. A jobb képességű fiú irányította a szövegfeldolgozást, a min-
dig nyughatatlan, örökmozgó társa pedig gyönyörű, színes, ötletes képeket 
varázsolt a papírra. Velük együtt örültem, mikor bemutatták a kész diafil-
met osztálytársaiknak. Büszkeségemet növelte az is, mikor a kollégáim hi-
tetlenkedve csodálták meg a végeredményt. Többen kérdezték, hogy ők is 
felhasználhatják-e ezt az ötletet munkájuk során. A legnagyobb csodálko-
zást mégis az váltotta ki, amikor elárultam, ki rajzolta a legszebb képeket. 
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Ugyanis az az örökmozgó fiú (az „iskola réme”) volt a kis művész, akinek a 
magatartása miatt sajnos már sokszor szomorkodtam. Most azonban bebi-
zonyította, hogy nem csak verekedni tud.

A tanév végén az ötödikesek kérték, hogy ők is szeretnének diafilmet 
rajzolni a következő tanévben. Megegyeztünk, hogy valami más, új témát 
dolgozunk majd fel. Már kíváncsian várom, milyen ötletekkel állnak majd 
elő.

Úgy érzem, elindult valami, amire a későbbiekben már könnyen alapoz-
hatok, ha projektmódszert szeretnék alkalmazni tanítványaimnál. Bár a 
projektpedagógiai lépések (téma meghatározása, tervezés, feldolgozás, pro-
duktum, értékelés) nem a szakirodalomban leírtak szerint mentek végbe, 
mégis úgy gondolom, valódi projekteket valósítottunk meg. Hiszen ez egy 
olyan módszer, amely célirányos, problémaorientált, a tanulók érdeklődé-
sére, aktív tevékenységére, alkotó munkájára épít, a gyermeket az oktatás 
során teljes emberként kezeli, figyelembe veszi érzelmi, értelmi adottságait, 
és további célok kitűzésére, újabb feladatok megoldására késztet. 

Most már tudom, hogy nem az a tökéletes projekt, melynek tökéletes a 
produktuma, hanem az, amelynek apró tökéletlenségein átszűrődik a gyer-
meki alkotás öröme, nehézsége, szépsége és fáradalma. Minden tanulásban 
akadályozott gyermeket oktató kollégámat szeretném arra biztatni, hogy 
merje vállalni a kockázatot, hiszen a fent leírtakból is látszik: megéri a fá-
radságot. Ne féljünk a feladattól! Csak az elején nehéz. 

Ezek a gyerekek is képesek az ép társaikhoz hasonlóan projektek megva-
lósítására, csak más megközelítést igényelnek. Több segítség a szervezésnél, 
több türelem a lebonyolításnál, több kreativitás a pedagógus részéről. Való 
igaz, az elkészült alkotások nem biztos, hogy olyan szépek lesznek, mint 
ahogy azt előre eltervezzük, de nem ez számít. A projektek megvalósulása 
közben olyan rejtett értékekkel találkozhatunk, melyek akár egy egész élet-
re meghatározó irányba terelhetik egy-egy diákunk sorsát. 
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A mi Tiszánk

Petrovay Általános Iskola, Nagykörű

AlKoTó
Nagyné Baráth Ágnes

A Petrovay Általános Iskola egy Tisza-parti kis falu egyetlen iskolája. 176 
tanulóból 97 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Nem könnyű tehát a tan-
testület dolga, de szerencsénkre számíthattunk a szülők támogatására is. 

Az intézmény pedagógusai 2006 decemberében egy továbbképzés ke-
retében megismerkedhettek a projektpedagógia alapjaival, alkalmazásával 
a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésében. Már a továbbképzésen 
felvetődött bennünk a gondolat, hogy a módszer kipróbálásaként egy olyan 
témát válasszunk, ami érzelmileg is, területileg is kötődik hozzánk, az is-
kolánkhoz. Így esett választásunk a Tiszára, amely hosszú ideje meghatá-
rozza, alakítja településünk életét. Néhány ötlet már ott, a továbbképzésen 
felötlött bennünk, majd egyik gondolat gerjesztette a másikat, s hamarosan 
beindult az „ötletbörze”. 

A tavaszi szünet végére összegyűjtöttük azokat a már-már elfeledett öt-
leteket, gondolatkezdeményeket, amelyek a továbbképzésen elhangzottak 
a témával kapcsolatban, majd elkészítettünk egy-egy projekthálót, külön az 
alsó, illetve a felső tagozatra, a következő témakörökkel: történelem, hely-
történet, irodalom, természettudományok (földrajz, fizika, kémia, matema-
tika), ének-zene, testmozgás, sport, szabadidős tevékenységek, kézműves 
tevékenységek, gasztronómia, idegen nyelv. Ebbe a hálóba helyeztük el az 
összegyűjtött, már konkretizált feladatokat. Külön jelöltük az előzetes fel-
adatokat, a projektnap tervét, illetve a várható produktumokat is. Majd egy 
közös megbeszélés következett május első hetében, melyen eldöntöttük, 
hogyan is lehetne megvalósítani a gyakorlatban ezeket az elgondolásokat. 

Iskolánkban hagyomány, hogy tanulóink minden ősszel, illetve tavasszal 
végigjárnak egy bizonyos útvonalat a faluban, különböző állomáshelyeken 
megállnak, és érdekes, izgalmas, gondolkodtató feladatokat oldanak meg. 
Úgy döntöttünk, hogy meghagyjuk ezt a formációt, és az egyes „állomá-
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sokhoz” rendeljük hozzá az új projekt elemeit. Kiválasztottuk az egyes te-
endők felelőseit is, akiknek az volt a dolguk, hogy a saját állomáshelyükön 
előkészítsék az eltervezett feladatokat. Persze mindenkinek volt annyi sza-
badsága, hogy a rábízott tennivalót testre szabottá tegye. 

A helyszínek nagy része szorosan kapcsolódott választott témánkhoz, a 
Tiszához. Jó döntésnek bizonyult, hogy bevontuk a községünkben működő 
Ártéri Iskola tanárait is, akik a gyakorlatban, a hétköznapi életben is jól 
hasznosítható ismeretek hozzáadásával tették még „életszagúbbá” a felada-
tokat. Persze nemcsak ők segítettek. Számíthattunk a községi könyvtáros 
támogatására is, akit megkereshettek a gyerekek, hogy előzetes feladatként 
összegyűjtsék a Tiszához kapcsolódó jellegzetes nagykörűi földrajzi neve-
ket, tájjellegű ételeket, növényneveket, meghatározásokat stb. Sok segítsé-
get kaptunk a szülőktől is, hiszen a gyűjtőmunkában, a kutatásokban ott 
álltak a gyerekek mellett, s a projekt folyamán ők is sokat tanultak.

