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BE VE ZE TÉS

A kö tet cél ja:
• a pro jekt ok ta tás sal kap cso la tos olyan is me re tek össze fog la lá sa, ame lyek

sze re pet játsz hat nak a pro jekt ok ta tás gya kor la ti meg va ló sí tá sá ban,
• gya kor la ti pél dák be mu ta tá sá val a pro jekt ok ta tás „el kép zel he tő sé gé nek”

tá mo ga tá sa,
• a pro jekt ok ta tás sal kap cso lat ban ma gyak ran ta pasz tal ha tó is ko lai hely zet,

gyak ran hall ha tó né ze tek, ál lás pon tok be mu ta tá sa,
• a té má hoz kap cso ló dó szak iro da lom be mu ta tá sá val az ön kép zés se gí té se. 



1. MI A PRO JEKT? 

A köz nyelv ben egy re gyak rab ban hasz nál juk né mi leg ho má lyos, bi zony ta lan tar-
 ta lom mal a pro jekt ki fe je zést. S egy re több ször be szé lünk ar ról, hogy az élet akár
pro jek tek meg va ló sí tá sá nak so ro za ta ként is fel fog ha tó (la kás szer zé si, gyer mek -
ne ve lé si, egész ségmegőr zé si pro jekt stb.), bár ezek hez ál ta lá ban nem ké szí tünk
pá lyá za tot, csak be le ke rü lünk, és pró bál juk az össze tett felada to kat a le he tő leg-
 job ban megol da ni. – Ez zel az ér tel me zés sel azon ban a pe da gó giai szak nyelv
nem tud mit kez de ni. 

A pro jekt me nedzs ment, mint a ve ze tés tu do mány ré sze, a pro jekt szak sze rű,
ál ta lá nos ér tel me zé sét fo gal maz za meg, amely sze rint „olyan egy szer el vég zett
mun ka, mely nek jól meg ha tá roz ha tó kez de ti és be fe je zé si idő pont ja van” (Ver-
zuh 2006, p. 25). Er re a te vé keny ség re úgy te kint, mint olyan egy más sal kap cso -
lat ban le vő te vé keny sé gek so ro za tá ra, amely nek cél ja terv sze rin ti pro duk tu mok
lét re ho zá sa (Henczi 2009). Az össze tett, komp lex, egye di feladat el vég zé sé nek
cél ját, fel té te leit, fo lya ma tát, szük ség le teit a pro jekt terv mint alap ve tő do ku men -
tá ció ha tá roz za meg. A feladat vo nat koz hat a tár sa dal mi, a gaz da sá gi, a tu do -
má nyos, a tech ni kai, a mű vé sze ti, a gya kor la ti élet te rü le té re, akár a pe da gó gia
terü le té re is. (Is me rünk vá ros ren de zé si pro jek te ket, metróépí té si pro jek te ket,
mű em lék-felújí tá si pro jek te ket, pe da gó giai pro jek te ket stb.) A pro jekt fe le lős ve-
 ze tő je a pro jekt me ne dzser, több sze mély ese tén a me nedzs ment. En nek a sze-
 rep kör nek az el fo ga dott meg je le né se azt mu tat ja, hogy a pro jekt ki vi te le zé sé hez
szük sé ges szak ér te lem az idők fo lya mán „el nem is mert kész ség ből elis mert hi-
 va tás sá vált” (Verzuh 2006, p. 33). A pro jektte rü le tek azon ban tar tal muk ból, 
sa já tos ter mé sze tük ből adó dóan el té rő je gye ket is fel mu tat hat nak. Az egyes te-
 rü le te ken az ál ta lá nos és a spe ci fi kus je gyek kel is cél sze rű szá mol ni. A to váb -
biak ban ezt tesszük, mi kor a pro jekt ről a pe da gó giá ban gon dol ko zunk. 

A „pro jekt” ki fe je zést az ok ta tás ban, ne ve ze te sen ép pen a köz ok ta tás ban pe-
 da gó giai ér te lem ben elő ször 1900-ban R. Richardson al kal maz ta az Egye sült 
Ál la mok ban a szak mai ok ta tás hoz kap cso ló dóan. E ter mi nust a kö vet ke ző pe-
 da gó giai fo lya mat le fe dé sé re ta lál ták al kal mas nak: a szak mát ta nu ló fia ta lok 
ön ál lóan ha tá roz zák meg a sa ját vizs gamun ka da rab ju kat s az el ké szí tés hez szük-
 sé ges mun ka me net ter vét, majd az ön ál ló el ké szí tés után ér té ke lés re be mu tat-
 ják azt. 
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Ezt a ki fe je zést ter jesz tet te ki a ké sőb biek ben John Dewey és Wil liam Heard
Kilpatrick a szak kép zé sen tú li ok ta tás ra is, ugyan csak az USA-ban. A re form -
pe da gó gia e je len tős sze mé lyi sé gei töb bek kö zött ez zel az el já rás sal kí ván ták a
va ló di, sze mé lyes ta nu lá si ta pasz ta la tok, a va ló sá gos te vé keny ség sze re pét biz-
 to sí ta ni a „desz til lált”, a gye re kek től ide gen tan tár gyi tar tal mak kal, a be fo ga -
dás ra épü lő ok ta tás sal szem ben. A ta nu lók pro jektmegol dás ban be töl tött fe le -
lős sze re pé nek biz to sí tá sát egy ben a de mok rá ciá ra ne ve lés fon tos esz kö zé nek is
te kin tet ték (Dewey–Kilpatrick 1935). A pro jekt ok ta tás gon do la tát és gya kor la -
tát a töb bi eu ró pai re form pe da gó giai irány zat is át vet te, és kö ve tőik ma is al kal -
maz zák. 

A pe da gó giai pro jek tet esze rint ér tel mez het jük úgy, mint va la mely össze tett,
komp lex té ma ön ál ló ta nu lói te vé keny ség ál ta li fel dol go zá sát. Mind a té ma fel-
 ve té se, mind a té má val va ló fog lal ko zás a gye re kek va ló di ön ál ló sá gán ala pul, a
pe da gó gu sok, szak ér tők sze re pe en nek az ön ál ló ság nak a se gí té se. Az egyes té -
mák pro jekt ként va ló fel dol go zá sa a min den ko ri pe da gó giai fo lya mat nak alá-
 ren del ten egye di je gye ket mu tat. 

A pro jekt ál ta lá nos és pe da gó giai ér tel me zé sé ben kö zös, hogy mind ket tő
komp lex té ma fel dol go zá sa ér de ké ben zaj ló egy sze ri fo lya mat, s hogy a fo lya mat
struk tú rá ja ér te lem sze rűen azo nos. A pro jekt cél já ban, tar tal má ban, meg va ló sí -
tá sá ban, ered mé nyei ben, ér té ke lé sé ben vi szont elég na gyok a kü lönb sé gek. 

A kü lönb sé gek a kö vet ke ző kép pen fog lal ha tók össze:
A pro jekt cél ja ál ta lá nos meg kö ze lí tés ese té ben min dig va la mi lyen tár sa dal mi
szem pont ból új, fon tos pro duk tum lét re ho zá sa. A pe da gó giai pro jekt cél ja ket-
 tős: a ta nu lók a pro jekt ben meg ha tá ro zott vég ered ményt akar ják lét re hoz ni. Te-
 kin tet tel azon ban ar ra, hogy a pro jekt a té ma meg ha tá ro zásá tól a vég ered mény
pre zen tá lá sáig ne ve lé si cé lok nak alá ren delt, fon tos cél a te vé keny ség ered mé -
nye ként meg va ló su ló ne ve lé si fo lya mat ered mé nye is.

A pro jekt tar tal ma ál ta lá nos szin ten tár sa dal mi lag fon tos (pél dául egy épü-
 let, egy út, egy köz té ri szo bor el ké szí té se, egy tu do má nyos vagy egy gya kor la ti
prob lé ma megol dá sa); a pe da gó giai pro jekt az adott ta nu ló, ta nu ló cso port ér-
 dek lő dé sé nek meg fe le lő, ezért ál ta luk fon tos nak tar tott, új don ság ér té ke szá-
 muk ra nagy, de tu laj don kép pen csak szá muk ra. Oly kor per sze elő for dul hat a két
di men zió „össze csú szá sa”. (Pél dául olyan hely tör té ne ti ku ta tás, ame lyet a te le pü -
lés is fon tos nak tart, fi gyel rá.)

A pro jekt meg va ló sí tá sa ön ál ló egyé ni mun kán és/vagy pá ron és/vagy cso-
 por ton be lü li mun ka megosz tá son ala pul mind ál ta lá nos, mind pe da gó giai ér tel -
me zés ese tén. Azon ban a kü lönb ség lé nye gi: míg fel nőt tek ese té ben ez a te vé -
keny ség ve le já ró ja (hogy mit ta nul nak eköz ben, az ese tek több sé gé ben rej tett
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ma rad még a sa ját szá muk ra is), ad dig a diá kok ese té ben az egyé ni vagy koo pe -
ra ti vi tá son ala pu ló ön ál ló ta nu lás gya kor lá sa ma ga is cél.

A pro jekt ered mé nye az ál ta lá nos ér tel me zés ese tén csak ak kor el fo gad ha tó,
ha mind rész le tei ben, mind egé szé ben össz hang ban van a pro jekt cél já val, a
terv do ku men tá ció val. A pe da gó giai pro jekt ered mé nye nem fel tét le nül fe lel
meg rész le tei ben a te vé keny ség ele jén meg fo gal ma zott el kép ze lé sek nek. Más-
 részt az ered mény sok kal több, mint ami a pre zen tá ció ban meg je le nik. Emel lett
ugyanis min den olyan (azon na li vagy táv la ti) vál to zás ered mény nek szá mít,
amely a ta nu lók tu dá sá ban, ké pes sé gei ben, at ti tűd jei ben, ma ga tar tá sá ban a pro-
 jektmun ka ered mé nye ként vég be ment, és a pro jekt ha tá sá ra a ké sőb biek ben
(im már a pro jekt szer ve zők ál tal kö vet he tet le nül) vég be fog nak men ni. 

Az irá nyí tás ban a pro jekt ter ve zé sé től a be fe je zé séig meg ha tá ro zó sze re pe és
fe le lős sé ge ál ta lá nos ér tel me zés ese tén a pro jekt me ne dzser nek, il let ve (ha a ve-
 ze tők ről együt te sen be szé lünk) a pro jekt me nedzs ment nek van. A pe da gó giai
pro jekt ben az irá nyí tó, a me ne dzser, a me nedzs ment szerep és a fe le lős ség a
„pro jekt gaz dáé”, az er re vál lal ko zó pe da gó gu sé, pe da gó guscso por té. A pe da gó -
gus te hát nem me ne dzser, de mun ká já ba cél sze rű beépí te ni a pro jekt me nedzs -
ment, a pro jekt me ne dzser pe da gó giai fo lya mat ban is ér vé nyes ele meit. Az ér vé -
nyes sé get be ha tá rol ja, hogy a pro jekt megol dá sa pe da gó giai szem pon tok nak
alá ren delt, s hogy a pe da gó gus sze re pe nem a pro jektmegol dás hoz kö tő dik, ha -
nem a pro jekt megol dá sa a pe da gó giai fo lya mat nak csak egy ré sze, egy sza ka sza. 

Az ed di giek ben jel zett kü lönb sé gek in do kol ják, hogy a pe da gó giai pro jekt
me ne dzse lé sé hez nem csak a pro jekt ok ta tás jel lem zőit kell ér te ni, ha nem is mer -
ni kell a me ne dzse lés ál ta lá nos sza bá lyait is.



2. MI A PRO JEKT OK TA TÁS?
(A pe da gó giai pro jek tek fel dol go zá sá val tör té nő ok ta tás)

A pro jekt ok ta tás jel lem zői nek át te kin té se kor a szak iro da lom is me re té ben lát ni
le het, hogy az ez zel kap cso la tos ál lás pon tok nem min dig fe dik le egy mást. A té -
má val 1918-tól az 1980-as évek kö ze péig fog lal ko zó mér ték adó szak iro da lom
át te kin té se alap ján ké szí tett „lel tár” sze rint (Dunker–Götz 1988, 9–11) megál la -
pít ha tó, hogy a pro jekt ok ta tás össze sen 11 kri té riu mát fo gal maz ták meg a kü-
 lön bö ző szer zők, de nem egy for ma gya ko ri ság gal. 

A pro jekt ok ta tás kri té riu mai eszerint a kö vet ke zők:

1. A kiin du ló pont a ta nu lók prob lé ma fel ve tő kér dé se le gyen, a ter ve zés kö-
 zö sen tör tén jék.

2. A pro jekt megol dá sa a te vé keny sé gen ke resz tül kap cso lód jon a va ló sá -
gos hely ze tek hez.

3. Ad jon mó dot in di vi dua li zált mun ká ra.

4. Ad jon mó dot cso port mun ká ra.

5. Ki dol go zá sa össze füg gő, hosszabb idő tar tam ra nyúl jon el.

6. A cél az is ko lán kí vü li hely zet megis me ré sé re vagy meg vál toz ta tá sá ra
vo nat koz zék.

7. Interdiszciplinaritás jel le mez ze.

8. A pe da gó gu sok és a ta nu lók egyen ran gú, ám kü lön bö ző kom pe ten ciák -
kal ren del ke ző part ne rek ként dol goz za nak együtt.

9. A ta nu lók ön ál lóan dönt se nek, és le gye nek fe le lő sek sa ját dön té sei -
kért.

10. A pe da gó gus vo nul jon vissza sti mu lá ló, szer ve ző, ta nács adó funk ció ba. 

11. A ta nu lók kö zöt ti kap cso la tok erő sek, kom mu ni ka tí vak le gye nek. 

Az át te kin tés ben ér de kes, hogy va la mennyi fel so rolt jegy meg ta lál ha tó Kil-
patrick ere de ti ér tel me zé sé ben; a ké sőb bi szer zők kö zül vi szont nem min den ki
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tart ja mindegyik je gyet fon tos nak. Leg ke ve seb ben tart ják a pro jekt mun ka meg-
 ha tá ro zó já nak, hogy in di vi dua li zált mun ká ra is le he tő sé get ad. 

A fen tie ket mér le gel ve a pro jekt ok ta tás kö vet ke ző ér tel me zé se ajánl ha tó: va-
 la mely komp lex té ma olyan fel dol go zá sa, amely nek so rán a té ma meg ha tá ro zá sa,
a mun ka me net meg ter ve zé se és meg szer ve zé se, a té má val va ló fog lal ko zás, a mun -
ka ered mé nyei nek lét re ho zá sa és be mu ta tá sa a gye re kek va ló di (egyé ni, pá ros, cso-
 por tos) ön ál ló te vé keny sé gén ala pul. A pe da gó gus felada ta a gye re kek ön ál ló sá gá -
nak helyt ad ni, ezt az ön ál ló sá got facilitátorként, szupervizorként, ta nács adó ként
se gí te ni. (Ami eb ből az ér tel me zés ből a fen ti 11 pont hoz – a klasszi kus ér tel me -
zés hez – ké pest más: nem je le nik meg ki zá ró la gos szem pont ként, az az is ko lán
kí vül re va ló irá nyu lás.)

A pro jekt ok ta tás fen ti jel lem zőit el fo gad va megál la pít ha tó, hogy a pro jekt ok -
ta tás a nyílt ok ta tás klasszi kus vál to za ta, amely ben az ok ta tás tar tal má nak, me-
 ne té nek, szer ve zé si és mód szer be li megol dá sai nak, az al kal ma zott esz kö zök nek,
az el várt ered mé nyek nek, va la mint ezek ér té ke lé si mód jai nak a meg ha tá ro zá sá -
ban – ér de kelt ség ből, sa ját ne ve lő dé sé ből va ló il le té kes ség ből adó dóan – a ta nu -
ló nak is dön tő szava van. A szü lő és az is ko la kap cso la ta – ugyan csak az il le té -
kes ség okán – a köl csö nös sé gen ala pul.

Tény vi szont, hogy a pro jekt ok ta tás meg je lö lést már túl sok min den re hasz-
 nál ják. Ezért ja va sol ják a pro jektok ta tás nak csak több-ke ve sebb is mér vét tar tal -
ma zó megol dá sok ra a „pro jekt orien tált” el ne ve zést (Michaelis 1978). Így pél-
 dául pro jekt orien tált ok ta tás nak te kint het jük, ha a pe da gó gus ha tá roz za meg a
té mát, de a fel dol go zás már a pro jekt ok ta tás ra jel lem ző mó don zaj lik; ha a gye-
 re kek ál tal fel ve tett té ma ki dol go zá sá ba a pe da gó gus erő tel je seb ben kény te len
részt ven ni stb. A ha zai iro da lom a pro jekt orien tált ok ta tás szi no ni má ja ként
gyak ran él a pro jektszel le mű, pro jekt sze rű ok ta tás ki fe je zés sel is. Ezek a pro jekt -
ok ta tás hoz ha son ló el já rá sok olyan gya kor lat ban je len het nek meg, amely ben a
zárt ok ta tá son be lül meg je len nek a nyílt ok ta tás ele mei. 



3. MI LYEN TÖR TÉ NE TI ELŐZ MÉ NYEI VAN NAK 
A PRO JEKT OK TA TÁS NAK? 

Az eu ró pai köz ok ta tás mai hely ze tét te kint ve megál la pít hat juk, hogy an gol szász
nyelv te rü le ten a pro jekt ok ta tás nak nagy sze re pet szá nó, va la mint a herbarti pe-
 da gó gia nyo mán kiala ku ló gya kor lat egy más mel lett élt, él ma is. Emiatt nem te-
 kint he tő kü lön le ges nek, ha egy osz tály vagy egy-egy tan tárgy tel jes ta na nya gá -
nak fel dol go zá sa dön tően pro jek tek fel dol go zá sa kö ré szer ve ző dik. Ezek ben az
or szá gok ban a pro jekt ok ta tás nak je len tős múlt ja és a köz ok ta tást meg ha tá ro zó
je le ne van. 

Eu ró pa leg több or szá gá ban a pro jekt ok ta tás a köz ok ta tás gya kor la tá ban nem
ját szott je len tős sze re pet. A gya kor la tot a herbarti pe da gó gia ural ta, amely nek
tar ta lomcent ri kus sá gá ba, tu dás átadás-át vé tel kon cep ció já ba nem fért be le a
pro jekt ok ta tás sal együtt já ró ta nu lói ön ál ló ság, tar tal mi, fo lya mat be li sza bá lyo -
zat lan ság.

A pro jektgon do lat Nyu gat- Eu ró pa köz ok ta tá sá ban – fő ként né met nyelv te -
rü le ten – a 60-as évek vé gén, a 70-es évek ele jén je lent meg is mét, a vál to zást
igény lő po li ti kai tö rek vé sek hez, min de nekelőtt a diák moz gal mak hoz kap cso -
lód va. Az if jú ság – töb bek kö zött – na gyobb be le szó lást kö ve telt sa ját ok ta tá sa
tar tal má ba, mód sze rei be, ezért a pro jekt ok ta tás igé nyét az ok ta tá si re form stra-
 té giai kér dé se ként han goz tat ták. 

Ná lunk az is ko lai pro jekt ok ta tás gon do la ta a kül föl di, el ső sor ban (de nem ki-
 zá ró la go san) a mai né met nyelv te rü let gya kor la tá ból és el mé le té ből táp lál ko zik,
on nan lép to vább (Hor to bá gyi 1991a, 1991b, 1991c). A mai sza kí rók is az ek kor
ké szült is mer te té sek ből, össze fog la lá sok ból in dul nak ki. Ugyanak kor a nyi tot -
tabb ok ta tás út jait, mód jait ke re ső gya kor lat mintegy „ösz tö nös” ráér zés ként is
ilyen jel le gű megol dás hoz ju tott el. Az 1990-es évek ele jén ugyanis nem csak az
el mé let ben, ha nem a gya kor lat ban is ki mu tat ha tó a gye re kek, a ta nu lók fe lé va ló
el moz du lás. És en nek egyik je le, hogy a gya kor lat ban ki ter me lőd nek azok a
megol dá sok, ame lye ket ma vissza te kint ve a pro jekt ok ta tás előzményeinek, ele-
 mei nek te kint he tünk. Er ről oly kor a szak iro da lom is be szá molt, azon ban az
egyes tan tes tü le tek pró bál ko zá sai nak si ke re leg több eset ben ma már csak a kez-
 de mé nye ző pe da gó gu sok, az ak ko ri diá kok em lé kei ben él. Holott ta nul sá gos le -
het ezek nek a pró bál ko zá sok nak a megis me ré se. 
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A kö vet ke zők ben ol vas ha tó egy visszaem lé ke zés egy ilyen pe da gó giai fo lya -
mat ra. Ér de mes meg fi gyel ni, a leírás sze rint a pe da gó gu sok mi lyen él mé nyei,
szük ség le tei áll tak a vál toz ta tá sok hát te ré ben; mi lyen sze re pet szán tak a ta nu -
lók nak, és ez a szerep ho gyan vál to zott; mennyi re rész le te sen idé zi fel a szer ző a
pe da gó gu sok, il let ve a ta nu lók spe ciá lis felada tait; ho gyan jel lem zi az igaz ga tó, a
szü lők vi szo nyu lá sát. 

Gyakorlati lépések a projektoktatás felé (Hilbert Zsu zsa visszaem lé ke zé se, Bu da pest, 2010. 08.
12.)
Las san nagy ko rú, 18 éves a kap cso la tom a pro jekt ok ta tás sal. Ak ko ri ban még a ne vét sem tud tuk,
csak azt, hogy sze ret nénk a gye re kek fej lő dé se ér de ké ben mi nél töb bet ten ni, ér de kelt té, mo ti vált -
tá ten ni őket sa ját ne ve lő dé sük ben. 

Is ko lánk nak, a XI. ke rü le ti Bogdánfy Ut cai Is ko lá nak azóta már se je le ne, se jö vő je nincs, de
azért a múlt já ról ér de mes be szél ni.

Hogy is kez dő dött? Lel kes, a gyer me ke ket ma xi má li san fi gye lő ta ní tók (Grnyedics Ka ta lin,
Háklár Gyön gyi, Hilbert Zsu zsa, Nemesné Már kus Krisz ta) ke res ték a le he tő sé ge ket, ho gyan tud-
 nák él mény sze rű vé, élet sze rű vé ten ni az is ko lai ok ta tást.

Fon tos nak tar tot tuk, hogy 

• meg hall gas suk a gye re ke ket,
• fi gye lem be ve gyük az ér dek lő dé sü ket,
• ma ra dan dó él ményt nyújt sunk szá muk ra,
• be von juk a szü lő ket is,
• együtt ne vel jük az al sós gye re ke ket,
• fel bont suk az osz tály ke re tet,
• a gye re kek nek le he tő sé gük le gyen vá lasz ta ni a prog ra mok kö zött,
• ta pasz ta la ti úton sze rez ze nek is me re te ket,
• min dig le gyen va la mi zá ró mű sor, kö zös pro duk tum.

Mi re volt szük ség mindeh hez?
Lel kes pe da gó gu sok ra, ren ge teg szer ve zőmun ká ra és egy olyan ve ze tő re, aki en ged te, hogy

oly kor a tan órai ke re tet fel bont va foly has son a ne ve lő-ok ta tó mun ka is ko lá já ban.
Hogy is kez dő dött mindez és mi lyen ered mé nyek kel zá rult? Meg pró bá lom visszaidéz ni és

össze ha son lí ta ni a nap jaink ban már a szak iro da lom ból is is mert pro jekt ok ta tás sal a mi 17 év vel
ezelőtt kez dő dött és 10 éven át tar tó kez de mé nye zé sün ket.

Az alap öt let az év ti ze des solt vad ker ti tá bo rok ból eredt, ahol min den év ben 10 na pig vol tunk
együtt ki csik-na gyok ve gye sen. A na gyobb, is ko lá ban nem túl jó, de a tá bor ban pél dás ma ga tar tá -
sú gye re kek ki seb bek irán ti fi gyel me, a kö zö sen átélt él mé nyek, a gye re kek ön te vé keny sé ge és az
öt le teik ből kiin du ló prog ra mok si ke res sé ge gon dol kod ta tott el min ket azon, ho gyan le het ne ezt az
is ko la ke re tein be lül is megol da ni. 

Jó né hány „ötletelős” dél utá ni be szél ge tés után kiala kult a kon cep ciónk. Egy hé tig dol go zunk
együtt az al sós gye re kek kel, egy té ma kö ré fel fűz ve a te vé keny sé ge ket. Ar ra gon dol tunk, min den-
nap le gyen va la mi olyan prog ram, ami fel kel ti a gye re kek ér dek lő dé sét, és kö tet le nebb ke re tek kö-
 zött ta nul hat nak. Az is ko la ve ze tő sé gé nek csak az az egy ké ré se volt, hogy az el ső két tan órát tart-
 suk meg, hogy ta ní tá si nap nak szá mít has son min den nap. Ter mé sze te sen igye kez tünk azo kon az
órá kon is a té má val kap cso la to san meg szer vez ni a ta ní tást.
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El ső öt le tünk az volt, hogy a né pi kul tú rá ról is mer hes se nek meg mi nél töb bet a vá ro si gye re kek. 

Igye kez tem rö vi den leír ni az el ső he tünk prog ram ját, ami ter mé sze te sen csak egy váz lat, és
nem is gon dol ná az em ber, mennyi mun kát, szer ve zést igé nyel en nek le bo nyo lí tá sa. Min dig volt
va la ki (min dig más), aki a koor di ná ló sze re pet el vál lal ta, és jó elő re el ké szí tet te az ún. idő rá csot,
ami ben min den ki nek a felada tát rög zí tet te, a szer ve zés pon tos idő pont ját meg ha tá roz ta. Hi szen
nem kis feladat:

• az is ko la ve ze tő sé gé től en ge délyt kér ni,
• a gye re ke ket, a szü lő ket ide jé ben ér te sí te ni a prog ra mok ról, tá jé koz tat ni a le het sé ges vál la lá -

sok ról és ter mé sze te sen a fel me rü lő költ sé gek ről,
• min dent ki pla ká toz ni,
• esz kö zö ket vá sá rol ni,
• buszt ren del ni,
• be lé pő ket vá sá rol ni,
• együt test ta lál ni,
• nap kö zis kol lé gá kat be hív ni kí sér ni, fog lal ko zást ve zet ni,
• fel sős be ta ní tó kol lé gák tól el kér ni az órá kat,
• ju tal ma kat vá sá rol ni,
• fel ső sök test ne ve lésórá ján el kér ni a tor na ter met,
• kony hás né nik kel egyez tet ni az ebé del te tés rend jé nek meg vál to zá sá ról (utób bi ket tő bi zo -

nyult min dig a leg ne he zebb nek).

Né pi kul tú ra hete

Hét fő Kedd Szer da Csü tör tök Pén tek

Nép ha gyo mány-, 

nép hitelőadás  

az ebéd lő ben 

(Krisz ta né ni)  
Vál lalt ki se lő adá-

sok (ta nu lók)

Tánc ház a tor na- 

 te rem ben  

(meg hí vott né pi 
együt tes)

Lá to ga tás  

a Nép raj zi  

Mú zeum ban  

(kü lönbusszal)

Sza ba don  

vá laszt hat nak  

a diá kok, mi lyen 

né pi já té kot sze ret-

né nek ta nul ni,  

ké szí te ni

A hét fo lya mán 

gyűj tött né pi kul tú ra 

tár gyai ból kiál lí tás 

meg ren de zé se

Tea kós to ló  

gyógy- 

 nö vé nyek ből 

Be szél ge tés  

né pi já té kok ról,  

né pi kul tú ra  

tár gyai ról

Elő re összeál lí tott 

szem pon tok  

alap ján kell  

vé gigmen niük

Gom bos já ték  

(Zsu zsa né ni)  
Csu héba ba  

ké szí tése  

(Krisz ta né ni)  
Gyer tek ha za 

ludaim… 

(Ka ti né ni)

A könyv tár ban be mu-

ta tó val egy bekö tött 

kiál lí tás meg te kin té se 

tár lat ve ze tés sel

Gyógy tea  

ké szí té se

Nép me sék,  

nép da lok  

gyűj té se

A lá tot tak alap ján 

feladat la pot  

töl te nek  

ki a gye re kek

Ke nyér sü tés  

(Ici né ni)  
Kéz mű ves  

fog lal ko zá sok  

(nap kö zis  
ne ve lők)

Dél előtt a ta nu lók  

egy más nak, dél után  

a szü lők nek mu tat ják  

be kiál lí tá su kat
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Szám ta lan ap ró nak tű nő, de a meg va ló sí tást mégis erő sen be fo lyá so ló do log ra kel lett fi gyel ni.
Min dig na gyon el fá rad tunk a hét vé gé re, de min den fé lév ben új ra és új ra ne ki lát tunk egy újabb hét
szer ve zé sé nek, mert amit a gye re kek mo soly gó, tu dás ra éhes és be fo ga dás ra ké pes kis ar ca, te kin -
te te nyúj tott szá munk ra, az sza vak ba nem is önt he tő. Nem  csak a gye re kek, mi is él vez tük, hogy
va la mi olyat ad ha tunk, amit nem le het min dennap, de nagy szük ség van rá. Nem csak a gye re kek,
mi is so kat ta nul tunk egy más tól. 

A kö vet ke ző he te ket va ló sí tot tuk meg az évek so rán:

Me se hete
1. nap
He ti prog ram is mer te té se
Előadá sok, ki se lő adá sok a mű vé szet ről, nép me segyűj tők ről (gye rek ta ní tó se gít sé gé vel)
Kor társ me se író val, Lá zár Er vin nel be szél ge tés
2. nap
Me se ol va sás, me se hall ga tás (dia, le mez, élő)
Me se il luszt rá ció vagy kép re gény ké szí té se kö zö sen 
3. nap
Me se dra ma ti zá lá sa, jel me zek ké szí té se vagy bá bok ké szí té se, báb előadás ra fel ké szü lés
4. nap
Szín ház vagy báb szín ház lá to ga tá sa vagy szín tár su lat meg hí vá sa 
5. nap
Me se il luszt rá ciók kiál lí tá sá nak meg te kin té se
Osz tá lyon ként me se dra ma ti zá lá sa

Köz le ke dés hete
1. nap
Prog ram is mer te té se
Köz le ke dé si táb lák ké szí té se, fon tos sza bá lyok meg be szé lé se
Köz le ke dé si tár sas já ték ké szí té se vagy já ték 
2. nap
Meg hí vott rend őr előadá sa
1., 2. oszt. Gya lo gos köz le ke dés ről in for má ciók gyűj té se, pla kát ké szí té se
3., 4. oszt. Ke rék pá ros köz le ke dés ről in for má ciók gyűj té se, pla kát ké szí té se
3. nap
Lá to ga tás a Köz le ke dé si Mú zeum ba 
4. nap
Köz le ke dés sel kap cso la tos totó ki töl té se
Köz le ke dé si esz kö zök ről tab ló ké szí té se
Fel ké szü lés ki se lő adá sok ra 
5. nap
Tab lók, előadá sok be mu ta tá sa

Tánc hete
1. nap
Prog ram is mer te té se
Kü lön bö ző né pek és ko rok tán cai nak be mu ta tá sa
Mag nó, film, előadás
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2. nap
Da los, tán cos né pi já té kok ta nu lá sa for gó szín pad sze rűen
3. nap
Balettelőadás meg te kin té se vagy ze nés-tán cos gyer mek előadás
4. nap
Tánc ház
5. nap 
Tán cot ta nu lók be mu ta tó ja és osz tá lyok cso por tos tán cai nak be mu ta tá sa

Ze ne hete
1. nap
Prog ram is mer te té se
Ze ne hall ga tás, ko rok, né pek ze né je
Ki se lő adá sok
2. nap
Hang sze rek ké szí té se, for gó szín pad
3. nap
Ope ra ház vagy Ze ne aka dé mia lá to ga tá sa
4. nap
Nép da lok gyűj té se, ének lé se; sa ját hang sze rek kel kí sé rés 
5. nap
Is ko la ta nu lói nak kon cert je

To váb bi he tek:
1. Kör nye zet vé de lem hete
2. Tech ni ka hete
3. Kép ző mű vé szet hete
4. Bar lan gá szat hete
5. Szín ház hete
6. Gaszt ro nó mia hete
7. Egész sé ges élet mód hete
8. Ál la tok hete

Az al só sok kö zö sen ren de zett he tei vel egy időben kezd tük meg szer vez ni az er dei is ko lát. Az
ele jén féléven te 1 „pro jekt”-he tet ter vez tünk, me lyet ké sőbb a ta va szi fé lév ben az er dei is ko lá ban
tar tot tunk meg. A leg si ke re sebb  ezek kö zül a Harry Potter-hét lett, amit Vár gesz te sen, a cél nak
ideá li san meg fe le lő vár ban kiala kí tott szál lás he lyün kön tar tot tunk.

1. nap
Tesz-lek sü veg se gít sé gé vel csa pat ba so ro lás (1-től 4. osztályig ve gye sen)
Va rázs ne vek ki ta lá lá sa, név je gyek ké szí té se 

2. nap
4 hely szí nen for gó szín pad sze rűen va rázsórák

• va rázs fő zetóra gyógy nö vé nyek ből
• va rázs kőóra kő zetfelis me rés
• va rázs pál caóra va rázs esz kö zök raj zo lá sa, ter ve zé se
• va rázs igeóra sza vak szi no ni má ja, szö vegal ko tás mon da tok ból, mon dat al ko tás 

sza vak ból, va rázs ige ki ta lá lá sa, csa pat in du ló írá sa
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3. nap
Egész na pos tú ra a til tott ren ge teg ben, az er dő-me ző élő vi lá gá nak meg fi gye lé se
Szám há bo rú a sö tét, til tott ren ge teg ben
4. nap

• Va rázs szín házóra (Most mu tasd meg já ték)
• Edemis va rázs tü kör ké szí té se
• Mindenízű dra zsé ké szí té se (800 keksz go lyó)
• Kvidicsmér kő zés (sza bály megál la pí tá sa, baj nok ság csa pa tok kö zött)
• Bo szor kány já rás es te
• Éj sza kai csil lag les

5. nap 
A tá bor ér té ke lé se
Vissza vál to zás Mauglivá

A pro jekt ok ta tás tar tal mát te kint ve a legele jén mi, pe da gó gu sok ha tá roz tuk meg a té mát és a
célt is. Az így kiala kult he tek alatt is sok él mény ben volt ré szük a gye re kek nek, és a hét fo lya mán
sok öt let tel gaz da gí tot ták a prog ra mo kat, be le szól hat tak az ese mé nyek be, de do mi náns volt a pe-
 da gó gus irá nyí tá sa. Ké sőbb ma gunk tól jöt tünk rá ar ra, hogy bát rab ban be levon hat juk a gye re ke -
ket a té mák ki dol go zá sá ba. A bar lan gá szat he tét már a gye re kek vá lasz tot ták, és a hét ese mé nyei be
is ők ad tak öt le te ket, mi már csak idő sá vo kat ala kí tot tunk ki, és azo kat a szer ve zé si felada to kat vé-
 gez tük el, ami re ko ruk ból adó dóan az al sós gye re kek nem ké pe sek. 

Mi vel a szü lők nek is na gyon tet szet tek ezek a prog ra mok, az el ső pil la nat tól ma guk aján lot ták
se gít sé gü ket, és ők is be kap cso lód tak a he tek le bo nyo lí tá sá ba. Rej tett kin csek, me sé lő, ké zi mun ká -
zó nagy ma mák, nagy pa pák, gye re kek nek ér de kes és hasznos előadá so kat tar tó szü lők, ro ko nok
ke rül tek elő, és szí ve sen se gí tet tek. Elein te fon tos nak tar tot tuk a gye re ke ket meg ju tal maz ni, cu-
 kor kát, cso kit vá sá rol tunk a felada to kat jól tel je sí tők nek. Ké sőbb gyü möl csök kel, egész sé ges éte-
 lek kel aján dé koz tuk meg őket, de ha mar rá jöt tünk, hogy er re sem mi szük ség, mert a prog ra mok, a
kö zös él mény pont elég sé ges, nincs szük ség kül ső ju ta lom ra, anél kül is lel ke sek vol tak a gye re kek,
és egész év ben eze ket a he tein ket vár ták.

Ami el ső pró bál ko zá sunk tól kezd ve vál to zat lan volt, hogy vi gyük is ko lán kí vül re a ne ve lést,
min dig le gyen va la mi kö zös pro duk tum, fi gyel jünk a gye re kek ér dek lő dé sé re,  von juk be a szü lő -
ket is, és la zít suk a tan órai és osz tály ke re tet.