A projekt során az alsósok megismerték Nagykörű mondáját, melyet 
rajzzal illusztráltak; tiszai népdalokat gyűjtöttek és énekeltek; képekből 
tiszai élőhelyeket raktak ki; növénykalendáriumot készítettek; faleveleket 
gyűjtöttek, melyekből képet állítottak össze; tiszai tájképekből naptárt ké-
szítettek; recepteket gyűjtöttek tiszai ételhez, amelyeket imitációs játék so-
rán „megfőztek”; megtanulták a tűzgyújtás szabályait és technikáját; fák 
magasságát becsülték és mérték; vízparti és vízzel kapcsolatos játékokat 
tanultak és játszottak. 

A felsősök tájképet festettek a Tiszáról; vázlatokat készítettek házak 
homlokzatairól, majd agyagból domborművet készítettek. Angol nyelvű 
képes szótárat szerkesztettek a Tisza élővilágáról; halfajtákat tanultak ma-
gyarul és angolul. Tiszai népdalokat gyűjtöttek, melyeket különböző zenei 
stílusokban kellett előadniuk, tanulmányozták a Tiszához és Nagykörűhöz 
kapcsolódó földrajzi neveket, és azok eredetét, majd vaktérképen helyezték 
el ezeket. Képregényt készítettek Nagykörű mondájáról, tiszai halfajokat 
tanulmányoztak és „gyűjtöttek”, majd kiválasztottak egyet-egyet, és bemu-
tatták annak jellemzőit (felépítését, élőhelyét, táplálkozását stb.). Megismer-
ték álló- és folyóvizeink elhelyezkedését, vízjárását; vaktérképen elhelyez-
ték a Tiszát és mellékfolyóit, az alsósokhoz hasonlóan vízparti és vízzel 
kapcsolatos játékokat tanultak és játszottak (melyek között népi játékok is 
voltak), tiszai ételekhez recepteket gyűjtöttek, majd egy-egy felnőtt segítsé-
gével csapatonként halászlevet főztek. 

A megvalósítás rengeteg befektetett energiát igényelt a gyerekek, a peda-
gógusok és a szülők részéről egyaránt. Az osztályfőnökök versenyt futottak 
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az idővel, hiszen csupán három hét állt rendelkezésükre, hogy az előzetes 
feladatokat ismertessék osztályaikkal, lelkesítsék őket, és nyomon kövessék 
a feladatok megoldását. A módszer osztályonként változott. Volt, ahol az 
első hetet az anyaggyűjtésre, a másodikat a rendszerezésre, a harmadikat 
a produktumok elkészítésére fordították. Olyan osztály is volt, ahol kiscso-
portok alakultak az egyes feladatok megoldására, s mindenki abban a té-
makörben vállalt feladatot magának, amelyben a leginkább jártasnak érezte 
magát. Az elkészült produktumok (növénygyűjtemény, naptár, illusztráció, 
tabló stb.) folyamatosan kerültek a témáknak megfelelő dobozokba, majd 
az elkészült albumokból, tablókból, festményekből, agyagmunkákból lát-
ványos kiállítást készítettünk, amin keresztül a szülők és a falu lakói is 
megismerhették a gyermekek munkáját.

Persze voltak olyan osztályok, akik nem fejeztek be minden előzetes fel-
adatot, és voltak olyan gyerekek, akik nem sokat tettek a közös produktu-
mok elkészüléséért. Voltak, akik a kezdet kezdetén nagyon lelkesen fogtak 
hozzá a munkához, majd a kezdeti lendületük egy idő után megtört, és 
voltak, akik végig a vállukon vitték az egész ügyet. De ami biztos: a projekt 
nyomán mindnyájan fogékonyabbak lettünk a környezetünkre, és jobban 
odafigyelünk majd a környezetvédelemre. Rengeteget tanultak a gyerekek, 
és mi, pedagógusok is, sőt a szülők, és rajtuk keresztül a családok is Nagy-
körűről, a Tiszáról, annak élővilágáról, természetéről, eredetéről. Megta-
nulhattunk sutyinkázni, sátrat verni, szakszerűen tüzet rakni, távolságot 
mérni, halászlevet főzni, és gazdagabbak lettük jó néhány népdallal, helyi 
történettel, mondával. Nagy izgalommal várjuk a folytatást! 
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Tabló az iskoláról – 
projektmunka nyelvórán

Németh lászló Gimnázium és Általános Iskola, 
Hódmezővásárhely

AlKoTó
Ferencz Péter

A hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola 
egyike a projektpedagógiai programba újonnan bekapcsolódott iskolák-
nak. Intézményünkben tizenkét évfolyam tanul különböző képzési modu-
lokban: hatosztályos, hétosztályos és négyosztályos gimnáziumi osztályok. 
Iskolánk harminc pedagógusa 2007 júniusában vett részt egy harmincórás 
projektpedagógiai továbbképzésen, ahol teljes képet kaptunk arról, hogy 
mit is jelent ez a módszer, illetve hogyan, miként alkalmazható a hátrányos 
helyzetű tanulók hatékony integrálása érdekében.

Nyelvtanárként már korábban is találkoztam ezzel a módszerrel, haté-
konyságát nem vonom kétségbe, és csak ajánlani tudom minden kollégám-
nak. Igaz, hogy a pedagógusnak sokkal több időt kell a tanórai készülésre 
fordítania, de a gyerekek öröme, felszabadult munkavégzése és a munka 
eredményessége feledtetni tudja mindezt. A gimnázium leendő két tan-
nyelvű, nyolcadikos osztályában alkalmaztam ezt a fajta tanulásszervezési 
módot. Ezek a gyerekek heti öt órában tanulják a német nyelvet, így elegen-
dő időnk volt a tanévben az anyag elsajátítására. Ezért is gondoltam arra, 
hogy lépjünk ki a tankönyv kereteiből, és fogjunk bele egy olyasvalamibe, 
ami a szokásostól eltérő, kevésbé kötött, és ami egyben szórakoztató is. 

Felvetettem azt az ötletet, hogy készítsünk egy tablót az iskolánkról. Egy 
olyan plakátot, amelyen nemcsak a megszokott információkat lehet megta-
lálni, hanem sok egyéb érdekességet is. A gyerekek egyöntetűen támogat-
ták az ötletet, s már sorolták is, hogy szerintük mit kellene bemutatnunk. 
Hagytam, hogy ötleteikkel „bombázzanak”, közben a táblára vezettem  
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javaslataikat: az épület külseje, belseje, termek, diákok iskolai élete, az épü-
lethez tartozó óriási kert bemutatása stb. Közösen kiválogattuk a legjobb 
témaköröket, majd megkérdeztem, hogy ki melyik rész bemutatására je-
lentkezne. Voltak, akik önmaguk vállaltak egy-egy részt, de természetesen 
volt olyan tanuló is, aki úgy gondolta, hogy egyik társával szeretne dolgoz-
ni. Mivel a csoport csupán kilenc főből áll, egyik megoldás sem jelentett 
gondot. Persze nagyobb létszám esetén sokkal célszerűbb és hatékonyabb, 
ha a diákok csoportokban dolgoznak. 

A gyerekeknek az iskola honlapjáról, könyvekből kellett információkat 
gyűjteniük, majd ezeket leegyszerűsíteni, s – amennyiben megoldható  
volt – begépelni. Mindenki lelkesen dolgozott. Körülbelül egy hetet vett 
igénybe, amíg mindenki elhozta az általa összegyűjtött anyagot, amiket az-
tán egyesével felolvastak. Így lehetőségük volt arra, hogy ne csak én korri-
gáljam őket, hanem ők is egymást. Kérték, hogy hagyjuk ki a sok évszámot, 
számadatot, mert nem látták értelmét a mértéktelen információhalmaznak, 
megjegyzem, jogosan, hiszen célunk nem az volt, hogy száraz adatokat kö-
zöljünk, hanem hogy figyelemfelkeltő képet adjunk az iskolánkról. 

Miután a gyerekek elkészültek az egyes részekkel, következett az a ne-
hezebb fázis, amikor németül kellett visszaadniuk a begyűjtött információ-
kat. Három napot kapott mindenki arra, hogy otthon, önállóan lefordítsa 
saját kis szövegét. Ez idő alatt egy kicsit visszakanyarodtunk a tankönyvi 
anyaghoz. A negyedik napon aztán eljött a megbeszélés ideje. Két nap alatt 
tudtuk átnézni a szövegeket, majd a diákok egyesével felolvasták kis fordí-
tásaikat. Azokat a nyelvtani hibákat, amiket már fel kellett tudniuk ismerni 
– mivel már tanult nyelvtani anyagon alapszanak –, maguknak kellett kor-
rigálniuk. Amikről azonban még nem tudhatták, hogy rossz, mert valaki 
segített vagy rosszul írták ki a szót, azokat én javítottam. Nagyon tanulsá-
gos volt a gyakorlat, mert általa több újabb német szófordulatot, illetve egy-
két egyszerűbb nyelvtani elemet is elsajátíthattak a gyerekek. 

Következő lépésként beszereztünk minden eszközt, ami a plakát elkészí-
téséhez szükséges volt: nagy színes kartonlap, színes lapok, filcek, ragasztó, 
vonalzó, valamint a gyerekek elhozták a fényképeket, amiket fel akartak 
tenni a papírra. Mikor minden együtt volt, közösen megtervezték, hogy 
mit hol szeretnének elhelyezni. Közben a szépen író lányok közt felosztot-
tuk a kis szövegeket, hogy filccel írják rá azokat a színes lapokra. A munka 
lázasan folyt. Mindenkinek megvolt a maga helye és szerepe. Mindenki 
részt vett a munkában, alkotott valamit, és azok a gyerekek is értékesnek 
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érezhették magukat, akik esetleg kevésbé jó nyelvérzékkel rendelkeznek, 
és ezért kevésbé aktívak a nyelvi órákon. 

Az utolsó napon a gyerekek az előre elkészített terv szerint elhelyezték 
az egyes elemeket a papíron, míg végre elkészült a Das ewige NLG, vagyis 
Az örök Németh László Gimnázium című tabló. Hasznos munkát végeztünk. 
Összesen két és fél hét alatt készítettük el produktumunkat, és mivel heti 
öt órában találkoztunk, rengeteg időnk maradt arra, hogy mindent kellő 
alapossággal megbeszéljünk. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek saját ma-
guknak dolgoztak és segítették egymást. Utolsó órán értékeltem a csoport 
munkáját, és persze a gyerekek is értékelték önmagukat, illetve társaikat. 
Zárásként látogatóba hívtuk az iskola némettanárait és a diáktársakat.  

Az a határozott álláspontom, hogy ilyen vagy ehhez hasonló projekt-
munkát nem csak németórán, illetve nyelvórán lehet végezni. Különleges 
előny, ha valaki kétszakos tanár, és mindkét szakját tanítja ugyanabban az 
osztályban, hiszen úgy könnyen integrálhatja a különböző tantárgyakat, 
tudományágakat, és talán rugalmasabban kezelheti a rendelkezésre álló 
időkeretet is. 
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Mesekuckó

Általános Iskola, Nagypeterd

AlKoTóK
Fehér Virág, Kákonyi Tamásné

Iskolánk Baranya megye szigetvári térségében található, nyolc aprófal-
vas település diákjai járnak ide. A gyerekek közel kétharmada halmozot-
tan hátrányos helyzetű családban él. Iskolánkban három éve szervezünk 
projektnapokat, és úgy gondoljuk, végigjártuk mindazokat a fázisokat és 
buktatókat, amelyek ennek a módszernek az eredményei és kudarcai le-
hetnek. A kollégák többsége kedveli ezt a technikát, mert mindenki élhet 
a kreativitásával és új ötleteket is kipróbálhat. A kezdeti kudarcok után 
megtanultuk, hogy minden megoldható, ha megtaláljuk hozzá a megfelelő 
embert, és rájöttünk, hogy komoly feladatokat is rá lehet bízni a gyerekek-
re. A roma napon például olyan túlkoros fiúkat is bevontunk a munkába, 
akik addig nem szívesen szerepeltek. Itt viszont aktív szerepet vállaltak, 
és megtapasztalhatták, hogy kultúrájuk érdeklődést és elismerést vált ki 
iskolatársaikból, tanáraikból. 

Az alábbiakban bemutatott Mesekuckó projekt célja, hogy motiválja a gye-
rekeket a meseolvasásra, illetve általában az olvasásra. Véleményünk sze-
rint a hagyományos mese nem nélkülözhető a nevelés-tanítás folyamatá-
ban, gondolatvilága még a mai gyermekhez is szól, csak a formája – amely 
hallgatásra ösztönöz – idegen számukra. A mesével változatosabbá lehet 
tenni az órákat, és azzal, ha a gyermek szerepet választ és bebújhat egy 
meseszereplő bőrébe, oldottabb lesz, ez pedig elindíthat benne egy olyan 
folyamatot, amely a társaihoz való viszonyának javulásához vezethet.  
A tanár itt moderátor, aki csak akkor avatkozik be, ha szükséges. 