Bár nem tud tuk még, mi a pro jekt ok ta tás lé nye ge, mi re kell fel tét le nül fi gyel nünk, mégis sok
po zi tív ho za dé ka volt. Mi, pe da gó gu sok is meg ta nul tunk együtt (cso port ban) dol goz ni, a mo no -
tó niát, amit oly kor a hét köz na pok je len tet tek, fel vál tot ta egy iz gal mas mun ka, egy nagy ki hí vás.
Gye re kek hez, szü lők höz, ta ní tás hoz va ló hoz záál lá sunk gyö ke re sen meg vál to zott. És itt még csak
a pe da gó gu sok ról ír tam, a gye re kek re gya ko rolt ha tá sát nem ku tat tuk, csak azt lát tuk, hogy az is-
 ko lá hoz, egy más hoz, a ta nu lás hoz, a pe da gó gus hoz va ló hoz záál lá suk meg vál to zott. Büsz kék vol-
 tak a pro duk tu muk ra, örül tek, hogy a szü lők fe lé ki nyi tot tuk az is ko la ka puit, meg lát ták, hogy ta-
 nul ni nem csak az is ko lá ban le het, és mi lyen jó együtt dol goz ni egy cé lért. Egyál ta lán az is mi lyen
jó, hogy már a cé lo kat is ma guk ha tá roz hat ják meg. Azt hi szem, ez a kez de mé nye zés nagy mér ték -
ben hoz zá já rult a pe da gó gu sok és a gye re kek at ti tűd jé nek for má lá sához/for má ló dá sá hoz. 

Már egye te mis ták, fel nőtt em be rek azok a haj da ni kisdiá kok, akik kel együtt ta lál tuk ki és fej-
 lesz tet tük a „mi he tün ket”, de ha ta lál ko zunk, még ma is lel ke sen be szél nek ezek ről az ese mé nyek -
ről. Szin te csak er ről. Min den re em lé kez nek, és még ma is kö szö nik az él ményt, amit kap tak.

Ta lán so se tud juk meg, mit is ad tunk ne kik, il let ve egy más nak eze ken a me sés he te ken, de az
biz tos, hogy min den ki so kat ka pott.
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A kül föl di gya kor lat szak iro dal mi is mer te té se mel lett nagy je len tő sé ge volt a
pro jektszem lé let mód, -gya kor lat ter jesz té sé ben kül föl di pe da gó giai megol dá sok
adap tá lá sá nak. A Bu da pes ti Ta ní tó kép ző Fő is ko la (ma: az ELTE Ta ní tó- és Óvó-
 kép ző Ka ra) ál tal az 1996/97. tan év től adap tált ame ri kai kon cep ció alap ján, 
So ros-tá mo ga tás sal in dí tott „Lé pés ről lé pés re” (Step by Step) prog ram az al só
ta go za ton a pro jekt ok ta tást he lye zi a cent rum ba (Hunyadyné 1998). A cse nyé tei
ci gány is ko lá ról ké szült (min den te kin tet ben) szép könyv azt pre zen tál ja, hogy a
ta ní tás-ta nu lás ha gyo má nyos megol dá sai val ne he zen meg kö ze lít he tő ta nu lók -
kal va ló fog lal ko zás so rán fon tos sze re pet kap hat a pro jekt ok ta tás (Kereszty–Pó -
lya 1998). A Lé pés ről lé pés re prog ram ke re té ben vég zett mun ka min ta sze rű do-
 ku men tá ció ja a könyv ben er ről két sé get ki zá róan meg győ ző. 

Pá lyá za tok út ján, nem zet kö zi együtt mű kö dé sek ke re té ben egy re több is ko lá -
nak van le he tő sé ge a pro jekt ok ta tás te vő le ges megis me ré sé re, ab ban szel le mi és
anya gi tá mo ga tás sal va ló rész vé tel re (Szi ra 2002; Vin cze 2006). Az Eu ró pai Unió
ál tal lét re ho zott Socrates prog ra mon be lül a Co me nius 1. prog ram le he tő sé get
ad a köz ok ta tás te rü le tén az in téz mé nyek kö zöt ti nem zet kö zi együtt mű kö dés re,
or szág ha tá ro kon átíve lő pro jek tek ki dol go zá sá ra (Szi ra 2002).

A ha zai al ter na tív is ko lák kö ré ben is ked velt a pro jekt ok ta tás (Czike 1997).
Ér de mes eb ből a szem pont ból kiemel ni a Lauder Javne Zsi dó Kö zös sé gi Is ko la
gya kor la tát, ahol az el ső Fa lu pro jekt óta (1993) az is ko la min den ta go za tán ked-
 velt ta nu lá si mód a pro jekt ok ta tás (Szeszler 1997; Eckhardt–Gaskó 2003). 

Ar ra is gon dol nunk kell, hogy a pro jekt gon do lat az in téz mé nyes, sza bá lyo -
zott ok ta tá son kí vül is he lyet kap hat. Ná lunk eb ben a te kin tet ben fi gye lem re
mél tó megol dá so kat mu tat tak fel már ko ráb ban a kí sér le ti is ko lák és a nyá ri al-
 ko tó-, va la mint út tö rő tá bo rok. Kü lö nö sen gaz da gok vol tak tar tal muk ban, ha tá -
suk ban a komp lex mű vé szet pe da gó giai pro jek tek (Trencsényi 1991).

Legalább ilyen fon tos azon ban, hogy a pro jekt ok ta tás sal va ló is mer ke dés, az
ar ra va ló fel ké szü lés le he tő sé ge meg je lent a pe da gó gus kép zés ben, -to vább kép -
zés ben is. A Kecs ke mé ti Ta ní tó kép ző Fő is ko lán a tech ni kaok ta tás hoz kap cso ló -
dóan több éve ké szí tik elő a ta ní tó je löl te ket a pro jekt ok ta tás ra (He ge dűs 2002).
A 2009/2010-es tan év ben az ELTE Ta ní tó- és Óvó kép ző Kar egy fé lév ben tet te
le he tő vé pro jek tek ké szí té sét a Pe da gó giai pro jekt tan egy ség ke re té ben. Az egye-
 te mi ta nár kép zés nek, -to vább kép zés nek a pro jekt ok ta tás már több éve té má ja
(M. Nádasi 2003/b). 1998-ban pe dig lét re jött a Pe da gó giai Pro jekt Tár sa ság
Kecs ke mé ten. Cél ja: „a pro jekt pe da gó gia el mé le té nek tisz tá zá sa, ku ta tá sok kez-
 de mé nye zé se, a pro jekt pe da gó gia nép sze rű sí té se, szak mai elis mer te té se Ma-
 gyaror szá gon. Felada tai: kon fe ren ciák, pe da gó gus-to vább kép zé sek szer ve zé se,
szé les kö rű pub li ká cióik és el szi ge telt al kal ma zá sok nyil vá nos sá té te le” (He ge -
dűs 2002, p. 53).



20
M. Nádasi Má ria

Je len leg (2010. au gusz tus) a TÁMOP-pá lyá za tok ke re té ben van az is ko lák -
nak le he tő sé gük a pro jekt ok ta tás megis me ré sé re, és a Ma gyar Géniusz Pro jekt -
iro da te kin ti felada tá nak, hogy a pro jekt ok ta tás kul tú rá ját ter jessze. 



4. ME LYEK A PRO JEKT OK TA TÁS FŐ SZA KA SZAI,
ÉS HO GYAN JEL LE MEZ HE TŐK?

Az ál ta lá nos pro jekt ér tel me zésé re ki dol go zott pro jekt me nedzs ment kon cep ció
sze rint a pro jekt élet cik lu sá nak fő sza ka szai: de fi niá lás, ter ve zés, vég re haj tás, le-
 zá rás. A de fi niá lás és a ter ve zés ad ják ki együtt a pro jekt in dí tá sát. 

A pe da gó giai pro jekt élet cik lu sa, gya kor la ta szin tén leír ha tó ezek kel a sza ka -
szok kal is, csak az in dí tás előtt szük ség van a pro jekt gon do la tá nak ér le lé sé re, az
inkubációs sza kasz ra is, s a le zá rás sza ka sza ket té vá lik a pre zen tá ció ra és az ér té -
ke lés re.

A pe da gó giai pro jekt fő sza ka szai esze rint:

• a pro jekt gon do la tá nak ér le lé se, inkubációs sza kasz,
• a pro jekt in dí tá sa:

• a pro jekt de fi niá lá sa, 
• a pro jekt meg ter ve zé se,

• a pro jekt vég re haj tá sa,
• a pro jekt le zá rá sa:

• pre zen tá ció,
• ér té ke lés.

4.1. Az inkubációs sza kasz ról

A pro jekt ok ta tás idő sza ka egy ér le lé si, „ki hor dá si” sza kasszal in dul. En nek a
sza kasz nak exp li cit funk ció ja az érin tet tek han gu la ti és tar tal mi rá han go ló dá sa
a pro jekt te vé keny ség re, imp li cit funk ció ja az érin tet tek szá má ra az zal kap cso la -
tos ta pasz ta la tok biz to sí tá sa, hogy mi lyen út ve zet(het) az öt let től a meg va ló sí tás
el ha tá ro zá sáig. 

De kik is az érin tet tek? A pro jekt me ne dzser sze re pét be töl tő „pro jekt gaz da”
pe da gó gu son vagy a me nedzs men ten kí vül az is ko la ve ze tés, a ta nu lók, a tan tes -
tü let, a szü lők, a fel dol go zás so rán számba jövő in for má ció-le lő he lyek for rá sai
(pl. in ter júala nyok, könyv tá rak, le vél tá rak stb.), te vé keny sé gek szín te rei (la bo ra -
tó rium stb.). Az érin tet tek nek kell majd a té má val fog lal koz ni, vagy ép pen ség gel
a fog lal ko zást se gí tő ké szen el tűr ni. 
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Két irány ból lép he tünk be az inkubációs fá zis ba:

• Van egy jó té mánk, úgy érez zük, gon dol juk, sok ér de ke set, fon to sat ki le-
 het ne be lő le hoz ni a pro jekt mun ka le he tő sé geit fel hasz nál va.

• Sze ret nénk a pe da gó giai mun kánk ban pro jekt mun ká val pró bál koz ni,
mert szük sé ges nek ítél jük azo kat a fej lesz tő ha tá so kat, ame lye ket a pro-
 jekt mun ká val kap cso lat ban hal lot tunk, ol vas tunk, ko ráb ban ta pasz tal -
tunk, de té mánk még nincs. 

A té ma gyűj tés sel kap cso lat ban a szak iro da lom több mód szert is em lít.

Pél dák a szak iro da lom ból a ta nu lói té ma vá lasz tás ins pi rá lá sá ra (ter mé sze te sen szó be li tá jé -
koz ta tás után):

• Ki rak nak a fo lyo só ra egy nagy pi ros pos ta lá dát, fö lé je nagy be tűk kel felír ják, mit, mi lyen
cél ból vár nak a ta nu ló tól.

• A fo lyo sók fa lá ra nagy ív cso ma go lópa pí ro kat he lye znek el, mel lé jük szí nes tol la kat erő sí te -
nek, nagy kér dő jel lel in dít va az ér dek lő dést. 

• Az is ko la be já ra tá hoz (be lül ről ki ke rül he tet le nül) egy nagy kar ton pa pír ból ké szí tett ele fán -
tot he lyez nek, fü lé re szí nes tol la kat ló gat nak, ha sá ra nagy kér dő je let ír nak. 

• Kar tonpa pír  ból nagy fát le het ké szí te ni szí nes le ve lek kel, egy re-egy re té mát le het ír ni, a töb-
 bi re kér dő je let stb.

A szer zők be szá mol nak ar ról, hogy egy-egy ilyen megol dás még ar ra is ké pes, hogy az is ko la
fá sult lég kö rét fel pezs dít se, megin dul a ta lál ga tás. A me der be te re lés már be szél ge té sek dol ga.
A té ma gyűj tés e mód jai ra két he tet ja va sol nak (Frey 1982; Heller 1993).

De a té ma gyűj tés tör tén het egy sze rűb ben is, hi szen szár maz hat kö zös él mény ből, elő ző fel-
adat foly ta tá sa ként is meg fo gal maz ha tó, a te le pü lés va la mely tör té né sé ből stb. 

Le het sé ges megol dás ként ja va sol ha tó a brainstorming („öt let ro ham”) is.
A té mák te kin te té ben jó for rás nak te kint he tők bi zo nyos tan köny vek is. Az ide gen nyelv (el ső -

sor ban az an gol) ta ní tá sát se gí tő tan köny vek ese té ben ez a le he tő ség akár már ter mé sze tes nek te-
 kint he tő. A töb bi tan könyv kö zül kiemel he tők Fűz fa Ba lázs magyar iro da lomtan köny vei, ame lyek
a pro jektmegol dá so kat mind szem lé le ti leg, mind tar tal mi lag erő tel je sen ins pi rál ják.

Ha meg van a té maöt le tünk, meg van nak a le het sé ges té mák, gon dol kod ha -
tunk, be szél get he tünk a ta nu lók kal, kol lé gáink kal, az is ko la ve ze tés sel ar ról,
hogy aka runk-e fog lal koz ni ve le/ve lük, ha igen, ho gyan; ha nem, miért nem; mi
le gyen he lyet te. Ek kor a „pro jekt gaz da” pe da gó gus már ér zé kel he ti, mi re szá-
 mít hat a gye re kek ré szé ről, ki mennyi re in vol vált a té má ban; lát hat ja, mennyi és
mi lyen tá mo ga tás ra szá mít hat a kol lé gák, az is ko la ve ze tés ré szé ről. Kör vo na la -
zód hat a pro jekt mun ká ban részt  ve vő pe da gó gus team is, ha a fel dol go zás hoz er -
re van szük ség. A „pro jekt gaz da” jól te szi, ha elő ze te sen el ké szí ti a ma ga szá má ra
a pro jekt ben va ló rész vé tel re vál lal ko zó ta nár (és kül ső szak ér tő) mun ka tár sai -
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nak kom pe ten ciatáb lá za tát, mert ak kor nemcsak azt tud ja megítél ni reá li san,
hogy mi re szá mít hat, ha nem azon is tud gon dol kod ni, hogy még kik kel kel le ne
kiegé szí te ni a cso por tot. 

Nem ér de mes szem elől té vesz te ni, hogy a pro jekt me nedzs men tet al ko tó pe-
 da gó gus team szá má ra ma ga az együtt mű kö dés is nagy feladat le het, hi szen a ha -
zai gya kor lat ban a pe da gó gus meg szo kot tan ma gá nyos hős vagy ma gá nyos ál-
 do zat. A pro jektfel dol go zás ban pe dig nem csak a ta nu lók kal, ha nem egy más sal
is együtt kell működniük. Két ség te len, nem min den ki re le het min den ben egy-
 for mán szá mí ta ni, sőt akár még tá mo ga tás ra is szo rul hat egy-egy kol lé ga a kö -
zös te vé keny ség so rán. 

Ajánl ha tó ezért a pro jekt gaz da, a pro jekt me ne dzser szá má ra, hogy ve gye
szám ba, az egyes pe da gó gus teamta gok mi lyen mér ték ben ren del kez nek a kö zös
mun ká hoz szük sé ges kom pe ten ciák kal, s eb ből az is ki de rül het, mi lyen kom pe -
ten ciák te rü le tén van még szük sé ge erő sí tés re a ta nár csa pat nak. Ér de mes ar ra
gon dol ni, hogy in do kolt az óva tos ság, ha en nek előz mé nyek nél kül kez dünk ne -
ki – hi szen a kö zös mun ká ban vá rat lan po zi tív és ne ga tív dol gok de rül het nek ki
kol lé gáink ról mint teamta gok ról, más részt a kö zös mun ka ta pasz ta la tai alap ján
min den ki vál toz hat. 

A kom pe ten ciatáb lá zat egy le het sé ges vál to za ta ként ajánl ha tó a kö vet ke ző
megol dás: át gon dol juk, mi lyen sa já tos sá gok ra van szük ség a ter ve zett pro jekt -
hez; ez zel mi lyen mér ték ben ren del kez nek a kol lé gák (mond juk 1-től 5-ig ér té -
kel jük), s egy táb lá zat ban be je löl ve a vé le mé nyün ket a kiin du ló hely ze tet át te -
kint he tő vé tesszük. Pél dául: 

Kom pe ten ciák Cs1 Cs2 Cs3

1. Mo ti vált ság 5 3 4
2. Szak te rü le ti fel ké szült ség 5 5 5
3. Pro jekt ok ta tás ban el mé le ti tá jé ko zott ság 1 2 3
4. Pro jekt ok ta tás ban gya kor lott ság 1 1 1
5. Kom mu ni ká ciós kész ség 5 5 4
6. Krea ti vi tás 3 4 5
7. Szer ve zé si kész ség 5 3 3
8. Konflik tuske ze lés ben jár tas ság, ér zé keny ség 5 5 4

A kom pe ten ciák fel so ro lá sa ter mé sze te sen vál toz hat, hi szen ezt nem csak kí-
 vül ről le het le ve zet ni, ha nem a sa ját ta pasz ta la tok alap ján is meg fo gal maz hat a
pro jekt me ne dzser spe ciá lis el vá rá so kat. A cso port ta gok szá ma is vál toz hat, és az
ér té ke lé si ská la fi nom sá ga is nö ve ked het, mond juk hetes vagy tí zes ská lán he-
 lyez zük el a kol lé gá kat. (Pél dánk ban 5 fo kú ská lá ban gon dol kod tunk, amely ben
az 5-ös a leg po zi tí vabb ér ték.)
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A szük sé ges anya gi, eszközi fel té te lek re is fontos köz ben fi gyel ni. Ér de mes
tisz táz ni, hogy a pro jekt hez kap cso ló dó esz kö zök (nyom ta tott anyagok, video-
le ját szó és -fel vé te lek, tár gyak stb.) ren del ke zés re áll nak-e; el kell-e eze ket ké szí -
te ni; meg le het-e nél kü lük ol da ni a pro jek tet, ha az érintettek kö zül sen ki nem
tud ja be sze rez ni stb. 

Mi ről ér de mes elő ze te sen min den érin tett nek gon dol koz nia? A le ha tá rol -
ha tó rész prob lé má kon, a meg vá la szol ha tó kér dé se ken, a le het sé ges mun ka -
megosz tá son, a ren del ke zés re ál ló tár gyi fel té te le ken, a pre zen tá ció le het sé ges
megol dás mód jain – a sa ját le het sé ges sze re pén. Fon tos akár szó ban, akár írás-
 ban a szü lő ket is be von ni a kö zös gon dol ko dás ba. Ez an nál is fon to sabb le het,
mert a szü lők így ér tőb ben tud ják majd fo gad ni a szá muk ra min den bi zonnyal
még új nak szá mí tó pe da gó giai megol dást.