A Mesekuckó megvalósítása során minden figyelmünkkel arra töreked-
tünk, hogy egyre több gyereket vonzzon a program. Abból indultunk ki, 
hogy a mese olyan művészi, erkölcsi, nevelési értékeket hordoz, amelyek 
nem maradhatnak ki tanítványaink életéből. Ugyanakkor mivel a gyere-
kek nem vagy alig olvasnak mesét, olyan foglalkozásokat terveztünk, ahol  
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a gyerekek nemcsak hallgatói, hanem aktív résztvevői, sőt alkotói a mesé-
nek. Reményeink szerint a program hatására tanítványaink egyre többen 
és egyre többet forgatják majd a mesekönyveket, megszeretik a meséket, 
felfedezik az olvasás örömét, kreatívabbá, nyitottabbá válnak, és fejlődik 
kommunikációs, szociális képességük is. 

Célcsoportként először az 1–5. osztályos falubeli gyermekeket jelöltük 
meg (a ritkított hétvégi buszközlekedés miatt). Az első foglalkozás pozitív 
visszhangja után azonban a következő foglalkozáson egyre többen jelentek 
meg a környező falvakból is. Sok szülő is rendszeres látogatója, résztvevője 
lett a programoknak. 

A foglalkozások állandó elemei a következők:
■	 csoportalakító és a ráhangolódást segítő játékok,

■	 a mese bemutatása (tanár által),

■	 csoportalakítás, csoportmunka (kellékek, jelmezek készítése, részfel-
adatok kidolgozása),

■	 dramatizálás,

■	 értékelés, vélemények, kívánságok meghallgatása.
Munkánkat annyi pedagógus segíti, ahány csoportot alakítunk. A kollé-

gák többsége tanító, de van köztünk magyar szakos tanár és gyógypedagó-
gus-drámapedagógus is. A program megvalósításának anyagi feltételei is 
rendelkezésre állnak (jelmezek, eszközök, mesekönyvek), ezeket részben a 
már meglévő eszközeinkből (a drámásoktól), részben saját költségből bizto-
sítjuk (turkáló, saját könyvek, festékek, papírok). Minden foglalkozás végén 
egy-két mesekönyvet sorsolunk ki a résztvevők között.

Fontos, hogy akik részt vesznek a programban, már az előkészítés során 
találkozzanak a gyerekekkel. Nem elég kifüggeszteni a felhívást, szemé-
lyesen is kell beszélgetni a programról, ébren kell tartani a kíváncsiságot, 
biztatni kell a gyerekeket, hogy bizonyára jelentős élményben lesz részük, 
és megmutathatják/fejleszthetik azokat a képességeiket is, amire a tanórá-
kon esetleg nincs mód. A jelmezben oldódnak a gyerekek gátlásai, és azok a 
gyerekek is játszanak, akik egyébként nem tennék, mivel egy olyan csoport 
tagjai, ahol mindenkinek feladata van. 

Miután az iskolában több projektnap is volt, így a tanulók már találkoz-
tak a módszerrel, bár a projektnapok elsősorban az ismeretek bővítését cé-
lozták meg, ebben az esetben viszont elsősorban kreativitásra, kommuni-
kációs képességekre, illetve szociális kompetenciákra van szükség. 
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Eredetileg három foglalkozást terveztünk (varázsmesék, állatmesék 
alapján), de a résztvevők kérésére módosítottuk elképzelésünket. Az első 
foglalkozás után (ahol a Borsószem királykisasszony meséjét dolgoztuk fel) 
a gyerekek kívánsága szerint a másodikat is úgy kellett terveznünk, hogy 
próbákat állhassanak ki, megküzdhessenek a sárkányokkal és más lova-
gokkal. Így a második foglalkozás a Sárkányok és lovagok címet kapta. Míg 
az első alkalommal a gyerekek megismerkedhettek a népmesék alapszer-
kezetével, a királyi udvar életével, most mindenki bebizonyíthatta, hogyan 
képes küzdeni a királykisasszonyok kegyeiért a gonosz varázslók, sárká-
nyok ellen. Mivel azt vettük észre, hogy a próbák sikere egyre inkább a 
fizikai erőre épül (ezzel helyt adva az agressziónak is), ezért úgy gondoltuk, 
hogy a harmadik foglalkozás során azt bizonyítjuk, hogy az észnek is lehet 
akkor hatalma, mint az erőnek. Nem véletlen hát a harmadik foglalkozás 
címe: Többet ésszel, mint erővel! A középpontba a találós kérdések kerültek. 
Már az ajtón is egy találós kérdésre adott helyes válasszal lehetett belépni. 

Nem hallgathatjuk el a nehézségeinket sem, melyek elsősorban ab-
ból fakadnak, hogy több mesei élményt, jártasságot tételeztünk föl, mint 
amennyivel rendelkeztek a gyerekek. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy azok a 
mesei fordulatok sem épültek be a gyerekek szókincsébe, amelyek néhány 
éve még ismertek, használtak voltak. Ma már elég körülményes rávenni a 
gyermekeket a lassan kibontakozó, gyakori ismétlésekkel teletűzdelt mese 
olvasására. Ők már az új meseregényeket részesítik előnyben, ahol viharos 
gyorsasággal folynak az események, és amelyek sokkal inkább hasonlíta-
nak a felnőttek olvasmányaira. 

A Mesekuckó foglalkozásain a gyerekek száma egyre nőtt, ez megerősített 
bennünket abban, hogy jó úton járunk. Az új tanévben – az eddigi tapasz-
talatok birtokában – folytatjuk a megkezdett programot. 





47

Projekt a Föld napján

Petőfi Sándor Általános Iskola, Komoró

AlKoTó
Nagyné Barnai Zsuzsanna

Iskolánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik kis településén, Komoró-
ban található. A keleti országrész, valamint a fővárostól való jelentős távol-
ság minden szempontból érezteti negatív hatását. Intézményünk tanulói 
létszáma 162 fő, amely sajnos folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Köz-
ségünk lakosságának létszáma is 1500 fő alá esett. Ennek következtében a 
település életében egészen új helyzet állt elő: önkormányzatunk nem üze-
meltethet önálló oktatási intézményt, így a további biztonságos működés 
érdekében a szomszéd település, Fényeslitke iskolájához kell társulnunk. 
Ez a változás rányomja bélyegét az új tanév megkezdésére: reményekkel, de 
sok-sok kétellyel várjuk a szeptembert.

A tantestület teljes létszámmal vett részt a HEFOP 2.1.5. pályázathoz kap-
csolódó projektpedagógiai továbbképzésen. Azért esett a választásunk erre 
a képzésre, mert úgy gondoltuk, hogy az éves feladataink elvégzésekor már 
eddig is valósítottunk meg projekteket. A képzés során azonban szembe-
sültünk azzal, hogy a projektpedagógia egy potenciális tanulásszervezési 
módszer, számos eltéréssel a mi eddigi elképzeléseinkhez képest. El kellett 
gondolkodnunk, hogy tudjuk-e ezt vállalni, s ha igen, hol lesz ennek a he-
lye tantervünkben. Kérdésként merült fel az is, látjuk-e lehetőségét annak, 
hogy a módszer intézményi szinten is bevezetésre kerüljön. 

Iskolánk egyik hagyományőrző programja, hogy április 22-én megün-
nepeljük a Föld napját. Ezen a napon egy rövid ünnepi műsort követően 
vetélkedőket, rajzversenyt rendezünk, illetve rendbe tesszük iskolánk kör-
nyékét. A mindenkori 8. osztály számára a Föld napja egy kicsit mindig 
különlegesebb, mint az alsóbb évfolyamoknak. Ugyanis hagyomány, hogy 
ezen a napon a 8. osztályos diákok fát ültetnek az iskola udvarán, mellyel 
hozzájárulnak környezetünk szépítéséhez, parkosításához. (Az osztály fe-
lelőssége, hogy befoganásig locsolja a kis fákat.)
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Ebben az évben az Európai Unió megalakulásának 50. évfordulójára szin-
tén ezen a napon emlékezünk. Minden osztály választhatott egy-egy uniós 
országot, melyet bemutat. A megvalósítására 1 hónap állt rendelkezésre. Az 
első és legfontosabb feladat volt a bemutatandó ország kiválasztása. Min-
den osztály más-más szempont alapján választott: volt, aki a meglévő isme-
retekre támaszkodva vagy az országhoz kötődő sportszeretet miatt, esetleg 
csak érdeklődéstől vezérelve. Az előzetes megbeszélést, egyeztetést követő-
en a gyerekek feladatul kapták, hogy készítsék el a választott ország zászló-
ját, címerét, autójelzését. Ezután az aulában felállított paravánokon minden 
osztály kiállította saját tablóját, mely a választott ország jellegzetességeit, 
érdekességeit mutatta be. Az osztályok nagyon változatosan jellemezték 
az általuk választott államot: a könyvtár és az internet segítségével ren-
geteg képet, információt gyűjtöttek a történelem, a tudomány, a művészet, 
a sport, a gasztronómia területéről. A szülők egy része is bekapcsolódott 
az előkészületekbe. Volt, aki fotókkal segítette az osztály munkáját, mások 
a megfelelő zene beszerzésében segédkeztek, s akadtak olyanok is, akik a 
produkcióhoz szükséges kellékek elkészítésében vettek részt.

Az elsősök Magyarország bemutatását vállalták. A tanító néni elmondá-
sa alapján mindenki érdeklődésének megfelelően választhatott magának 
feladatot. Persze volt, aki inkább csak szemlélődött, és csupán néhány nap 
után lendült bele a munkába. A tanító néni ennek ellenére úgy érezte, hogy 
a gyerekek ez alatt az idő alatt mindenképpen gyarapodtak szellemiekben, 
lelkiekben, sőt erőnlétük is javult, hiszen a néptánc betanulása komoly fizi-
kai aktivitást igényelt tőlük. 

A 2. osztályos gyerekekhez a zene, az éneklés áll a legközelebb. Így a vá-
lasztott országuk, Lengyelország bemutatásakor a lengyel népdalok kaptak 
fontos szerepet, melyek előadásához ritmusosztinátót mellékeltek.

A 3. osztály Görögországot választotta, és egy valódi görög népi gyerek-
játék bemutatásával fokozták a hangulatot. Mivel produkciójuk a többi osz-
tály érdeklődését is nagyon felkeltette, így a gyermeknapon a harmadikos 
gyerekek a többieknek is megtanították a játék menetét.

A 4. osztályban Írországra esett a választás. Az anyaggyűjtés során köny-
veket hoztak és érdekességeket gyűjtöttek az internetről. Felkészülésük 
leghangsúlyosabb része egy hagyományos ír sztepptánc betanulása volt.  
A lépéseket és a koreográfiát egy DVD segítségével csoportmunkában ál-
lították össze a gyerekek. A színpadon az ír zászlónak megfelelően zöld, 
fehér és narancssárga pólóban szerepeltek.
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Az 5. osztály Németország bemutatását vállalta. A kiválasztásnál a né-
met foci szeretete dominált. A gyerekek rengeteg információt gyűjtöttek az 
internet segítségével az országról, híres emberekről, a német szokásokról, a 
német etikettről, és természetesen a leghíresebb német focicsapatokról. 

A 6. osztály esetében szintén a foci szeretete volt a meghatározó, de ők 
Spanyolország mellett döntöttek. Produkciójukkal bepillantást nyerhet-
tünk a spanyolok életébe. A gyerekek bemutatták a leghíresebb spanyol 
tánc, a flamenco alaplépéseit, továbbá egy jellegzetes spanyol hangszer, a 
kasztanyett használatát, valamint felidézték a spanyolok nemzeti szenve-
délyét, a bikaviadalt is.

A 7. osztályban meghatározó hangulat a szerelem érzése, így nem vé-
letlen, hogy a gyerekek választása Franciaországra esett. Egy hónappal 
korábban (farsangi műsorukban) meseválogatásokat mutattak be, s mivel 
ez az élmény még elevenen élt bennük, így jött az ötlet, hogy egy francia 
népmesét játsszanak el. Egy igazán érdekes, eleven produkciót láthattunk, 
melyben minden gyerek szerepelt. Műsorukat egy francia népdal zárta. 

A 8. osztályosok nem voltak túl lelkesek, amikor az osztályfőnök ismer-
tette az elképzelést. A felvételi időszak, a farsang és egyéb iskolai progra-
mok után nem sok kedvet éreztek ahhoz, hogy egy újabb kihívással nézze-
nek szembe. Mivel azonban az egész iskolára kiterjedő projektről volt szó, 
mégiscsak vállalniuk kellett a feladatot. Az osztályban van egy lány, aki 
csendes, zárkózott, a közösségi munkákból nem igazán veszi ki a részét, 
de köztudott, hogy határtalanul rajong Finnországért és a finn kultúráért. 
A Lilla által gyűjtött több füzetnyi anyag megfelelő kiindulópontként szol-
gált, így a gyerekek számára nem volt kérdés, hogy melyik legyen az az 
ország, amit bemutatnak. Jolopukki, a lappföldi mikulás köré fonták a tör-
ténetet, aki a zsákjából csupa érdekességet húzott elő a gyerekeknek. 