Össze tett, sok ta nu lót és pe da gó gust meg moz ga tó („két- vagy többszin tes”)
té ma ese tén fon tos a té ma ré szek re bon tás. Ilyen kor ar ról is be szél ni kell, hogy az
egyes té ma ré szek nek a ta ná rok ré szé ről kik le het nek a fe le lő sei, s az egyes diá kok
me lyik té ma rész hez, ezál tal me lyik ta nár hoz kap cso lód nak. A ta nu lók szá má ra
le he tő vé kell ten ni az egy más sal, il let ve a ta nár ral va ló köl csö nös sze mé lyes kon-
 zul tá ciót. A diá kok sza bad je lent ke zé sé re, át je lent ke zé sé re ter mé sze te sen időt,
le he tő sé get kell ad ni. Er re a leg cél sze rűbb, leg könnyeb ben ke zel he tő le het a fo-
 lyo só ra ki füg gesz tett, min den ki ál tal lát ha tó, egy fe le lős ál tal kar ban tar tott „pro -
jektfa li új ság”. Ja va sol ha tó, hogy a pro jektfa li új ság fe le lő se a pro jekt me ne dzser
sze re pet vál la ló ta nár le gyen. A pro jektfa li új ság le he tő vé te szi a kö zös gon dol ko -
dá si fo lya mat nyil vá nos sá gát, a vál to zá sok kö ve té sét, ugyanak kor a leírt szö veg -
nek na gyobb sú lya van a meg be szé lé sek egy-egy sza ka szán. 

Köz ben tisz tá ba jö het ma gá val a „pro jekt gaz da” pe da gó gus is, van-e elég ér-
 dek lő dé se, van-e elég ere je ah hoz, hogy a kör vo na la zó dó fel té te lek kö zött be le vi -
gye a ta nu ló kat (és per sze a töb bi érin tet tet is) egy pro jekt fo lya mat ba. Elő re lát -
ha tó lag megéri-e a pro jekt mun ká ban va ló fel dol go zás a rá for dí tott ener giát,
időt. 

A rá han go ló dá si, ér le lő dé si sza kasz ban minder re ér de mes időt hagy ni, de az
ér dek lő dést nem sza bad hagy ni kialud ni, a „pe da gó giai pro vo ká ció” vál to za tos
mód jai val le het él ni. 

Az iro da lom pél dául ilyen pro vo ká ciós esz kö zö ket em lít:

• a pe da gó gus – oly kor ta lán vá laszt sem vá ró – ér dek lő dő kér dé se szó ban,
• a pe da gó gus sa ját öt le tei ből egy-egy gon do lat ki füg gesz té se a fal ra fel tű nő hely re: „én er re

gon do lok…”,
• ko ráb ban már meg va ló sí tott ha son ló vagy azo nos té má jú pro jekt egy-egy be mu tat ha tó vég-

 ered mé nyé nek el he lye zé se az osz tály ban: „mi is ilyet ké szít sünk?” stb.
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Pro jekt ok ta tás ba be le vág ni csak meg fe le lő pro jektlég kör, min den ol da lú tá-
 mo ga tás vagy legalább ér dek lő dő jó in du lat ese tén ér de mes. Az is ko la ve ze tő ség
sze mé lyes je len lé te – mind ve ze tői, mind pe da gó giai szem pont ból – a mun ka
kü lön bö ző fá zi sai ban ja va sol ha tó, de legalább en nek a fel kí ná lá sá ra gon dol ni
kell. (Ez az is ko la lég kö ré nek po zi tív ala ku lá sát biz to san be fo lyá sol ja.)

Az inkubációs sza kasz nak ter mé sze te sen le het az is a vé ge, hogy elál lunk a
pro jekt terv től. Ha ki de rül, hogy nincs tá mo ga tó lég kör, vagy hogy a ta nu lók ré-
 szé ről a té ma iránt nem szá mít ha tunk ér dek lő dés re, vagy nem te remt he tők meg
a tár gyi fel té te lek, vagy a pro jekt gaz da nem tud ja vál lal ni a két ség te le nül sok és
gyak ran szo kat lan felada to t, ak kor jobb, ha a pro jekt idő le ges, nyil vá nos el ha -
lasz tá sa mel lett dön tünk. Per sze azt azért min dig mér le gel ni kell, hogy ahogy a
jól ki vi te le zett, vé gigélt pro jekt po zi tív, akár az élet össze tett felada tai nak megol -
dá sát po zi tí van be fo lyá so ló min ta le het a ta nu lók szá má ra, úgy a meg tor pa nás, a
le he tő sé gek elen ge dé se is ta nul sá go kat kí nál. 

4.2. A pro jekt in dí tá sá ról

A pro jekt in dí tá sa két jól el ha tá rol ha tó egy ség hez kap cso ló dik ál ta lá nos szin ten,
a pe da gó giai pro jekt szint jén is gon dol kod ha tunk így: a pro jekt de fi niá lá sa fel té -
te le a pro jekt meg ter ve zé sé nek.

4.2.1. A pro jekt de fi niá lá sá ról

A szak iro da lom kieme li, hogy a pro jekt in dí tá sa – min den pro jekt re ki ter je dően
– ha tá ro zot tan, az érin tet tek szá má ra egyér tel műen tör tén jék. E sza kasz ered mé -
nye a pro jekt ál ta lá nos ér tel me zé se kor projektalapító okirat, amely a vég re haj tás
so rán vi szo nyí tá si alap ként szol gál. 

A pe da gó giai pro jekt ter ve zé se kor ala pí tó okirat ra nincs szük ség, e sza kasz
ered mé nye a té ma pon tos rög zí té se, a kap cso ló dó fe le lős sze mé lyek és a glo bá lis
idő tar tam, va la mint a mun ka kö zös sza bá lyai nak meg ha tá ro zá sa. Az ese mé nye -
ket irá nyí tó sze re pe a pro jekt gaz dá nak van (te hát an nak a pe da gó gus nak, aki a
pro jekt me ne dzser sze re pét töl ti be). 

Több té ma ja vas lat ese tén el ső lé pés – az inkubációs fá zis ban tör tént elő ze tes
meg fon to lás, kö zös kon zul tá ciók után – a be gyűj tött té mák kö zös sze lek tá lá sa a
ta nu lók kal és a pro jekt ben részt  ve vő pe da gó gu sok kal, eset leg kül ső szak ér tők -
kel. A sze lek tá lás so rán nem té veszt het jük szem elől, hogy a pro jekt sa já tos sá ga a
fel dol go zan dó té ma tar tal mi komp le xi tá sa. Mint azt már ko ráb ban em lí tet tük, a
klasszi kus ér tel me zés sze rint a pro jekt ok ta tás tar tal ma a gya kor la ti élet ből táp-
 lál ko zik, a va ló ság pe dig ugyan csak össze tett. Ma már a pro jekt ok ta tás komp lex
tar tal má ba be leért jük egy tan tár gyon be lül a té ma komp le xi tá sát vagy a tan tár -
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gyak kö zöt ti tar tal mi komp le xi tást vagy in teg rá ciót is. A pro jekt ok ta tás tar tal ma
te hát nem szük sé ges, hogy ta na nyag hoz kap cso lód jon, de le fed he ti a ta na nyag
egy ré szét is, kiegé szít he ti, mé lyít he ti is azt.

A té mák egy más hoz va ló vi szo nyu kat te kint ve le het nek: egye di té mák; lán-
 cot al ko tó té mák (egy más után, de ugyanar ról, gyak ran egy más ra épül ve szól-
 nak); „er nyő té mák”, ame lyek fel dol go zá sa kor a rész té mák pár hu za mo san fut-
 nak egy más mel lett, vagy li neá ri san kö vet kez nek egy más után. 

A té má val kap cso la tos dön tés so rán mér le ge len dő szem pon tok: 

• A té ma fel dol go zá sa nem ve szé lyez tet he ti a ta nu lók tes ti, lel ki egész sé gét.
• Ki az a ta nár, szü lő, kül ső szak em ber, aki vál lal ja a té ma, adott eset ben az

egyes rész té mák „szak ér té sét”.
• Meg van nak-e a fel dol go zás eszközi, anya gi fel té te lei.
• Be le fér-e a té ma fel dol go zá sa a ren del ke zés re ál ló idő be.

E szem pon to kon túl a megala po zott té ma sze lek ció fel té te le, hogy a pe da gó -
gu sok át gon dol ják az egyes té mák ban rej lő pe da gó giai le he tő sé ge ket, a ta nu lók
el kép ze lé sei alap ján – ha van nak ilye nek – újabb vál to za to kat fo gal maz za nak
meg kö zö sen.

A té ma pon tos ér tel me zé se ér de ké ben fon tos, hogy a té ma struk tú rá já val is
tisz tá ban le gye nek a fel dol go zás ra vál lal ko zók. En nek vi zua li zá lá sa fon tos le het
a ké sőb biek ér de ké ben (a pro jekt bel ső tar tal mi ta go ló dá sa, ará nyok, rész le tek,
mély sé gek stb.). 

A vi zua li zá lás egyik le het sé ges mód ja a gon do lattér kép (Gyarmathy 2001).
A pro jekt bel ső össze füg gé sei nek gra fi kus áb rá zo lá sa több szem pont ból in-

 do kolt le het. Nincs jó vagy rossz megol dás, az a lé nyeg, hogy a pro jekt mun ka so -
rán épí te ni le hes sen rá, ve zes se a gon dol ko dást, a te vé keny sé get. Eb ből kö vet ke -
zik, hogy ugyanar ra a té má ra, ahogy a gon dol ko dás ban ha la dunk, akár több fé le
vi zua li zá ció is ké szül het. A kö vet ke zők ben er re mu ta tunk be pél dát. 

A pro jekt orien tált ok ta tás a Lé pés ről lé pés re prog ram ke re té ben va ló sult
meg al só ta go zat ban, ci gány ta nu lók kal va ló fog lal ko zás ke re té ben a Cse nyé tei
Ál ta lá nos Is ko lá ban. A ta ná ri ter ve zé si do ku men tu mo kat a Lé pés ről lé pés re cí -
mű könyv ből emel tük ki (szerk. Hunyady György né 1998, 166–172).

Ko ma ság Mar git ta ní tó nő a té ma (ÉPÍTÉS) ak tua li tá sát a kö vet ke zők kel in do kol ta 1998. ja-
 nuár vé gén:

• A gye re kek na gyon ér dek lőd nek az ál la ti és az em be ri me ne dék he lyek iránt.
• Cse nyé tén az em be rek egy je len tős ré szé nek vi szo nya a há zak hoz olyan, ami vel nem csak

há zaik, ha nem sa ját sor su kat is ne ga tí van be fo lyá sol ják.
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A té ma fel ve tő dé sét ki vál tó él mény re így em lé ke zik:
„Rö vid sé tát tet tünk a fa lu mel let ti domb ra. Fel hők ár nyé kait lát tuk meg a barnazöld föl de ken

vo nul ni. Föl me rült a kér dés: Mit ten nénk, ha most vi ha ros idő, eső ke re ked ne? Sok öt let föl me rült
a fu tás tól a me ne dék hely-ke re sé sen át a gyors bun ker ké szí té sig. Né hány nap múl va a szom széd fa -
lu »kas té lyá hoz« tar to zó gyö nyö rű park ba ki rán dul tunk. Kis cso por tok ban meg fe le lő bú vó he lye -
ket ke res tünk.”

A to váb biak ban a ta ní tó nő ál tal ké szí tett gra fi kus ter ve ket mu tat juk be az
Épí tés pro jekt hez kap cso ló dóan. 

FÉ SZEK ODÚK, BAR LAN GOK

ÁL LA TOK ME NE DÉ KE

ÉPÍ TÉS

EM BE REK ME NE DÉ KE

BAR LAN GOK

CI GÁNY SÁ TOR
KUNY HÓK, SÁT RAK

TU RIS TA SÁ TOR

BUN KER, HÁZ, KAS TÉLY

ŐSI HÁ ZAK

FÜS TÖS HÁ ZAK

Az ÉPÍTÉS pro jekt tar tal má nak szer ke ze te (I.)
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A ta na nyag hoz is kap cso ló dó té mák ese té ben jó megol dá si vál to zat a kö vet ke ző, amely jel zi a
té má ban rej lő tar tal mi in teg rá ciós le he tő sé ge ket: 

Az ÉPÍTÉS pro jekt tar tal má nak szer ke ze te (II.)

eny hely

ME NE DÉ KEK

fa odúk szik la eresz

bar lan gok kuny hók, ka li bák

fé szek ra kás

ÉPÍ TÉS

HÁ ZAK

ős ko ri ház füs tös ház

meg lé vő le rom lott
„volt”
ház

RÉ GEN MA A SA JÁT
TE LE PÜ LÉ SEN

ANYA GAI

ro mos

nád

vessző

sár

facö löp

kő

tég la
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Az ÉPÍTÉS pro jekt kap cso ló dá sa a mű velt ség te rü le tek hez

ÉPÍ TÉS

Tár sa da lom tu do mány
• lá to ga tás egy épít ke zé sen 

(esz kö zök, mun ká la tok)
• a fa lu be li há zak meg te kin té se, 

a sa ját há zaik ma kett jei nek 
el ké szí té se

• a fa lu be li há zak ál la po ta,
ter vek a vál toz ta tás ra

• a há zak fel sze re lé sei, he lyi sé gei
• kü lön bö ző né pek kü lön bö ző 

há zai

Kap cso ló dó ké pes sé gek
• szö veg ér tés fej lesz té se
• ol va sás tech ni ka fej lesz té se
• lé nyeg kieme lés (pl. ku ta tá si 

té ma)

Ma te ma ti ka
• mé ré sek (sá tor rúd, sá tor lap stb.),

te rü le tek mé ré se, il let ve hosszú-
 ság, ma gas ság stb. mé ré se

• össze ha son lí tá sok, becs lé sek 
(pl. te rü let, hosszú ság)

• szám lá lás (pl. anyag szük ség let,
tég lák, fa da ra bok stb.)

• szö ve ges felada tok

Iro da lom 
• is me ret ter jesz tő szö veg ol va sá sa

a kü lön bö ző épí té si tech ni kák ról
(bar lang, sá tor, fa, vá lyog, sár, 
tég la, le vél há z, iglu)

• ver sek, ol vas má nyok (Weö res
Sán dor: Épí tők, Tüs ke vár, Ro bin-
 son, A há rom kis ma lac, Sün 
Ba lázs, Kő mű ves Ke le men, Bá bel 
tor nya)

Írás
• jegy ző könyv ké szí tés/ku ta tá si té ma
• a gye re kek ál tal ké szí tett há zi kó

vagy sá tor, il let ve ki rán du lá sok 
leírá sa

Nyelv tan
• he lye sí rás, ma gán hang zók és

más sal hang zók hosszú sá ga, azok
je lö lé se

• mon dat ha tá rok je lö lé se
• mon dat faj ták megis me ré se, felis-

 me ré se
• sza vak cso por to sí tá sa kér dé sek

alap ján, szó fa jok (ige, fő név, mel-
 lék név)

Mű vé sze tek
• há zak dí szí té se, min ták ter ve zé -

se
• sá tor lap min tá zá sa (ba ti ko lás)
• épít mé nyek le raj zo lá sa, fes té se,

il let ve el ké szí té se (agyag, fa, pa -
pír)

• kép ze le té nek, vá gyai nak há za
• a sár kány vagy a tün dér há zá nak

meg ter ve zé se
• vessző fo na tú kuny hó ké szí té se

Drá ma
• ci gá nyok sát rá nak felál lí tá sa 

(ud va ron vagy te rem ben)
• a tes tünk kel al ko tunk há zat és

ben ne tár gya kat

Dal ta nu lás
• da lok, il let ve ze ne hall ga tá sa
(Hej vá ra…, Épí tet tem egy kis há zat
– ci gány nép dal –, Hal lod-e te szeli-
decske… – gyimesi nép dal

Ter mé szet tu do mány
• anya gok tu laj don sá gai (anyag ki-

ége té se, tég la-, vá lyog ké szí tés,
agyag és sár)
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Az elő ké szü le tek nek ez a sza ka sza a pro jekt té ma és az érin tet tek kö ré nek meg-
 ha tá ro zá sá val, össze ren de zé sé vel (a pe da gó gus vagy a pe da gó gus pro jektteam;
az osz tály; az is ko la ér dek lő dő ta nu lói; az osz tály ér dek lő dő ta nu lói; az is ko la va-
 la mennyi ta nu ló ja stb.; a köz re mű kö dő szak ér tők), va la mint az idő tar tam ke re -
tei nek rög zí té sé vel (met től med dig tart) zá rul. 

A pro jekt in dí tás e sza ka szá ban van szük ség a pro jekt mun ka alap sza bá lyai -
nak tisz tá zá sá ra, rög zí té sé re is. Ér de mes ab ból kiin dul ni, hogy ke vés, eset leg
menet közben kiegé szít he tő sza bályt ér de mes meg fo gal maz ni, s jó azt is tud ni,
hogy a sza bá lyok tar tal mát meg ha tá roz hat ja a gye re kek élet ko ra, ne velt sé gi
szint je, pro jekt te vé keny ség ben va ló jár tas sá ga. Ami biz tos, a kö zösmun ka-sza -
bá lyo kat a gye re kek kel együtt kell meg fo gal maz ni, hi szen csak ak kor vár hat juk
el ezek ön kén tes be tar tá sát.

Ilyen alap sza bály le het:

• A vál lalt vagy ka pott felada tot min den ki leg jobb tu dá sa sze rint vég zi el.
• Sem mi lyen mó don nem hát rál tat juk a töb biek mun ká ját.
• A té ma fel dol go zá sá val kap cso la tos új, ko ráb ban elő nem ke rült gon do la -

to mat el mon dom a pro jekt ve ze tő ta nár nak.

Az ÉPÍTÉS pro jekt te vé keny sé gei nek váz la ta

fo tók

sa ját te le pü lés há zai nak
meg fi gye lé se

mennyi be ke rül

mennyi anyag

sa ját ház

ne ve ze tes épü le tek

szá mo lás, mé rés 

fa lu tér kép hez 

lét re ho zá sa

fa lu tér kép ma kett bun ker „kö zös ház épí té se az ud va ron”

HÁZ vi zuá lis ta pasz ta la tok
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Lé nye ges nek lát szik an nak hang sú lyo zá sa, hogy csak annyi sza bályt fo gal -
maz zunk meg, amennyi az adott élet ko rú ta nu lók szá má ra át lát ha tó, szán dék
ese tén figyelembe vehető. Fel kell ké szül ni ar ra is, hogy a fe les le ges nek tű nő sza-
 bá lyok kiejt he tők, új sza bá lyo kat vi szont gyak ran kell meg fo gal maz ni (pl. az
együtt mű kö dés mód já val, az ön ál ló ta nu lás sal kap cso lat ban).

A pro jektde fi niá lás ered mé nye ként a pro jekt gaz da pro jekt nap ló já ba is, a pro-
 jektfa liúj ság ra is be ke rül/fel ke rül: a pro jekt ok ta tás so rán fel dol go zan dó té ma, a
kö zös, exp li cit cél, a té ma struk tú rá já nak egy le het sé ges (a de fi niá lás idő sza ká ban
ki dol go zott, vi zua li zált) vál to za ta, az érin tet tek kö ré nek meg ha tá ro zá sa, a glo bá -
lis idő ke ret rög zí té se, és fel kell tün tet ni a pro jekt mun ka alap sza bá lyait is.