A tanulók nagyon élvezték a készülődés időszakát, a próbákat és az elő-
adásokat. Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget kínáltak a közösség formá-
lására és az egyéni képességek kibontakoztatására is. Jó volt látni, hogy 
egyes szülők milyen lelkesen vettek részt a közös munkában. Azt viszont el 
kell mondanunk, hogy a készülődés ideje alatt nehezen lehetett rávenni a 
gyerekeket a tanulásra. Szívesen foglalkoztak mindennel, és ez jó ürügyet 
szolgáltatott arra, hogy a tanórákra nem mindig megfelelő színvonalon ké-
szüljenek. Április 21-én azonban – amikor az osztályok bemutatták produk-
tumaikat – egyetlen pedagógus, szülő vagy gyerek sem kérdőjelezte meg 
a projekt sikerét, hasznosságát. Igen, szükség volt erre a projektre, hiszen 
sokat tanultak belőle gyerekek, felnőttek egyaránt. Szükség volt rá azért is, 
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mert manapság, amikor nap mint nap azt halljuk, hogy milyen érdektele-
nek az iskolában a gyerekek, hogy mennyire motiválatlanok, és a pedagó-
gusok mennyire megkeseredettek, ez a projekt az ellenkezőjét bizonyította 
be. Újra és újra rácsodálkozhattunk, hogy milyen tehetségesek és mennyire 
kreatívak a mi gyerekeink. Gondoljunk csak Lillára. Azt hiszem, ezentúl 
sokan másként néznek majd rá. Amikor szavalt egy finn verset, majd saját 
fordításában is előadta, szinte izzott a levegő a teremben. Ez a kislány – az 
arcára festett finn zászlóval – kinyílt a többiek felé. Képes volt megmutatni 
azt az értéket magában, amit jó néhány éven keresztül elrejtett. 

Projektünket egyértelműen sikeresnek értékeljük. Az eredményességet 
egyrészt a gyerekek észrevételeiből, visszajelzéseiből mértük le, másrészt 
abból, hogy mi, pedagógusok hogyan éreztük magunkat a lebonyolítás, a 
szervezési munkák alatt. Terveink között szerepel, hogy a következő tan-
évben – egy hasonló projekt során – tovább bővítjük ismereteinket Euró-
páról.

Munkánk során felvetődött bennünk a kérdés, vajon eléggé fel vagyunk-e 
készülve arra, hogy a projektpedagógiát mint tanulásszervezési módot szé-
lesebb körben alkalmazzuk intézményünkben. Végül arra jutottunk, hogy 
a gyakorlatban mi sajnos még mindig csak ott tartunk, hogy a pedagógus 
a fő mozgatóerő, irányító, a „mindent tudás” forrása. Ahhoz, hogy igazi 
projekteket tudjunk megvalósítani, szükséges lenne, hogy nagyobb biza-
lommal legyünk tanítványaink iránt, bíznunk kellene abban, hogy egyedül 
is roppant jó dolgokat képesek kitalálni, kivitelezni. Úgy gondoljuk, hogy 
módszereink közé a projektpedagógiát csak akkor tudjuk beemelni teljes 
valóságában, ha szerkezetileg is, tartalmilag is átalakítjuk azt a struktúrát, 
amivel eddig dolgoztunk. A jelenlegi tantárgyfelosztásunk időkerete azon-
ban határt szab az elképzeléseknek. Azt is el kell mondanunk – hiszen a 
realitáshoz ez is hozzátartozik –, hogy iskolánk olyan mértékű változások 
előtt áll, amelyek számos egyéb feladatot rónak a nevelőkre és a diákokra 
egyaránt. Jelenleg sajnos kevés esélyt látunk arra, hogy egész oktató-nevelő 
munkánkat megreformáljuk ilyen téren. Azonban természetesen továbbra 
is keressük a lehetőségeket, és nyitottak maradunk az új módszerekre.
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A kutatás tanítása. 
Általános iskolások tudományos 

kutatói projektjei

Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, óvoda, Zalabér

AlKoTó
Tanainé Szeghy Rita

Intézményünkben az 1992/93-as tanévtől kezdődően az Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Program (ÉKP) szerint folyik a tanulás tervezése és irányítá-
sa. Természetesen ez nem egyszerűen elhatározás kérdése volt, hanem in-
novatív pedagógusok, pedagógusteamek együttes, fejlesztő munkáját igé-
nyelte és igényli folyamatosan. Közös ügyünknek tekintjük, hogy értékes 
életlehetőséget, reményteljes jövőképet teremtsünk minden egyes tanulónk 
számára.

Az ÉKP bevezetéséhez – a rendszerváltás utáni években – paradigma-
váltásra volt szüksége a tantestületnek, hiszen az addigi tantárgycentri-
kus pedagógiával szemben az ÉKP gyermekközpontú pedagógiát követelt 
meg. Akkor még a herbarti pedagógiára épülő pedagógia élte virágkorát, 
így mindenképpen kuriózumnak számított a gyermekek öntevékenységére 
épülő, alkottató és értékközvetítő képességfejlesztés. 

A 15 éve folyó innovatív munka során az iskolának sajátos arculata ala-
kult ki. Pedagógiai hitvallásunk olyan pozitív pedagógiai klímában folyó 
nevelés, amely a mindennapi életben segíti a tanulót döntéseiben és képes-
ségei önfejlesztésében. Az alkottatás során bevezetjük diákjainkat a szub-
jektív alkotások létrehozásának „titkaiba”, a kreatív technikák elsajátításá-
ba, a teammunkában történő, konstruktív problémamegoldásba. Tesszük 
ezt azért, hogy az alkotás ne misztifikációt jelentsen a diákok számára, 
hanem a megismerés örömét és élményét, a példaértékű, elérhető emberi 
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teljesítményt és magatartást. Mindennek alapja a tanórán és tanórán kívüli 
foglalkozásokon alkalmazott differenciált képességfejlesztés, amely a diá-
kok öntevékeny alkotására épül.

A projektmódszer iskolánkban a Tudományos Diákkörrel (TDK) jelent 
meg 1997-ben. Ha a projektoktatás szakaszait összehasonlítjuk a tudomá-
nyos diákkörben készült alkotások munkafolyamatával, akkor megállapít-
ható, hogy egy-egy TDK-dolgozat elkészítése, a kutatás folyamata – akár 
empirikus, akár teoretikus kutatás – tulajdonképpen egy-egy projekt.  
A munka során megjelenik benne a projekt összes szakasza: témaválasz-
tás, tervkészítés, szervezés, adatgyűjtés, a téma feldolgozása, a produktum 
összeállítása, a projekt értékelése, korrigálás, a produktum bemutatása, 
nyilvánossá tétele, illetve a projekt lezárását követő tevékenységek. Vég-
eredménye egy szellemi alkotás – a TDK-dolgozat –, melyet készítője egy  
10 perces előadásban tesz nyilvánossá. 

A tanórákon megvalósuló kisebb projektek mellett intézményünkben 
megjelentek az osztály- és iskolaszintű projektek is, melyeket a diákok tan-
órán és tanórán kívül, szabad időben szerveznek meg, bevonva a pedagó-
gusokat, szülőket is. Az alábbiakban a TDK-t szeretném bemutatni, annak 
előzményeit, fejlődését, és az alkalmazásához szükséges pedagógiai para-
digmát.

Zsolnai József előfeltevése, miszerint: „A tudományrendszertan eredmé-
nyeinek adaptálása révén a napi pedagógiai gyakorlat számára feltárható 
a tanulási lehetőségek olyan sora, amelyben a gyermekek megismerhetik 
a tudomány, illetve a kutatás szervezeti, szociális és emberi (kutatásszo-
ciológiai), valamint kreatológiai (alkotástani) oldalait. A tanulók így kisis-
kolás koruktól kezdődően megérthetik »az új születését«, beleláthatnak az 
»ismerettermelés«, a »tudáscsinálás« fárasztó, de egyben individuumérlelő, 
öntevékenységre késztető folyamatába.”2 E gondolatok mentén az 1997/98-as 
tanévben létrehoztunk egy tudományos diákkört működtető csoportot – 
Zsolnai József módszertani irányításával –, és megkezdtük a tudományos 
diákköri munka tervezését, szervezését. Emellett a művészi alkotói tevé-
kenységek feltételrendszerét is megteremtettük. A feltételrendszer akkori 
alapja a tehetségígéretek kiválasztása, mind a művészi, mind a tudomá-
nyos alkotásra való érettség megállapítása. Ennek egyik eleme az Alkotói 

2 Zsolnai József: Egy gyakorlatközeli pedagógia. Budapest, Oktatáskutató Intézet, 
1986.
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napok című rendezvényünkön belül a tehetségígéretek alkotásainak bemu-
tatása volt. 

Az Alkotói napokon a tanulók tudományos és művészeti kategóriában mu-
tattak be előadásokat. A rendezvény két részből állt. Az első rész a külön-
böző tantárgyakhoz kötődött. Ekkor a félév során tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokon készített egyéni és csoportos alkotások kerültek bemuta-
tásra. Az előadásokat diákokból és tanárokból álló zsűri értékelte. 

A második forduló két szakaszból állt. A fordulóban a kötetlen tár-
gyat, nyílt programot céloztuk meg tudományos és művészi alkottatással.  
Kötetlen tárgyon a kultúra teljességét (ökológiai problémák, humán krízi-
sek), nyílt programon a fejlesztett képességek alkalmazását (tudományos 
alkotás, művészi alkotás és ezek bemutatása, előadása) értjük. 

Az első szakaszban minden továbbjutott tanuló választott egy környe-
zetszennyezéssel kapcsolatos problémát, melyet tárgyiasult alkotáson (de-
koráció, fogalomábra, ismeretterjesztő szöveg, plakát stb.) keresztül, peda-
gógus segítsége nélkül dolgozott fel. Az alkotásokat délután közönség előtt 
mutatták be az iskola tanulói a diákok szülei és az érdeklődők számára. 
A második szakaszban a tudományos alkotás során értelmezett probléma 
transzformálása történt a művészetek nyelvén. Ezen a napon a gyerekek-
nek az irodalom, a környezet- és vizuális kultúra, a zene vagy a dráma 
segítségével kellett megjeleníteniük az előző napi problémát, majd az így 
készült művészi alkotásukat ismét be kellett mutatniuk a közönségnek. 

Az „Alkotói napokon” legeredményesebben szereplő tanulóknak kezd-
tük el tanítani a kutatói munka fázisait. Ezek a diákok tanév végén előadás 
formájában számoltak be kutatási eredményeikről. 

A diákköri munka során a diákok egyéni és csoportos munkában vé-
geznek tevékenységeket, amelyek által fejlődik a kreatív tudáselsajátítási 
képességük. A tanulók egyéni és csoportos feladatokat kapnak, amelyekkel 
iskolán belüli és kívüli forrásközpontokból (ismeretterjesztő újságok, folyó-
iratok, CD-k, videofilmek, internet; tudományos folyóiratok, szakkönyvek, 
kutatási beszámolók, disszertációk; előző évekbeli tudományos diákköri 
munkák elemzése, kritikája; könyvtár, levéltár, kutatóműhely; tudományos 
előadások és konferenciák anyagai) ismereteket gyűjtenek. 

Az ismeretgyűjtést (szövegfeldolgozás, lényegkiemelés, cédulázás, az is-
meretek rendszerezése stb.) csoportos és egyéni előadások követik, amelyek 
fejlesztik a diákok verbális kommunikációját. Az előadáshoz szemléltetést 
(vázlatok, ábrák, modellek stb.) használnak. Egymás előadásait aktívan 
hallgatják, mert kérdéseket tesznek fel társaiknak, elemzik a hallottakat, 
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vitatkoznak és meggyőznek. E tevékenységek fejlesztik a reális énképüket 
és a tudományos munkához elengedhetetlen önreflexiós képességeiket. 

A fenti tevékenységsorral mélyebben megismerik a maguk által válasz-
tott tudományos témát, majd hosszabb lélegzetű – 10-15 oldalas – ismeret-
terjesztő írásban képesek bemutatni ismereteiket.”3

A tapasztalatok alapján (a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintéze-
tének védnöksége mellett) úgy határoztunk, hogy az 1999/2000-es tanév-
ben kiterjesztjük a mikrokörnyezetünkben már kipróbált diákköri munkát. 
Ezért egy felhívásban más iskolák számára is megfogalmaztuk szándé-
kunkat és a programra való jelentkezés feltételeit. A felhívásunk ekkor 
két szintre terjedt ki, egyrészt szólt Zala megye kisiskoláinak, másrészt a  
Dunántúl ÉKP-s iskoláinak. 2002-ben került sor az első – 10–14 évesek szá-
mára rendezett – Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. 2003-tól 
az OM szakmai támogatásának köszönhetően már Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciáról mint komplex általános iskolai tanulmányi ver-
senyről beszélhetünk. 

A TDK-munkában szerepet vállaló pedagógus paradigmaváltásra kény-
szerül. A lezárt ismeretek tantárgyszemléletű értékét felváltja a folyamato-
san bővülő és változó ismeretrendszer értéke, a tanulók repetitív tanulását 
pedig az öntevékeny, kreatív tudáselsajátítás. A pedagógus feladata nem az 
ismeretek átadása, hanem a tanuló alkotásának segítése. Így ez a tevékeny-
ség a diákok képességeit fejleszti, ami előfeltétele a tudományos ismeretek 
öntevékeny bővítésének. A paradigmaváltás szükségessége a tudományos 
diákköri munka segítésében érhető leginkább tetten. 