4.2.2. A pro jekt meg ter ve zé sé ről

A ter ve ző mun ka a pro jekt hez kap cso ló dóan ál ta lá no san a cé lok ból (a vég ered -
mény ből, a pro duk tu mok ból) in dul ki, s az azok hoz ve ze tő ten ni va lók ra, utak ra,
felada tok ra ter jed ki, sze mé lyek hez, idő tar tam hoz kap cso ló dó pon tos ság gal.
A pro jekt ál ta lá nos meg ha tá ro zá sa kor cél nak a vég ered mény te kint he tő, a ter ve -
zés az eh hez ve ze tő rész cé lok, utak, felada tok le bon tá sa.

Pe da gó giai pro jekt nél a cél ból kiin dul va ugyaneze ket meg kell ter vez ni, de sa já -
tos a hely zet, mert a cé lok két ré te gé vel kell fog lal koz nunk: a pe da gó giai cé lok kal és
a pro duk tu mok kal.

A pe da gó giai cé lok azok a gyer me kek, if jak ala kí tá sá val, ala ku lá sá val kap cso -
lat ban el kép zelt, po zi tí van ér té kelt vég ál la po tok, ame lyek eléré sé re tö rek vés a
ne ve lés-ok ta tás alap ve tő jel lem ző je. A pe da gó giai fo lya mat ban ter mé sze te sen
nemcsak a ter ve zett, tá mo ga tott cé lok va ló sul nak meg, ha nem a pe da gó giai fo-
 lya mat nak olyan kö vet kez mé nyei is van nak, ame lyek a nem tu da tos, la tens, „rej -
tett” pe da gó giai ha tás rend szer ből ered nek (Sza bó 1988). Ezek az ered mé nyek
össz hang ban is le het nek, el is tér het nek a tu da to san kép vi selt cé lok tól. 

A cé lok a pe da gó giai fo lya mat köz ben is, le zá rá sa kor is vi szo nyí tá si pon tok-
ként mű köd nek. A pro jekt ok ta tás sal elér he tő cé lok kö zül a szak iro da lom mi-
 ni má li san a ta nu lói ön ál ló sá got, ez zel együttjáróan a megis me rés ben az él-
 mény sze rű sé get, a krea ti vi tás le he tő sé gét, a sze mély kö zi kap cso la tok új sze rű
tar tal mát és in ten zi tá sát eme li ki. 

Cél jai a pe da gó giai fo lya mat ban min den érin tett nek, te hát mind a pe da gó -
gus nak, mind a ta nu ló nak, mind a szü lő nek van nak (Nádasi 2001).

A pe da gó gus cél jai rész ben kül ső leg meg ha tá ro zot tak, az ok ta tás po li ti kai
vagy a köz pon ti, he lyi ter ve zé si do ku men tu mok ban előír tak, de a pe da gó giai fo-
 lya mat ban meg ha tá ro zó sze re pet ját sza nak a pe da gó gu sok ta nu ló- és hely zet is -
me ret ből, il let ve pe da gó giai kon cep ció ból adó dó (tan)tes tü le ti vagy egyé ni cél-
 jai is. 
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A ta nu lók cél jai ról – saj nos – ke ve set tu dunk, de azt biz ton ál lít hat juk, hogy
nem min dig es nek egy be a pe da gó gu sok cél jai val, s hogy bár egye diek, ame lyek
a csa lá di ne ve lés sa já tos sá gai val, az élet kor ral, az is ko lá ban, az is ko lán kí vül
szer zett ta pasz ta la tok kal össze füg gés ben vál toz nak, ugyanak kor osz tá lyok ra,
cso por tok ra jel lem ző cé lok ról is be szél he tünk. (Utób bi val össze füg gés ben gon-
 dol ha tunk a ha son ló ér dek lő dé sű vagy azo nos to vább ta nu lá si irányt vá lasz tó,
vagy ép pen az is ko lai ér té kek, cé lok iránt kö zöm bös ta nu lók cso port jai ra.) Ilyen
meg fon to lás alap ján mond hat nánk azt, mi nél na gyobb a gye re kek, if jak ön meg-
is me ré si, ön ki pró bá lá si, ön ál ló sá gi szük ség le te, an nál in kább adek vát szá muk ra
a pro jekt ok ta tás. Ez könnyen ve zet het ne ben nün ket ah hoz a fél reér tés hez, hogy
a pro jekt ok ta tás – a szük sé ges és igé nyelt ön ál ló ság miatt – fő leg a ser dü lő kor tól,
a fel nőt tekről va ló le vá lás, az egy más hoz va ló for du lás ide jé től ja va sol ha tó. Ez
azon ban nem így van. Az ön ál ló sá got is ta nul ni kell, az ön ál ló ság nak nem az ön-
 ál lót lan ság az elő fo ka. Ar ra kell jól ráérez ni, mi lyen te rü le ten igé nyel nek, mi lyen
te rü le ten ké szek a gye re kek az ön ál ló ság ra. Ez a pe da gó gus ré szé ről az el sa já tí tá -
si mo ti vá ció val kap cso la tos tu dást és ér zé keny sé get kí ván (Jó zsa 2002). Ez nem
ke ve seb bet je lent, mint hogy a gye re kek ér dek lő dé sé nek meg fe le lő komp lex fel-
ada tok vég zé sét már ér de mes le he tő vé ten ni az is ko láz ta tás kez de ti idő sza ká ban
is (l. pél dául Czike 1997, Hänsel 1992, Hunyadyné 1998, Kereszty–Pó lya 1998).

És per sze cél jaik a szü lők nek is van nak. A szü lők az is ko lá val kap cso la tos cél-
 jai kat rész ben a gye rek na pi tes ti-lel ki „jól lé té hez”, rész ben ter ve zett élet pá lyá -
já hoz kap csol va fo gal maz zák meg. A szü lők cé lok ról va ló gon dol ko dá sá ban 
na gyobb sze re pet kap nak – egy sze rűen szól va – a ne ve lé si cé lok (pl. az is ko la 
ne vel jen be csü let re, fe gyel me zett ség re stb.), az ok ta tás sal kap cso la tos cé lok glo-
 bá li sak (pl. olyat ta nít son, ami elég a fel vé te li hez), de na gyon gyak ran nem is az
ok ta tás tar tal má hoz, ha nem az ér té ke lés hez kap cso lód nak (ha a gye rek jó je gyet
kap, gyak ran nem fir tat ják a mö göt te le vő tu dásmi nő sé get stb.). Az sem rit ka,
hogy a szü lők az is ko la cél jait nem, vagy nem min den cél ját tart ják fon tos nak, il-
 let ve hogy kü lön bö ző szü lői ré te gek más és más cé lo kat emel nek vagy emel né -
nek ki. A cé lok fő leg azok tól a szociokulturális kö rül mé nyek től függ nek, ame-
 lyek kö zött a csa lád él, va la mint at tól, hogy mi lyen vi szony van az adott is ko la és
az adott csa lád ál tal kép vi selt ér ték rend kö zött (Hunyadyné 2002a, 2002b). Ab -
ban azon ban biz to sak le he tünk, hogy a szü lők az ok ta tá si megol dá sok vál to zá -
sait nem am bi cio nál ják, in kább bi zal mat la nok az ele jén. („Ne künk nem így ta-
 ní tot ták, mégis itt va gyok” stb.)

A pe da gó gus cél jai a pro jekt ok ta tás al kal ma zá sá val vél he tően megegyez nek
a szak iro da lom aján lá sá val: mi köz ben a ta nu lók sze mé lyes tu dá sa gya ra po dik, a
pro jekt ok ta tás ön ál ló ság ra ne vel, le he tő vé te szi a krea ti vi tás meg je le né sét, min-
 den in tel li gen ciapro fi lú diák meg ta lál ja a sa ját pro duk tív le he tő sé geit, po zi tí van
ala kul a részt ve vők kö zöt ti kom mu ni ká ciós rend szer. Eh hez ké pest a pro jekt -
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feladat ban megol dan dó, eléren dő, meg va ló sí tan dó cél, pro duk tum esz köz ként
je le nik meg. 

A pe da gó gu sok te hát fő pe da gó giai cé lok ban és az ezek meg va ló su lá sát se gí -
tő inst ru men tá lis (esz köz) cé lok ban is gon dol koz nak. Ez a ket tős ség a pro jekt-
öt let től a be fe je zé sig, ér té ke lé sig je len van a pe da gó gus gon dol ko dá sá ban. A diá -
kok szá má ra a pro jekt te vé keny ség vég ered mé nye a vég ső cél. 

A pe da gó giai cé lok mel lett te hát nagy súlyt kap a ter ve zés ben a pro jekt ered mé -
nye ként el ké szí ten dő vég ter mék.

A pro jekt mun ka ered mé nyei, a pre zen tá ció for mái meg le he tő sen sok fé lék le-
 het nek. Az ezek ről cél ként va ló gon dol ko dás fel gyújt ja a diá kok kép ze le tét.

Né hány a le het sé ges cél-e red mé nyek kö zül: pla ká tok, sta tisz ti kák, sze rep já -
té kok, fény ké pek, fil mek, szó be li, írás be li be szá mo lók, „könyv”, szó tár, ma kett,
terv rajz, kiál lí tás, má sok nak is aján lott ön ne ve lé si se géd let stb.

A táv la ti pe da gó giai cé lok meg ha tá ro zá sa to vább ra is a pe da gó gus feladat kö -
ré be tar to zik, de az ak tuá lis, a pre zen tá ció mód já hoz kap cso ló dó cé lok ala kí tá -
sá ban a ta nu lók a pe da gó gus mun ka tár sai. Eb ből a kö zös gon dol ko dás ból szü le -
tik meg a pro jekt megol dás ví zió ja. 

A cé lok hoz ve ze tő út – ép pen a ter ve zés ben, meg va ló sí tás ban va ló ak tív rész-
 vé tel miatt – a min den ko ri sze mé lyi adott sá gok függ vé nyé ben több fé le le het,
több fé le kép pen kép zel he tő el. A pro jekt ok ta tás so rán meg va ló su ló ta nu lá si fo-
 lya mat a spon tán, ter mé sze tes, la tens (is ko la előt ti, mel let ti) ta nu lá si fo lya mat -
hoz több ele mé ben ha son lít hat. Mert: a ta nu ló olyan cél ér de ké ben te vé keny ke -
dik, ame lyik szá má ra von zó; olyan tar ta lom mal, rész let tel fog lal koz hat, amely
szá má ra kü lön le ge sen ér de kes; vá laszt hat ja az egyé ni vagy a tár sas ta nu lás kö-
 rül mé nyeit; pá ros vagy cso por tos ta nu lás, ku ta tás ese tén azok kal dol goz hat
együtt, akik kel ezt szí ve sen te szi; az ok ta tás idő be li kö rül mé nyei nek ala kí tá sá -
ban dön tő szava le het; nem az zal küsz kö dik, hogy mi lyen kül ső kö ve tel mény nek
kell a fo lya mat vé gé re ele get ten nie, ha nem a pro jekt ki dol go zá sa so rán a bel ső
mo ti vá ció ra épü lő ta nu lás ter mé sze tes kö vet kez mény. A gyer mek, if jú szá má ra
nem a ta nu lás a cél, ha nem a pro jekt ből rá há ru ló feladat mi nél jobb megol dá sa,
ami nek ered mé nye a nagy ener giá val vég zett, ér tel mes nek ér zett te vé keny ség,
azaz a ta nu lás. A ta nu ló te hát nem azt ér zi, hogy azért kell ta nul nia egy szá má ra
kö zöm bös ta na nya got, mert a ta nár ké ri, mert a szü lei ezt el vár ják tő le, mert ez a
(fel vé te li) vizs ga anya ga, ha nem azért te vé keny ke dik, mert azt fon tos nak tart ja,
mert ah hoz kö ze van, mert an nak je len tő sé ge szá má ra is világos az ép pen zaj ló
egyé ni vagy a kö zös feladat megol dás ban. 

En nek a sa já tos, a ha gyo má nyos ok ta tás tól el té rő alap hely zet nek a kö vet kez -
mé nyei a ta nu lá si fo lya mat in ten zi tá sá ban ter mé sze te sen tet ten ér he tők. Ami
kü lö nö sen is fi gye lem re mél tó: a túl moz gá sos, a „most fi gyel ni kel le ne” szi tuá -
ció kat ne he zen tű rő ta nu ló kat ez a ta nu lá si me net az ön kén te len fi gye lem, fan tá -
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zia mű kö dé se miatt a „he lyük re eny ve zi”, könnyen be tud ják szív ni, fel tud ják
dol goz ni, ami vel fog lal koz nak. Mindez pe dig a hosszú tá vú meg tar tást, és az
újabb ér dek lő dé si te rü le tek fe lé va ló nyi tást va ló szí nű sí ti. A jól szer ve zett pro-
 jekt mun ka min den ta nu ló szá má ra le het ér tel mes te vé keny ség. De kü lön le ge sen
fon tos le het az olyan ta nu lók szá má ra, akik nek gond juk van a szán dé kos fi gye -
lem tar tós sá gá val, akik erős bel ső mo ti vá ciói kat kény te le nek kö vet ni a ta ní tá si
órán, akár a kö te le ző kö zös te vé keny ség ro vá sá ra is. (Tud juk, hogy egy re több
ilyen ta nu ló van, és azt is tud juk, az is ko lá nak mennyi gond ja van ezek kel a ta nu -
lók kal.)

Le het az is ko lai ta nu lás szí ve sen vég zett te vé keny ség?! Mi kor fog ja ak kor a
gye rek meg ta nul ni, hogy az em ber nem min dig azt csi nál ja, ami hez ked ve van,
amit sze ret?! 

Azt kel le ne ta lán lát nunk, hogy az is ko la nem at tól ko moly, fon tos in téz -
mény, hogy oda a gye re kek nem sze ret nek jár ni; hogy ott olyan felada tok kal kell
foglalkozniuk, ame lyek nek nem lát ják ér tel mét; hogy ott a ta ní tá si órá kon a fő
feladat a ta nár sza vai, te vé keny sé ge iránt lát vá nyo san meg je le nő vagy mu ta tott
áhítatos, szán dé kos – idő sebb kor ban már oly kor meg ját szott – fi gye lem; hogy
so kak szá má ra az ön ma guk kal, a kö ve tel mé nyek kel, a pe da gó gus sal, a ta nu ló -
tár sak kal va ló re mény te len „küz de lem” he lye, a pszi cho szo ma ti kus tü ne tek
meg je le né sé nek fő for rá sa. Per sze hogy ta nul ni kell az erő fe szí tést is. De nagy té-
 ve dés azt hin ni, hogy lel ki leg egész sé ges gye rek er re a szá má ra kö zöm bös, ér-
 dek te len, ér tel met len te vé keny ség hez kap cso ló dóan anél kül ké pes, hogy a ta nu -
lás hoz, az is ko lá hoz, ön ma gá hoz va ló vi szo nya sé rül ne. Ér tel mes nek ér zett
te vé keny ség hez kap cso lód va vi szont a meg küz de ni tu dás meg ta nu lá sa a fej lő dés
ter mé sze tes ré sze. 

A ter ve zé si fá zis ban kell meg gon dol ni azt és dön tést hoz ni ar ról (most már a
tar ta lom, a cé lok is me re té ben), hogy a pro jekt mi lyen szer ve ze ti ke re tek, for mák,
szer ve zé si mó dok, anya gi kö rül mé nyek kö zött va ló sul jon meg. S mindezt hoz zá
kell ren del ni e ren del ke zés re ál ló idő ke re tek hez. 

Az ok ta tás alap ve tő szer ve ze ti ke re te az is ko lá ban ha gyo má nyo san az élet ko ri
osz tály, bár et től el té rő megol dá so kat is is me rünk. Az utób biak kö zé tar toz nak a
te le pü lés szer ke ze ti okok miatt kiala ku ló kisiskolák rész ben osz tott vagy osz tat -
lan osz tá lyai, a pe da gó giai meg fon to lá sok alap ján kiala kí tott ve gyes élet ko rú
osz tá lyok (pél dául M. Montessori, P. Petersen pe da gó giá já ban), az is ko la kez dés -
től egy re na gyobb szám ban vissza tar tott ki csik, vagy ép pen az évismétlő ta nu lók
miatt kiala ku ló he te ro gén élet ko rú osz tá lyok, a ní vócso por tok, vagy az osz tály -
bon tás ból adó dó ki sebb lét szá mú egy sé gek (Nádasi 1998).

A pro jekt ok ta tás szem pont já ból az osz tály ke ret nek nincs meg ha tá ro zó je-
 len tő sé ge. A pro jek tek ki dol go zá sa tör tén het egyé ni leg vagy osz tály ke ret ben;
osz tá lyo kon be lü li vagy osz tá lyo kon felüli ér dek lő dé si cso port ban, pon to sab ban
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szól va mun ka kö zös ség ben, a pro jekt ki dol go zá sá ban részt ve het nek csak ta nu -
lók vagy ta nu lók és fel nőt tek (szü lők, kül ső szak ér tők). Ma már – a pro jekt hez
tar to zás kö vet kez mé nye ként – egy más hoz kap cso ló dó nem zet kö zi ta nu ló cso -
por tok is al kot hat nak mun ka kö zös sé get. 

A pro jekt ok ta tás ban ér te lem sze rűen gyak ran fel la zul az egy osz tály – egy
osz tály ta ní tó vagy egy szak ta nár kép let is. Meg je len nek a pe da gó gustea mek
vagy a pe da gó gus mel lé tár su ló szü lők, más szak em be rek al kot ta cso por tok vagy
az egyes té má kat vál la ló pe da gó gu sok – s a gye re kek nek, if jak nak mód juk van
ér dek lő dé sük, a fel nőt tek hez va ló bi zal muk alap ján tör té nő kap cso ló dás ra. 

A pro jekt tel va ló fog lal ko zás az ok ta tás ha gyo má nyos szer ve ze ti for má ját, a
tan tárgy rend sze rű ta ní tá si óra ke re teit ter mé szet sze rűen szét fe szí ti. A pro jekt -
mun ka nem szo rít ha tó he ti né hány na pon 45 perc be, tud niil lik idő ben ne he zen
le ha tá rol ha tó, in ten zív te vé keny sé get igé nyel, nemrit kán ki ter jed a ta nu lók, ta-
 ná rok is ko lán kí vü li ide jé re is. Ez tech ni kai lag az al só ta go za ton jól megold ha tó,
ahol az idő beosz tás lé nye gé ben egy vagy két pe da gó gus ke zé ben van. Ki vá lóan
fel hasz nál ha tó er re a cél ra a nap kö zi ott ho ni mun ka, amely ben az idő ke re tek
amúgy is ru gal ma sab ban ke zel he tők.