Munkánk során szembesültünk a diákok tankönyveken túlmutató érdek-
lődési körével; a kreativitásukon nyugvó, alkotó megismerési késztetésük-
kel, az elkötelezettségükkel valamely téma iránt, illetve azzal az esetleges 
kétkedéssel, amivel a tankönyvben leírtakhoz viszonyulnak. Felismertük 
annak a kompetenciának a szükségességét, amely elengedhetetlen az is-
kolán kívüli forrásközpontok kezeléséhez, a kutatás megtervezéséhez, az 
empirikus és a teoretikus kutatáshoz, a kutatási beszámoló készítéséhez, 
az előadás megtartásához. Megértettük azt, hogy a tudományos diákköri 
munka elengedhetetlen része a képességfejlesztés (kommunikációs, prob-
lémamegoldási és szocializációs képességek), az alkottatás. Emellett szem-
besültünk azzal, hogy a kutatás alkotói eredményességének alapja a reális 
önértékelés és az önértékelés kialakításának segítése. Enélkül a tanuló tu-

3 Kiss Albert: Tudományos Diákkör 10–14 éves tanulók számára. Kézirat, 2003.
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dományos diákköri produktumának, teljesítményének megítélése irreális-
sá válik és kudarcba fullad.4

A TDK-s munkák segítése során törekednünk kell arra, hogy
■	 a tudományos diákköri munka szabályozóit – tanterv, modul, pro - 

jekt – folyamatosan fejlesszük; 

■	 a közvetítendő tudást folyamatosan bővülő és változó ismeretrend-
szerként kezeljük;

■	 a taneszközök mellett az iskolán belüli és iskolán kívüli forrásközpon-
tokat ismerethordozóként emeljük be a kreatív tudáselsajátítás folya-
matába;

■	 lépést tudjunk tartani a tudásalapú társadalom kihívásaival;

■	 figyelemmel kísérjük a diszciplináris és interdiszciplináris kutatási 
eredményeket és problémákat.5

Pedagógiai hitvallásunkban megfogalmaztuk az alkotásra, alkottatás-
ra nevelés szükségességét, amely nem szólhat csak a tehetségígéreteknek, 
hanem ugyanúgy „kiváltsága” a felzárkóztatásra szorulóknak és a normál 
tempóban haladóknak is. 

Az Alkotói napok rendezvény a mai napig megmaradt intézményünkben, 
de a TDK-mozgalom indulásával átalakult és helyi rendezvénnyé vált. Az 
Alkotói napokon ma már az iskola minden tanulója bemutatja legalább egy, 
valamely tanórán készült alkotását. Ezek az alkotások lehetnek tudomá-
nyos, művészi vagy manipulatív tevékenységhez kötött (pl. technika- vagy 
barkácsórán készült) „mestermunkák”.  

A rendezvény több funkciót tölt be. Képet ad az iskolában folyó tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozásokon folyó alkottatásról. Minden tanuló szerep-
lési lehetőséget kap egy vagy több tantárgyból, kommunikációs helyzetbe 
kerül, ennek során az adott tantárgy szaknyelvét kell használnia. A TDK-
ban részt vevő tanulók itt mutathatják be először kutatási eredményeiket. 
Az iskola vezetősége átfogó képet kap a diákok kommunikációs képessé-

4 Kiss Albert: Tehetségígéretek fejlesztésének tapasztalatai. Tehetség, 2002/2.; 
Kiss Albert: A TDK hozama és lehetőségei az általános iskolai tehetséggondozásban.  
Kézirat, 2000.

5 Kiss Albert: A TDK lehetőségei az általános iskolai tehetséggondozásban.  
Új Pedagógiai Szemle, 2001/3.
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geiről és a pedagógusok munkájáról. A szülők, a fenntartó, az érdeklődők 
betekintést nyernek az iskolában folyó munkába.

A tanulók a bemutatott alkotásokat – amelyiket lehet – számítógépen is 
hozzáférhetővé teszik. Az alkotói napok előtt kiállítást készítünk a diákok 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon készített alkotásaiból. A rendez-
vény hatékonyan hozzájárul a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikeres-
ségéhez, az esélyegyenlőség növeléséhez is.

A fentiek alátámasztják, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat keretében tantes-
tületünk tudatosan választotta a projektpedagógiai képzést, hiszen e mód-
szer elemeinek komoly múltja van iskolánkban. Tantestületünknek nem 
szemléletváltásra volt szüksége, hanem a meglévő ismeretek bővítésére, 
rendszerezésére, hogy a projektpedagógiát tudatosan emelhessük be a ta-
nulásirányítási folyamatokba.

A képzés során szerzett ismeretek megerősítettek bennünket abban, hogy 
jó úton járunk, és további önképzéssel, innovációval előbbre léphetünk  
a projektpedagógia alkalmazásában. A projektoktatás kiválóan alkalmas a 
diákok öntevékenységére és kreativitására épülő tanításra. Olyan oktatási 
stratégia, amely a sajátos célokat valós életet integráló tanulási tartalommal 
valósítja meg. Kitágítva az iskolai kereteket, természetes tanulási környe-
zetet biztosít, komplex szemléletmód kialakulását segítő, feladatorientált 
tanulói tevékenységekre épít, a munka eredményeként létrejött produktum 
pedig további célok megvalósítására motivál.

Tervünk, hogy a 2007/2008-as tanévben az ember és természet műveltség-
területen, az óvodától 8. osztályig olyan egymásra épülő projekteket, pro-
jektcsomagot dolgozzunk ki, melynek célja a környezettudatos magatartás 
kialakítása. A környezettudatos magatartással kapcsolatos tananyagtarta-
lom közvetítésére a projektoktatás kiválóan alkalmas, hiszen széles tantár-
gyi koncentrációra, kulcskompetenciák kialakítására épül a képesség- és 
személyiségfejlesztésen keresztül. 

A környezettudatos magatartás formálásának legjobb tanulási környeze-
teként a természetet tekintjük. Ebben a természetes és épített környezetben 
folyó tanulás – a projektpedagógia eszközeit felhasználva – komplex szem-
léletmód kialakítására nyújt lehetőséget, miközben a valós élet problémáit 
dolgozzuk fel. Ezzel egy időben a gyakorlati élettel kapcsolatos ismeret-
tartalmak elsajátítása is a diákok öntevékeny alkotásával válik lehetővé,  
a projektek alkalmazásával. 
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