Nem te kint he tő azon ban vé let len nek, hogy ahol a pro jekt ok ta tás csak egy-
egy – bár hosszabb – ün ne pi al ka lom ra szű kül, a szak iro da lom sze rint a legin -
kább frek ven tált megol dás a pro jekt sza kasz, a pro jekthét, rit káb ban a pro jekt -
nap a ta ní tá si év rend jé be beil leszt ve. Újab ban ke rül sor az epochális idő ke ze lés
(ezalatt dol goz zák ki a pro jek tet) és a pro jekt pre zen tá ció össze kap cso lá sá ra. 

A pro jekt sza kasz azt a megol dást je len ti, ami kor a tan év ha gyo má nyos me ne -
tét meg sza kít va a pro jekt té ma fel dol go zá sá hoz szük sé ges időt „ki ha sít ják”, vagy
ép pen a ta ní tá si év vé gé re il lesz tik.

A projekthét im már szok vá nyos megol dá sa a tan év utol só nap jai ra ter ve zett
idő szak. Az az idő szak, ami kor az osz tály za to kat már le zár ták, me leg van, és az
is ko lá ba já rás ha gyo má nyos kö rül mé nyek kö zött mind a ta nu ló kat, mind a pe-
 da gó gu so kat meg le he tő sen pró bá ra te szi.

A pro jekt na pos megol dás azt je len ti, hogy min den hé ten egy meg ha tá ro zott
na pon fog lal koz nak a pro jekt té má já val. Ez a szak iro da lom sze rint leg gyak rab -
ban a ta nu lás ban a fi zi kai te vé keny ség sze re pét (is mé tel ten) felis me rő mun ka ok -
ta tás hoz kap cso ló dóan je le nik meg (Fauser és mtsai 1991).

Fon tos azon ban szó ba hoz nunk, hogy a pro jekt ok ta tás nem csak a ta ní tá si
idő höz kap cso lód hat, de sze re pet játsz hat az ott ho ni mun ká ban, az ön kép ző kör -
ben, az er dei is ko lá ban is.

A leg ra di ká li sabb vál to zást a pro jektfo lya mat ban a szer ve zé si mó dok gaz dag
le he tő sé ge, igény lé se je len ti. A pro jekt ok ta tás hoz kap cso ló dóan va la mennyi
szer ve zé si mód al kal ma zá sá ra szük ség le het, de a ta nu lói ön ál ló ság je len tő sé ge
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miatt a koo pe ra ti vi tás nak, a diffe ren ciált egyé ni mun ká nak nagy sze re pet kell
kap nia (Nádasi 2003a, Nádasi 2007).

A fron tá lis szer ve zés el ső sor ban a té ma meg ha tá ro zá sá nak fo lya ma tá ban,
va la mint a pre zen tá ció al kal má val nél kü löz he tet len, de a fo lya mat so rán, a kö -
zös esz me cse rék, az együtt mű kö dés cél sze rű mód jai nak kiala kí tá sa stb. ér de ké -
ben szin tén in do kolt le het a ta nu lók ki sebb-na gyobb kö re szá má ra az egy sé ges
ta nu lás szer ve zés. Az azon ban ter mé sze tes, hogy a fo lya mat ban a fron tá lis mun-
 ka szer ve zés nem fel tét le nül fog át min den ta nu lót, ha nem csak az érin tet te ket,
he lye seb ben azo kat, akik a felada tot ma guk ra ve szik, vál lal ják. A fron tá lis mun-
 ká nak te hát itt az a vál to za ta je le nik meg, ami kor kö zös ér dek lő dés ből adó dóan
a felada tot vál la lók mind annyian részt vesz nek, és mind annyian ér de kel tek az
ugyanar ról va ló be szél ge tés ben, vagy ép pen ugyanolyan tí pu sú felada tok megol -
dá sá ban. 

A koo pe ra tív szer ve zé si mó dok (pá ros mun ka, cso port mun ka) az össze tett
pro jektté mák fel dol go zá sá hoz ki tű nő fel té te le ket je len te nek. Na gyon gya ko ri a
kö zös ér dek lő dé sen, a rész té máért fe le lős ta nár irán ti bi zal mon és ter mé sze te sen
az egy más irán ti po zi tív sze mé lyi vi szo nyo kon ala pu ló kap cso lat kép zés. Ter mé -
sze te sen ah hoz, hogy a koo pe ra tív mun ka sze re pet kap jon a pro jekt ki dol go zá -
sá ban, alap ve tő fel té tel, hogy a ta nu lók nak gya kor lott sá guk le gyen a koo pe ra tív
mun ká ban, az együtt mű kö dés ben.

Az egyé ni mun ka vál to za tai kö zül el ső sor ban a tel je sen egyén re sza bott mun-
ka kap nagy hang súlyt, fő leg egyé ni vál la lás for má já ban. 

Eb ben az össze füg gés ben is fel me rül az a kér dés, hogy mi tör tén jék ak kor, ha
egy is ko lai pro jekt ben, egy több osz tályt át fo gó vagy legalábbis egy osz tály ra ki-
 ter je dő pro jekt ben né hány ta nu ló nak nincs ked ve részt ven ni. Az e te rü le ten
már ta pasz ta lat tal ren del ke ző szer zők sze rint e ta nu ló kat ki hagy ni nem le het, le-
 he tő leg olyan feladat tal kell meg bíz ni őket, amely ál ta luk biz ton ság gal el vé gez -
he tő. 

Szín da rab előadá sa kor pél dául elő for dul hat, hogy van olyan ta nu ló, aki sem dísz let ter ve ző -
ként, sem ren de ző ként, sem sze rep lő ként nem ta lál na ma gá nak va ló felada tot, mert (úgy ér zi)
nem rá ter mett ezek re a te vé keny sé gek re. Könnyen le het, hogy a sú gó feladat meg fe lel szá má ra, hi-
 szen úgy lesz ben ne a da rab ban, hogy nem kell mu tat koz nia. A szé len ma ra dás öröm te li kö vet kez -
mé nye, ha ezek a ta nu lók a pro jektmun ka ered mé nye ként to váb bi együtt mű kö dés re mo ti vál tak ká
vál nak. 

A pro jekt ok ta tás ban a ta nu lói ön ál ló ság je len tő sé gé nek felerő sö dé sé vel szin -
te rob ba nás megy/me het vég be a ta nu lók ál tal al kal ma zott mód sze rek te rén, s ez
prob lé má kat vet het fel. 

Mi lyen mód sze rek al kal ma zá sá ban volt ed dig a ta nu lók nak gya kor la tuk? Ta-
 ná ri köz lé sek (ma gya rá zat, el be szé lés, előadás) meg hall ga tá sá ban, meg fi gye lés -
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ben sa ját vagy a pe da gó gus ál tal meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján; drá ma- és
sze rep já té kok, meg be szé lé sek, vi ták részt ve vői le het tek – má sok, leg több ször a
ta nár ál tal meg ha tá ro zott cé lú tar ta lom ban, me net ben. Ezért a pro jekt ok ta tás
ke re té ben fo lyó ta nu lás ban gya kor lat lan, vagy még egyes el já rá sok ban gya kor -
lat lan ta nu ló kat szük ség ese tén be kell ve zet nünk az ön ál ló ta nu lás, sőt, ku ta tás
mód sze rei be. Ez ko ránt sem min dig ki zá ró la go san a pe da gó gus felada ta. Épít het
az egyes ta nu lók kö ré ben ki de rü lő szak ér te lem re, a szak ér tők, szü lők szak sze rű
tá mo ga tá sá ra is. 

Vi lá gos: ön ál ló sá got a ta nu lók ab ban kap ja nak, amely re már fel ké szül tek.
Tud juk, a be fo ga dó ta nu lás mód sze reit is ta nul ni kell. Ugyanez a hely zet a so sem
gya ko rolt mód sze rek ese té ben. 

Ha pél dául in ter jú ké szí té se a feladat, elő ször ké szít sék el a ta nu lók a kér dés sorter ve ze tet.
A pe da gó gus sal va ló meg be szé lés után ke rül het sor a vég le ge sí tés re, a be ve tés re. A kö vet ke ző al ka -
lom mal ilyen feladat megol dá sá ra már mind az érin tet tek, mind a töb biek jobb hely zet ből in dul -
nak. 

Az ön ál ló ta nu lás meg ta ní tá sá nak fon tos esz kö zei le het nek a ná lunk még
csak rit kán hasz nált „mun ka kár tyák”. A mun ka kár tyák olyan, az egyé ni vagy ko-
o pe ra tív ön ál ló mun kát irá nyí tó esz kö zök, ame lyek al kal ma sak a ta nu lói te vé -
keny ség in di rekt irá nyí tá sá ra. Tar tal maz hat nak feladat megol dá si al go rit mu so -
kat, vi sel ke dé si sza bá lyo kat; fel le het raj ta tün tet ni egy-egy mun ka sza kasz
idő be li me ne tét, hely szí neit, a feladat megol dás el kép zel he tő vagy el várt mód ját.
A mun ka kár tyát a min den ko ri igé nyek alap ján ké szít he ti a pe da gó gus, de el ké -
szí té sük a ta nu lók kal együtt ta lán még cél ra ve ze tőbb. 

A mun ka kár tyák le he tő vé te szik a pe da gó gus szá má ra a más ta nu lók fe lé va -
ló for du lást, a diá kok szá má ra pe dig az ön ál ló te vé keny ség se gít ség gel va ló meg-
 ta nu lá sát. A mun ka kár tyák, a lo gi kai tér ké pek tar tal ma, szá ma a min den ko ri ta-
 nu lá si kö rül mé nyek, szük ség le tek függ vé nyé ben vál to zik.

A pro jekt me net meg ter ve zé se kor vissza té rő kér dés a te vé keny ség hely szí ne. Az
ok ta tás tér be li ke re te ha gyo má nyo san az is ko lai osz tály te rem. Az osz tály te rem
nagy sá ga, be ren de zé se az év szá za dok so rán so kat vál to zott (Boreczky 1997).

A be ren de zés kér dé se a mai na pig sok kí ván ni va lót hagy ma ga után. Az is ko -
lai ál la po tok Ma gyaror szá gon sok eset ben egész ség ta ni és funk cio ná lis szem-
 pont ból sú lyo san ki fo gá sol ha tók (pl. a bú tor zat mé re te, ál la po ta, vi lá gí tás, lég tér
nagy sá ga, egész ség ügyi be ren de zé sek he lye, ál la po ta; tor na te rem, dísz te rem stb.
hiá nya). Nem vé let len, hogy mind a pe da gó gu sok, mind a szü lők, mind a gye re -
kek is ko lá val („ál maik is ko lá já val”) kap cso la tos leg fon to sabb igé nye a je len le gi
kö rül mé nyek nél lé nye ge sen jobb szín vo nal (M. Nádasi–Serfőző–Hunyadyné
2002).



38
M. Nádasi Má ria

Az is ko lák többsége ré sze minden nek el le né re je len tős erő fe szí té se ket tett/
tesz a szak tan ter mek kiala kí tá sa ér de ké ben. A ha gyo má nyos ok ta tás ban a ta -
nulást-ta ní tást se gí tő esz kö zök ün nep na pi plusz ként je len nek/je len tek meg.
(„Be hoz tam nek tek egy ké pet, köny vet, hasz ná la ti tár gyat…, meg né zünk egy 
vi deo fil met, ha van a kon nek tor ban áram stb.”) A fi zi kate rem ben, a föld rajz-
te rem ben, a ze nete rem ben stb. a ta nu lást se gí tő anya gok, esz kö zök (köny vek,
tér ké pek, ma ket tek, kí sér le ti esz kö zök, hang sze rek stb.) egy-egy tan tárgy ese té -
ben együtt van nak. Ugyanak kor a ma gyar ok ta tás ügy ben a szak tan ter mi megol -
dás igen csak fe le más azál tal, hogy az egyes osz tá lyok nak na gyon gyak ran nincs
sa ját osz tá lyuk, „ott ho nuk”, a ta nu lók min de nü ket ci pel ve bo lyon ga nak az is ko -
lá ban szak tan te rem ről szak tan te rem re.

Az osz tály ter men kí vü li mun ká val a pe da gó gu sok csak rit kán él nek, bár elő-
 nyeit so kan lát ják (M. Nádasi 2002). Bú tor zat, fel sze relt ség te kin te té ben sok
min den kom pen zál ha tó, de a pro jek tek ke re té ben va ló mun ka fel tét le nül igény li
az osz tály te rem ki tá gí tá sát. Ilyen ese tek ben ér de mes osz ta nunk egy an gol szer ző
vé le mé nyét: „az osz tály te rem leg hasz no sabb se géd esz kö ze az ab lak, a be ren de -
zés leg hasz no sabb tar to zé ka pe dig az aj tó” (Waters, idé zi Zászkaliczky 1997,
285).

Az is ko lán be lül kiemelt sze rep re tesz nek szert az is ko la könyv tá rak, a mé dia-
tá rak. De a pro jekt mun ka so rán tan te rem mé, is ko lá vá vál hat az egész te le pü lés,
az él mény szer zés hely szí nei lesz nek a gyer mek könyv tá rak, a hi va ta lok, a kul tu -
rá lis, szo ciá lis in téz mé nyek, ide ge nek ott ho nai stb., a köny vek ből va ló ta nu lás
mel lett te hát meg je len nek az is me ret szer zés más fé le él mé nye ket adó esz kö zei,
kö ze gei. A ki rán du lá sok is, az er dei is ko lák is a pro jekt ok ta tás ki vá ló fel té te leit
kí nál ják.

A ter ve zés te hát kö zös te vé keny ség, a ta ná rok, ta nu lók kö zös mun ká ját te kint -
ve a pro jekt ma te ria li zált cél jai ra ter jed nek ki. E cé lok alá ren del tek a pe da gó giai
meg fon to lá sok nak, ame lyek re a pe da gó gu sok gon dol nak.

Ha össze tett fo lya mat ter ve zé se zaj lik, fon tos a felada tok sze mé lyek hez, cso-
 por tok hoz ren de lé se, a felada tok, fe le lős sé gek egyér tel mű vé té te le. En nek át te -
kint he tő rög zí té se hoz zá ren de lé si mát rix se gít sé gé vel va ló sít ha tó meg. A mát rix
el ké szí té se lé nye ges, mert ké szí té se köz ben ki buk nak a terv tisz tá zat lan pont jai. 

A mát rix le het sé ges el ké szí té se: El ké szít jük a megol dan dó felada tok so rát, le-
 he tő leg sor rend jét. Ezek mel lé ír juk oda, hogy ki nek a fe le lős sé ge a felada tok
megol dá sa. Ha a pro jekt „egyszin tes”, te hát ha a pro jekt me ne dzser pe da gó gus és
a vég re haj tók kö zött a mun ka kap cso lat köz vet len, ak kor ez azt je len ti, hogy a te-
 vé keny ség mel lé egy sze rűen odaír juk a fe le lő sök és egy ben feladat megol dók ne-
 veit vagy (egy sze rű sí tés ér de ké ben) je leit. Ha a pro jekt „két- vagy többszin tes”,
te hát ha a pro jekt me ne dzser a rész pro jek tek fe le lő sein ke resz tül tart ja a kap cso -
la tot a pro jekt tag sá gá val, ak kor le het, hogy a te vé keny ség mel lé csak a fe le lős
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ne ve ke rül, de a fe le lős és a feladat megol dók együt tes fel tün te té se is in do kolt le -
het. A vá lasz tott megol dás a pro jekt me ne dzser ve ze té si stí lu sán mú lik. A hoz zá -
ren de lé si mát rix pro jekt fa liúj sá gon va ló meg je len te té se ter mé sze tes. 

Ugyan csak fon tos idő ben el hú zó dó feladat megol dás ese tén az idő terv el ké -
szí té se. A konk rét ha tár idő kön kí vül a pro jekt me nedzs ment ja va sol ja az ún.
mér föld kö vek meg ha tá ro zá sát is. Ezt az el ne ve zést hasz nál ják egyes bel ső vég-
 pon tok megjelelölésére, ame lyek kü lön időt nem igé nyel nek, de meg ha tá ro zá -
suk tu laj don kép pen az össze tett fo lya mat együtt tart ha tó sá gát szol gál ja. Az idő-
 terv meg je le ní té sé re a pro jekt me nedzs ment (Verzuh 2006) a mintegy száz éve 
e cél ér de ké ben kiala kult Gant-diag ra mot (vo naldiag ra mot) ajánl ja. Az idő terv
legegy sze rűbb for má ja, ha az el ső sor ba a te vé keny sé gek ke rül nek egy más alá,
mel lé je a nap tár ki te rít ve, s a te vé keny ség től vo na lak in dul nak a ter ve zett na pig.
Ezt ter mé sze te sen le het bo nyo lí ta ni is, idő be li össze füg gé se ket je lez ni, de ez a
ter ve zett pro jekt össze tett sé gé től függ. 

Az áb rá zo lás diffe ren ciált sá gá tól füg get le nül fon tos az idő be li fo lya mat, a
pár hu za mos ten ni va lók át gon do lá sa. 

A pe da gó giai pro jekt ter ve zés te hát több szem pont ra ki ter je dő, az érin tet tek
ál tal kö zö sen vég zen dő te vé keny ség. Meg fe le lő szin tű megol dá sa fel té te le zi a ki-
 hor dá si sza kasz tü rel mes, ala pos vé gigélé sét.

4.3. A pro jekt vég re haj tá sá ról

A pro jekt mun ka már so kat em le ge tett sa já tos sá ga a diá kok ön ál ló sá ga. A té ma
fel dol go zá sá nak fo lya ma ta te hát egyé ni és cso por tos (ön ál ló) ku ta tó mun kát fel-
 té te lez. A pe da gó gus felada ta, le he tő sé ge ezalatt a ta nu lók ról, a mun ka me ne té -
ről fel jegy zé sek ké szí té se a pro jekt nap ló ba. Az így szer zett in for má ciók se gít he -
tik a pro jekt ok ta tás idő sza ká ban is, a ké sőb biek ben is a diffe ren ciált vagy
adap tív ok ta tást (M. Nádasi 2001, 2007). A nap ló ve ze té sé ről a ta nu ló kat elő ze -
te sen (már az inkubációs idő szak ban) tá jé koz tat ni ér de mes, ne iz gas sák ma gu -
kat fe les le ge sen, ne ül je meg a pe da gó gus-ta nu ló vi szonyt ér tel met len fél reér tés. 

Idő ben el hú zó dó pro jekt ese tén a ta nu lók nak is cél sze rű „ku ta tófü ze tet”
használniuk, amely ben min den, a pro jekt tel kap cso la tos tud ni va lót ön ma guk
szá má ra fel je gyez nek, je lez ve az elő re lé pé sek nél, a konk rét tör té né sek nél az ak-
 tuá lis idő pon tot is. Ugyan csak ja va sol ha tó port fó lió ké szí té sé re biztatni a diá -
ko kat. 

Mi nél ke vés bé gya kor lot tak a ta nu lók az ön ál ló te vé keny ség ben, an nál in-
 kább vár ha tó, hogy a pe da gó gus(ok)nak er re vo nat ko zóan ta ná cso kat kell ad-
niuk. Tör tén het ez ké rés re, kér dés re is, de ha ilyen hely ze tet ész lel, fel tét le nül be
kell avat koz nia. Ez a se gít ség a tar tal mi mel lett le het tech ni kai (ho gyan tud nak
va la mi lyen ta nu lá si cél pon tot elér ni), érint he ti az együtt mű kö dés nor mái nak
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be tar tá sát, a konflik tus megol dá sá nak se gí té sét, az egy más kö zöt ti kom mu ni ká -
ció szín vo na lát, a feladat megol dás ki vi te le zé sé nek prak ti kus sá gát, esz té ti ku mát
stb. Mindez igé nyel he ti a pe da gó gus-ta nu ló sze mé lyes kap cso la tok szá má nak
nö ve ke dé sét is, de le het itt már akár az e-mailes in for má ció cse ré re is gon dol ni.
Ezek nek a di rekt irá nyí tá si sza ka szok nak meg van az a biz ton vár ha tó ha tá suk,
hogy leg kö ze lebb már ezek is me re té ben pró bál ják meg a ta nu lók felada tai kat
megol da ni. (A szük ség ese tén va ló tá mo ga tás nem je len ti a ta nu lók szo ros irá-
 nyí tá sát, a kér dé sek kel, ag go dal mas ko dá sok kal va ló fo lya ma tos zak la tást.)

A mun ka e sza ka szá ban elég sok le het a szer ve zé si ten ni va ló:

• Ami kor az osz tály te rem ben dol goz nak, le gyen a ta nu lók nak ele gen dő he-
 lyük.

• A pá ros vagy cso por tos be szél ge tés sel ne za var ják egy mást (dol goz hat nak
a fo lyo són is, más „köl csön kért” he lyen is). 

• A kü lön bö ző pro duk tu mo kat fél kész ál la pot ban is le hes sen az osz tály ban
biz ton sá gos he lyen tá rol ni, vagy ép pen más na pi foly ta tás cél já ból elöl
hagy ni (a ta ka rí tó sze mély zet tel va ló megegye zés ilyen kor alap ve tő fel té -
tel).

• Le gyen minden nek és min den ki nek a töb biek ál tal is is mert he lye.
• Az is ko lán kí vü li szín he lyek re va ló elérést – ami kor ezt a ta nu ló fi zi kai és

köz le ke dé si biz ton sá ga igény li – elő kell ké szí te ni.
• Az is ko lán kí vü li szín he lye ken (pl. in ter jú ide gen csa lá dok ban stb.) a mo-

 rá lis biz ton sá got ga ran tál ni kell. 
• Az is ko lán kí vü li prog ra mok ra in di rekt mó don is fi gyel ni kell.
• A tel je sít mé nyek idő ará nyos (ter ve zés sel össz hang ban le vő) tel je sí té sét fi-

 gye lem mel kell kí sér ni (mér föld kö vek!) stb.

Ab ban az eset ben, ha a ta nu lók nak szük sé gük van az ön ál ló feladat megol dás
se gí té sé re, egy sze ri inst ruk ciók mel lett mun ka kár tyák és/vagy lo gi kai kár tyák
ké szí té sé vel is se gít he tünk.

A mun ka kár tya, a lo gi kai kár tya ké szí té se tör tén het a hely szí nen a pe da gó gus
és a ta nu lók kö zös mun ká ja ként, de vál lal hat ja a pe da gó gus, és ta pasz ta la tok bir-
 to ká ban már a ta nu ló is. Ahány mun ka kár tya, ahány lo gi kai kár tya, annyi fé le.
At tól függ, mi re van a gye re kek nek szük sé gük. A mun ka kár tyák, lo gi kai kár tyák
tar tós sá gát, más ese tek ben va ló hasz nál ha tó sá gát se gít he ti, ha ke mé nyebb pa-
 pír ra ké szít jük, és nej lon ta sak ba he lyez ve tá rol juk őket, bár mi kor elő ve he tő mó -
don. Egé szen biz tos, hogy gyak ran elő kell majd ven ni mun ka kár tya ként az
együtt mű kö dés sza bá lyait, a konst ruk tív konflik tus megol dás ja va solt me ne tét, 
a vi ta so rán fi gye lem be ve he tő szem pon to kat tar tal ma zó, a feladat gon do la ti
struk tú rá ját vi lá go san tar tal ma zó lo gi kai kár tyá kat. A mun ka kár tyák is ko lai
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gyűj te mé nye, ka ta ló gu sa meg könnyít he ti a pro jekt ok ta tás ra vál lal ko zó va la -
mennyi pe da gó gus mun ká ját. 

A pro jektki dol go zás fo lya ma tá ban te hát a diá kok va ló di ön ál ló sá gán van a
hang súly, s a pe da gó gus sze re pe in kább in di rekt, facilitátor, szupervizor, ta nács -
adó, a fo lya ma tok ka ta li zá to ra. A diá kok ön ál ló sá ga az ön diffe ren ciá lás ki vá ló
le he tő sé gei hez ve zet, s ez egy ben azt is je len ti, hogy a na gyon kü lön bö ző ta nu lók
meg ta lál hat ják sa ját le he tő sé gei ket. A pro jekt ok ta tás en nek kö vet kez té ben akár
még az in teg rá ció fon tos esz kö ze is le het (Rad nó ti 2008). A pe da gó gus sze re pé -
nek meg vál to zá sa nem je len ti azt, hogy szük ség ese tén – tar tal mi, kap cso lat be li,
együtt mű kö dé si prob lé mák miatt – nincs szük ség (mint ahogy ezt már je lez tük
is) a pe da gó gus di rekt beavat ko zá sai ra. En nek az új hely zet nek a tu do má sul vé te -
le gya kor lat lan ság ese tén mind két fél szá má ra fur csa le het. Ha a pe da gó gus a di-
 rekt irá nyí tás hoz van szok va, el bi zony ta la nod hat, hi szen nem tud ja át te kin te ni
sze mély re bon tot tan a ta nu lók te vé keny sé gét, s ta lán gon dot okoz ki ta lál ni az in-
 di rekt beavat ko zás le het sé ges mód jait. A gye re kek ese té ben pe dig ön ál ló ság he-
 lyett sok szor gyá mol ta lan ság fi gyel he tő meg.

Mi a pe da gó gus spe ciá lis feladat kö re? Ahogy azt már em lí tet tük: meg fi gyel -
he ti a gye re ke ket ön ál ló egyé ni vagy koo pe ra tív mun ka köz ben, és er ről sze-
 mély re sza bott fel jegy zé se ket ké szít het. Megis mer he ti ed dig az is ko lá ban ki nem
de rült tár gyi tu dá su kat (a leg több ta ní tó nak pél dául nincs is me re te ar ról, mi lyen
hi he tet le nül so kat tud nak a kis fiúk al só ta go za tos éveik ben a ma da rak ról, a ra-
 ga do zó em lő sök ről, az es tén ként táv cső vel rend sze re sen kém lelt csil la gok ról, mi
min dent tud nak leol vas ni a tér kép ről, mi lyen, sok szor meg lel ke sí tett kap cso lat -
ban van nak a he gyek kel, vi zek kel), ta pasz ta la to kat sze rez het ön ál ló prob lé ma-
megol dó sa já tos sá gaik ról, egy más sal va ló vi szo nyaik ról, szo ciá lis, szer ve zé si
ügyes sé gük ről, fan tá ziá juk ról, el té rő élet ta pasz ta la taik ról. És mindeköz ben kéz-
 ben kell tar ta nia a pro jektmű kö dés rend sze rét.

A ta nu lók pe dig új ol dal ról is mer he tik meg a ta nárt. Rá cso dál koz hat nak ha-
 tal mas hát tértu dá sá ra, hu mo rá ra, fel fi gyel het nek (per sze, le het, csak 20 év múl -
va) ta nács adó ta pin ta tá ra, megis mer he tik mun ka társ ként. A gye re kek cso port -
fel fo gá sá ba akár még a pe da gó gus is be le fér het.

A ta nu lók a pe da gó gu so kon kí vül a szak ér tő szü lők kel, fel nőt tek kel is köl-
 csö nös fi gyel men, elis me ré sen ala pu ló mun ka kap cso lat ba ke rül het nek, mindez
nö vel he ti az is ko la meg tar tó sze re pé nek esé lyét hosszú tá von is. 

A ta nu lók egy más kö zöt ti vi szo nyai is ala kul nak: az ön ál ló feladat megol dás
so rán ta nú sí tott sa já tos sá gaik alap ján fi gyel het nek fel egy más ra, ugyanak kor a
kö zös, po zi tív él mény me le gí tő, össze ko vá cso ló ere je hosszú évek re ki hat, s ön-
is me re tük is gaz da god hat.

S ta lán azt is kár len ne szó nél kül hagy ni, hogy az egy más sal együtt mű kö dő
fel nőt tek (pe da gó gu sok, szü lők, szak ér tők) kap cso lat rend sze ré nek kö vet kez té -



42
M. Nádasi Má ria

ben is le het nek vál to zá sok, min de nekelőtt a tan tes tü let lég kö ré ben, va la mint a
csa lád és az is ko la kap cso la tá ban. Kö zös pro jekt ok ta tá si ta pasz ta la tok kal a há-
 tunk mö gött mindezek miatt vál to zat la nul vissza tér ni a ha gyo má nyos ok ta tás -
hoz már nem le het sé ges.

4.4. A pro jekt le zá rá sá ról

A pro jek tek le zá rá sa a ter me lés ben, a mű vé szet ben stb. iz gal mas mo men tum.
Sok eset ben ün ne pé lyes az átadás–át vé tel (au tó pá lya egy-egy sza ka szá nak át-
adá sa nem ze tiszí nű sza lag át vá gásával, szo borle lep le zés, is ko la tor na csar no-
 ká nak ava tá sa stb.), de min den eset ben az ala pí tó do ku men tum hoz, a tel jes 
do ku men tá ció hoz va ló vi szo nyí tást je lenti. A pe da gó giai pro jekt ben a pro jekt
le zá rá sá nak két sza ka sza van: a pre zen tá ció és az ér té ke lés, bár össze kap cso ló dá -
suk vi tán felüli.

4.4.1. A pre zen tá lás ról

Ha a ter ve zés és a ki vi te le zés so rán a be mu ta tás szem pont ját nem té vesz tet tük
szem elöl, ak kor a be mu ta tás szer ves, alig várt be fe je zé se a fo lya mat nak. Ha a
ter ve ző mun ka so rán rög zí tet tük, hogy kik nek és mi lyen for má ban fog tör tén ni a
be mu ta tás, ez meg ha tá roz za a mun ka egész fo lya ma tát. Ez ter mé sze te sen nem
je len ti azt, hogy a me net köz be ni öt le te ket nem le het fo gad ni, hi szen sok szor
me net köz ben tá rul nak fel va la mely té ma új pre zen tá ciós le he tő sé gei. (Vagy va-
 la mi ről ki de rül, hogy nem le het az adott sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kö zött meg-
 csi nál ni.) 

A té mafel dol go zás eredményeinek be mu ta tá sa ak kor le het öröm te li, si ke res
zá ró ak kord, ha az al ka lom ün ne pi. A ta nu ló kat az ilyen al kal mak meg szer ve zé -
sé be be ve zet ni szin tén szép le he tő ség.

A pre zen tá ció a diá kok szá má ra ön ma guk meg mu ta tá sá nak nagy sze rű le he -
tő sé ge – el tér a meg szo kott is ko lai sze rep lé sek től. Az zal fog lal koz ha tott, amit vá-
 lasz tott; olyan szo ciá lis kap cso lat ban vagy ép pen egye dül te vé keny ke dett, ami re
vá gyott; olyan te rü le ten és úgy vál lal hat sze re pet, amely ben meg nyil vá nul hat
hoz záér té se. Büsz ke le het ma gá ra, szü lei is büsz kék le het nek rá; ta ná rai szá má ra
meg mu tat hat ja si ke res, po zi tív tu laj don sá gait.

A pro jekt mun ka ered mé nyei nek pre zen tá lá sa kor ki bő vül az érin tet tek kö re a
be mu ta tá son részt  ve vők kel. Fon tos szem pont, így le het hí ve ket sze rez ni a pro-
 jekt ok ta tás ügyé hez, a meg hí vot tak egy kö vet ke ző al ka lom mal akár ak tív tá mo -
ga tók is le het nek. A kiál lí tá son, előadá son stb. részt  ve vő „kö zön ség” le het az is-
 ko la töb bi osz tá lya, az ér dek lő dő szü lők, az is ko la fenn tar tó, vagy ép pen sor
ke rül het a pro jekt ered mé nyé nek kül föl di be mu ta tá sá ra is.
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Nem sza bad el fe led kez ni ar ról, hogy a gye re kek szá má ra a meg hí vot tak tet-
 szés nyil vá ní tá sa lé nye gé ben kül ső ér té ke lés, fon tos vissza jel ző, hosszú tá von mo-
 ti vá ló ér té kű. Ezért hagy ni kell ele gen dő időt a ven dé gek nek a tá jé ko zó dás ra, az
érin tett ta nu lók nak az is mer te té sek re, ma gya rá za tok ra, az esz me cse rék re, vagy
egy sze rűen csak a jó ízű be szél ge tés re.

4.4.2. Az ér té ke lés ről

Mint az köz tu dott, a pe da gó giá ban az ér té ke lés min dig vi szo nyí tás. Mi hez vi szo -
nyí tunk? A pe da gó gus a kül ső (tan ter vi) kö ve tel mé nyek hez, a töb bi ta nu ló hoz, a
ta nu ló ko ráb bi tel je sít mé nyei hez, sa ját nyílt vagy oly kor ön ma ga szá má ra is rej-
 tett el vá rá sai hoz. És gyak ran vi szo nyí tunk nem zet kö zi el vá rá sok hoz (IEA, PISA
mé rés stb.) is.

A ta nu ló fő leg a pe da gó gus nyílt, il let ve az ál ta la „fo gott” rej tett el vá rá sai hoz
és tár sai hoz vi szo nyít. A kül ső kö ve tel mé nye ket ál ta lá ban nem is me ri, ön ma ga
fej lő dé sét fő leg a nagy ug rá sok nál tud ja átél ni, ér té kel ni, de eh hez is sok szor kül -
ső se gít ség re van szük sé ge. 

A szü lők vi szo nyí tá si szem pont jai szé les te re pen szó ród nak: más gye re ke mit
tud, más gye rek nek mi lye nek az osz tály za tai; mi lyen to vább ta nu lá si el gon do lá -
sai van nak sa ját gye re ké vel stb.

A pro jekt ok ta tás ban va ló rész vé tel az ér té ke lés te kin te té ben is új színt visz a
gya kor lat ba, felerő sö dik a fo lya mat ban az önér té ke lés és a tár sak ér té ke lé se, de a
feladat megol dás fo lya ma tá ban va ló be vá lás hoz kap cso lód va. A gye re kek ön ma -
guk kal is, má sok kal kap cso lat ban is rend re átélik a va la mi re va ló al kal mas ság
vagy ép pen al kal mat lan ság él mé nyét. Ezek a fo lya ma tok az ok ta tás ban ál lan -
dóan je len van nak, le gyen bár mi lyen az ok ta tás. Csak na gyon sok szor a ta ná ri
ér té ke lés hát te rén, sok szor ti tok za tos „kö ve tel mé nyek”-hez kap cso lód va, szub-
 jek ti vi tás sal ter hel ve men nek vég be. 

A pro jekt hez kap cso ló dóan min den vi lá go sabb. A felada tok megol dá sá nak
szín vo na la rész le tei ben, egé szé ben is nyil vá nos; a rész ered mé nyek összeil lé se,
szín vo na lá nak megíté lé se nem hol mi ho má lyos ér té ke lé si szem pon tok hoz kap-
 cso ló dik. Az önér té ke lés pe dig mindezek alap ján reá li sab bá vál hat, és na gyobb
je len tő ség re tesz szert.

Rit kán gon do lunk ar ra, hogy az el ké szí tett pro duk tu mok sor sa is ér té ke lé si
moz za nat. Mert hi szen ki ke rül het nek a fo lyo só fa lá ra, be ke rül het nek az igaz ga -
tói iro dá ba, a könyv tár ba, el ke rül het nek be vá sár lóköz pont ba, temp lom ba, bel-
 föl di vagy kül föl di test vér is ko lá ba, odaad hat juk megőr zés re a te le pü lés kü lö nö -
sen ér dek lő dő la ko sa szá má ra, azok a ta nu lók vi he tik ha za, akik dol goz tak raj ta,
de ki ke rül het nek va la me lyik so sem hasz nált he lyi ség be, ahol nyil ván va lóan az
enyé szet vár rá juk. 
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A be mu ta tás sal a pro jekt nek nincs vé ge. Szük sé ges még egy „bel ső” ér té ke lé -
si al ka lom, ami kor a pro jekt ki dol go zá sá ban részt  ve vők egy más kö zött be szé lik
meg a(z új típusú) mun ka tar tal mi és mun ka szer ve zé si ta nul sá gait. Ek kor le het
az ön ál ló ta nu lás szem pont jai ra, tech ni kái ra fel hív ni a fi gyel met. Sok szor ez az
al ka lom te szi le he tő vé – mintegy a megol dott pro jekt ta nul sá gai nak tük ré ben –
a kö vet ke ző komp lex té ma fe lé va ló nyi tást is.

A bel ső ér té ke lés so rán al kal maz ha tó szem pon tok kér dé sek ben meg fo gal -
maz va: 

• Mi tet szett leg job ban, mi tet szett leg ke vés bé az érin tet tek nek?
• Mi lyen cé lo kat si ke rült elér ni a kö zös ter veink hez ké pest?
• Mi lyen ta pasz ta la to kat sze rez tek az érin tet tek a kü lön bö ző szer ve zé si mó-

 dok kal kap cso lat ban?
• Mi lyen prob lé mák, konflik tu sok hát rál tat ták a mun kát, ho gyan le he tett

úr rá len ni raj tuk?
• Mi lyen szer ve zé si prob lé mák adód tak, ho gyan le het eze ket más kor meg-

előz ni?
• Mi lyen is ko lai, is ko lán kí vü li kö rül mé nyek ne he zí tet ték a mun kát?
• Mi lyen is ko lán be lü li kö rül mé nyek meg vál toz ta tá sá ra van fel tét le nül szük-

 ség a kö vet ke ző pro jekt ér de ké ben?
• Mi lyen kül ső jel zé sek ér kez tek menet közben vagy a pro jekt vé gén a szer-

 ve zők höz? 
• Mi le gyen a pro jekt mun ka tár gyi ered mé nyei nek sor sa rö vid, il let ve hosz-

szú tá von? Van-e ked vünk más al ka lom mal is pro jekt mun ká ra?

Mindeze ket a kér dé se ket a si ker, az ered mé nyes mun ka fe let ti öröm lég kö ré -
ben ér de mes fel ten ni s meg vá la szol ni. Azon ban fon tos ar ra is gon dol ni, hogy a
me nedzs ment is el vé gez ze az ön refle xiót, meg fo gal maz za a jö vő szem pont já ból
fon tos kö vet kez te tést sa ját mun ká juk ról.



5. ÖSSZE FOG LA LÁS

A pro jekt ok ta tás, pro jekt orien tált ok ta tás ko ránt sem „új di vat”, ha nem egy több
mint százéves is ko lai „ta lál mány” új ra fel fe de zé se a ha zai köz ok ta tás szá má ra.
Át gon dolt al kal ma zá sa sem mi koc ká za tot nem je lent.

A pro jekt ok ta tás je len lé te a vi lág több or szá gá ban is ter mé sze tes sé vált. De
még a ha zai, ha gyo má nyos pe da gó giai szel lem ben mű kö dő köz ok ta tá si rend-
 szer ből sem hiány zott tel je sen, meg-meg je lent a re form pe da gó giai in téz mé -
nyek ben, a kí sér le ti is ko lák ban, a sza ba di dős te vé keny sé gek ben, ele mei meg ta -
lál ha tók vol tak az al ko tó szel le mű pe da gó gu sok mun ká já ban, és má ra már
sok szo ro san ki de rült, hogy min den részt ve vő szá má ra kí vá na tos megol dás.
A pro jekt ok ta tás mi ni má li san re mél he tő pe da gó giai kö vet kez mé nyei a ta nu ló -
kat il le tően:

• a ta nu lók meg nö ve ke dett ér dek lő dé se, ak ti vi tá sa, ön ál ló sá ga,
• a diá kok több szem pon tú vá vá ló önis me re te, reá li sab bá vá ló önér té ke lé se, 
• a ta nu ló tár sak és az együtt mű kö dő ta ná rok diffe ren ciál tabb is me re te.

A pro jekt ok ta tás ra a pe da gó gus és a ta nu lók kez de mé nye ző együtt mű kö dé -
sén ala pu ló nyílt ok ta tás ad le he tő sé get, amely ben a diá kok bel ső mo ti vált ság -
ból, sa ját dön té sük kel össz hang ban ta nul hat nak; a pe da gó gu sok a ta nu lók facili-
tátoraként átél he tik a pe da gó giai al ko tás, krea ti vi tás szak mai ön bi za lom nö ve lő
ere jét, a ta nu lók szel le mi, mo rá lis fej lő dé sét lát va új ra és új ra megerő söd het nek
a pá lyá hoz fű ző dő el kö te le zett sé gük ben; a szü lők meg könnyeb bült ta núi, sok-
 szor konk rét se gí tői le het nek an nak, hogy gyer me keik (te het sé ges, kü lö nös ne-
 ve lé si prob lé má kat nem je len tő, vagy ép pen sa já tos ne ve lé si szük ség le tű gyer-
 me keik) meg ta lál ják he lyü ket az is ko la vi lá gá ban.

A pro jekt ok ta tás fel té te lei:

• a pe da gó gus/ok nyi tott/ak a ta nu lók kal va ló együtt mű kö dés re,
• a ta nu lók fel ké szül tek az ön ál ló ta nu lás ra, a ku ta tómun ká ra,
• a diá kok éret tek a koo pe ra ti vi tás ra és gya kor lot tak ben ne, 
• az in téz mény ben ren del ke zés re áll nak vagy meg te remt he tők a pro jekt ok -

ta tás sze mé lyi és tár gyi fel té te lei. 
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Eze kért a fel té te le kért azon ban az in téz mé nyek nek meg kell dolgozniuk, sok
eset ben je len tő sen meg kell változniuk. 

Ha csak egyik vagy má sik ele me hiány zik a pro jekt ok ta tás fel té te lei nek (pél -
dául a té mát a ta ná rok ha tá roz zák meg, a to váb biak ban azon ban min den úgy
zaj lik, mint a pro jektfel dol go zás ban), ak kor be szél he tünk pro jekt orien tált, pro-
jektszellemű vagy pro jekt sze rű ok ta tás ról. 

Ab ban az eset ben azon ban, ha a ta nu lói ön ál ló ság je len té ke nyen sé rül – nem
a diá kok ha tá roz zák meg a té mát, a té ma fel dol go zá sa so rán do mi náns a di rekt
ta nu lásszer ve zés, ta nu lásirá nyí tás, s ha az ér té ke lés ben a pe da gó gus szem pont -
jai, megol dás mód jai a dön tőek –, nem be szél he tünk pro jekt orien tált, projekt-
szellemű ok ta tás ról.



6. A PRO JEKT OK TA TÁS HELY ZE TE MA 

A pro jekt ok ta tás ról szól va, a tör té ne té vel kap cso lat ban mon dot tak hoz vissza tér -
ve, azt kell lát ni, hogy a pe da gó gu sok kö ré ben ra di ká li san megug rott a pro jekt -
ok ta tás mint ter mi no ló gia is mert sé ge, ak kor is, ha nem is min den ki ér ti egy for -
mán a mö göt te le vő tar tal mat.

A to vább kép zé sek ta pasz ta la tai alap ján ugyanis az szűr he tő le, hogy a kö zös
gon dol ko dás kez de te kor még nem na gyon vá lik szét a pro jekt há rom (köz nyel vi,
ál ta lá nos, pe da gó giai) ér tel me zé se. A pe da gó giai pro jekt egyes sza ka szai val, je -
gyei vel va ló megis mer ke dés ered mé nye ként azon ban ha mar el jut nak a kol lé gák
ah hoz a vé le mény hez, hogy hi szen ezt ők is csi nál ják. Mert hi szen ad nak ki ön ál -
lóan megol dan dó ta nul má nyi felada tot; egy-egy is ko lai ren dez vényt egy-egy
osz tály ké szít elő (ezen be lül ön ál ló ka pott vagy vál lalt felada tok van nak) stb. És
na gyon erő sen kez dik úgy érez ni, hogy ez nem is „egy sze rűen” pro jektszel le mi -
sé gű, ha nem „va ló di” pro jektmun ka. Ez a nyi tott ság a té ma irá nyá ba min den-
eset re na gyon fon tos jel zés, de ta lán azért ala kul ki, mert a dön tő pont, a pro jekt -
ok ta tás és a nyílt ok ta tás nem min dig kap cso ló dik össze, nem min dig kap kel lő
súlyt a pro jekt ok ta tás ról va ló gon dol ko dás ban. Ugyanak kor ez a diffe ren ciá lat -
lan, de ér dek lő dő oda for du lás le het a ga ran cia ar ra, hogy a pro jekt ok ta tás imp-
 le men tá ció ja meg nyug ta tó mó don és tem pó ban fog vég be men ni a köz ok ta tás -
ban – olyan tem pó ban, ahogy az is ko lák akar ják és el bír ják. Hi szen azt már
ta pasz ta lat ból tud juk, hogy ren de le tek kel (le gye nek pe da gó giai lag bár mennyi re
in do kol tak), jel sza vak kal nem le het a köz ok ta tást egy sé ge sen átál lí ta ni sem mi re.
Je len leg, az in no vá ciók ko rá ban a pro jekt ok ta tás olyan ös vény nek tű nik, amely a
köz ok ta tás nak a zárt gya kor lat tól a nyílt, személyközpontú gya kor lat fe lé va ló
el moz du lá sát se gí ti.

A ta pasz ta la tok, az egy re-más ra meg je le nő pub li ká ciók azt mu tat ják, hogy az
is ko lák vi szo nya a pro jekt ok ta tás gon do la tá hoz meg le he tő sen kü lön bö ző le het.
Van nak is ko lák, 

• ame lyek ben a pro jekt fel dol go zás, a projektszellemű megol dás szak iro da -
lom ban szor gal ma zott mó don tör té nő meg va ló sí tá sá ra tö rek sze nek,

• ame lyek el zár kóz nak a pro jekt ok ta tás gon do la tá tól, gya kor la tától,
• ame lyek a pro jekt ok ta tást a zárt ok ta tás ke re tei kö zé kí ván ják be szo rí ta ni. 
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6.1. A pro jekt ok ta tás sal, a projektszellemű megol dá sok kal 
ro kon szen ve ző is ko lák ról 

Ér de mes kiemel ni, hogy a pe da gó gu sok min den szin ten sze re tik kéz ben tar ta ni
a té mák aján lá sát, akár tan tár gyak hoz kap cso ló dóan, akár tan tár gyak fe let ti
meg kö ze lí tés ben, szem előtt tart va a komp le xi tást. A té ma for rás a tan ter vet is-
 me rő pe da gó gus vagy a té má ra szer ve ző dő team. Azt le het re mél ni, hogy a ta nu -
lás e vál to za tá ban a komp lex szem lé let mó dot el sa já tí tó ta nu lók előbb-utóbb
ma guk is té maaján lók ká lesz nek.

Ami lé nye ge sen ne he zeb ben megy, a ta nu lók diffe ren ciált ön ál ló sá gá nak se-
 gí té se, az ön diffe ren ciá lás fel té te lei nek meg te rem té se, az er re va ló tö rek vés el fo -
ga dá sa. A pe da gó gu sok min den szin ten sze re tik meg mon da ni, mit és ho gyan
csi nál ja nak a ta nu lók.

Ugyan csak ne he zen megy a pe da gó gu sok együtt mű kö dé se egy más sal, a szü-
 lők kel, hi szen eb ben még sok kal ke ve sebb ta pasz ta la tuk van, mint a ta nu lók nak.
A diá kok ön ál ló ság ra ne ve lé sé ről legalább a kollégák gon dos kod hat(ná)nak, a
pe da gó gu sok ilyen irá nyú fej lő dé sé re azon ban a ha gyo má nyos pe da gó giai gya-
 kor lat nem ad le he tő sé get. 

Az iro da lom ban ol vas ha tó leírá sok ból azt le het lát ni, hogy a pro jektgon do lat
meg va ló sí tá sa a pe da gó gu sok szá má ra egyelő re még el ső sor ban a sa ját mun ká -
juk meg vál toz ta tá sá ra fi gye lést je len ti.

A to váb biak ban a pro jekt orien tált és pro jekt ok ta tás ra mu ta tunk be pél dá kat
egy ál ta lá nos is ko la fel ső ta go za tán. A leírás rend kí vü li ér té ke az ön refle xiónak a
pe da gó gus ta nu lá sát, fej lő dé sét se gí tő nyílt, szak sze rű meg je le ní té se. 

A leírást ké szí tet te Rácz György, a győrúj ba rá ti ál ta lá nos is ko la igaz ga tó ja, 2001/2002-ben.
A pro jekt ok ta tás sal sze mé lye sen két-há rom év vel ezelőtt is mer ked tem meg kü lön bö ző szak iro -
dal mak se gít sé gé vel. Lé nye ge, hogy a ta nu lók egy adott felada tot ön ál lóan, a ta nár ral kö zö sen ki-
 dol go zott terv alap ján haj ta nak vég re. A prog ram be fe je zé se kép pen min den kép pen szük sé ges va-
 la mi lyen pro duk tum előál lí tá sa, be mu ta tá sa. Ez le het sé ges egy előadás a szü lők ré szé re, vagy egy
tab ló, egy ma kett, il let ve egy sa ját tan könyv ké szí té se is. Al kal ma zá sa előtt én sze mé lye sen na gyon
fon tos nak tar tom, hogy a ta nu lók meg fe le lő jár tas sá got sze rez ze nek az ön ál ló mun ka vég zés ben,
va la mint az egy más kö zöt ti koo pe rá ció ban, cso port mun ká ban. Ezért na gyon fon tos, hogy mi re
el szán juk ma gun kat ar ra, hogy be le vá gunk eb be a na gyon szép, de egy ben na gyon ne héz és sok
elő ké szí tő mun kát igény lő feladat ba, a ta nu lóin kat szok tas suk hoz zá a kü lön bö ző mun ka for mák -
hoz. Ez tu da tos elő ké szí tő mun kát igé nyel. Én ezt a gya kor lat ban úgy kezd tem, hogy elő ször az óra
egy rész le té ben ol dot tunk meg olyan felada to kat, ame lye ket cso port mun ká val le het el vé gez ni.
Ezen ke resz tül a ta nu lók hoz zá szok nak ah hoz, hogy mun ká juk nem el szi ge telt, ha nem egy má sért
is fe le lős ség gel tar toz nak. Azután már akár egész órán így jut hat nak új is me re tek hez. Fon tos nak
tar tom meg je gyez ni, hogy a ta nár ré szé ről min den kép pen sok kal na gyobb és igé nye sebb fel ké szü -
lést je lent már a cso port mun ka is, az órán pe dig ál lan dóan ké szen lét ben kell áll nia, hi szen bár mi -
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kor se gít sé get kér het nek tő le a ta nu lók. Te hát ez sem mi kép pen nem könnyű mun ka. Aki nem
akar, vagy nem tud er re ener giát ál doz ni, az ne ki se kezd jen. Csak azért, hogy „mo dern” le gyek,
nem ér de mes be le kez de ni. Én az utób bi két év ben há rom szor pró bál tam ki a pro jekt orien tált, il-
 let ve a pro jekt ok ta tást, és mindegyik bő ven szol gál ta tott ta pasz ta la to kat.

Az el ső pró bál ko zás, avagy a szűz kéz sze ren csé je
Elő ször a 2001/2002-es tan év ben pró bál tam ki az új el já rást, nyol ca di kos osz tály ban, tör té ne lem-
ta ní tás ke re té ben. Az osz tály ab ban kü lön bö zött az át lag tól, hogy vi szony lag so kan sze ret ték a 
tör té nel met. Rend sze re sen vé gez tek gyűj tő mun kát, na gyon so kat ku tat tak a könyv tár ban és az in-
terneten. Ez ad ta ne kem a bá tor sá got, hogy a má so dik fé lév ben meg pró bál koz zam a pro jekt ok ta -
tás sal. Er re a má so dik vi lág há bo rú té má ját ta lál tam a legal kal ma sabb nak. Az elő ké szü le tek fo lya -
mán össze gyűj töt tem azo kat az internetcí me ket, ame lye ket a felada tok so rán fel tud nak majd
hasz nál ni, va la mint ké szí tet tem a té má hoz egy aján ló bib liog rá fiát a könyv tár ban meg ta lál ha tó
köny vek ből és in for má ció hor do zók ból. A té ma fel dol go zá sa szem pont já ból is el tér tem a ha gyo -
má nyos ta na nyagfelosz tás tól. 

A kö vet ke ző egy sé gek re, felada tok ra osz tot tam a ta na nya got:

1. A szem ben ál ló fe lek ha di tech ni ká ja, a II. vi lág há bo rú leg hí re sebb fegy ve rei.
2. A há bo rú min den nap jai.
3. A szem ben ál ló fe lek leg hí re sebb had ve zé rei és csa tái.
4. A csa lá dom „tör té nel me” a há bo rú alatt.
5. Fo goly tá bo rok, kon cent rá ciós tá bo rok.

A már mű kö dő, össze szo kott cso por tok ma guk vá lasz tot ták ki azt a té mát, ame lyet fel sze ret tek
vol na dol goz ni. Mi vel két lánycso por tom és két fiúcso por tom volt, ezért a lá nyok el vál lal ták, hogy a
2. és az 5. té mát egy-egy cso port dol goz za fel, míg a 4. té mát mind két lánycso port fel dol goz za. Az
el ső szer ve zé si órán megegyez tünk ab ban, hogy min den cso port nak olyan pro duk tu mot kell lét re -
hoz nia, amellyel kiáll ha tunk a szü lők elé kb. 8-10 tan óra el tel té vel. Ezután a cso por tok el ké szí tet tek
egy mun ka ter vet, ahol sze mély re szó lóan meg szab ták, hogy ki mi vel fog fog lal koz ni. Ezen kí vül
megál la pod tak ab ban is, kik, mit, mi lyen pro duk tu mot fog nak előál lí ta ni.

A mun kát el ső sor ban a tan órá kon foly tat tuk, de ese ten ként szük ség volt ar ra is, hogy hét vé gén
– fő leg az összeg zés idő sza ká ban – is össze jöj je nek a cso por tok va la me lyik ta nu ló la ká sán. A mun -
ka elin du lás kor sok kér dé sük volt. De ahogy be le me le ged tek a felada tok ba, egy re in kább csak rö -
vid, eliga zí tó jel le gű vagy ese ten ként tech ni kai kér dé seik vol tak. Az idő elő re ha lad tá val egye nes
arány ban nőtt a ta nu lók mun ka ked ve, újabb és újabb öt le tek kel áll tak elő. A prog ram vé gé hez kö-
 ze led ve már kor dá ban kel lett tar ta ni az el kép ze lé sei ket, hogy azok a meg va ló sít ha tó ság ke re tein
be lül ma rad ja nak. A ta nu lók a tan órá kon nemcsak a ha gyo má nyos esz kö zö ket hasz nál hat ták, ha -
nem rend sze re sen igény be ve het ték a könyv tár szol gál ta tá sait is. Itt ren del ke zé sük re állt a szak-
 köny vek mel lett internetkap cso lat, va la mint egy tör té nel mi CD-ROM is. A mun ka for má ból adó-
 dóan az órák han gu la ta is kö tet le nebb volt, a ta nár a hát tér ben ma radt, és szak ér tői, mun ka tár si
együtt mű kö dő sze re pet vál lalt. A feladat legiz gal ma sabb ré sze a be mu ta tó ra va ló fel ké szü lés volt.
Ez al ka lom mal kel lett a cso port ve ze tők nek el mon da ni a kö zö sen kiala kí tott sze mély re szó ló ér té -
ke lést is. A ta nu lók nagy fo kú érett ség ről és fe le lős ség ről tet tek ta nú bi zony sá got, na gyon reá lis ér-
 té ke lést ad tak egy más ról, tel je sen el hagy ták a se ma ti kus szó for du la to kat – min den ki igye ke zett,
jól dol goz tunk stb. –, ehe lyett konk rét megál la pí tá so kat tet tek, ki, ho gyan se gí tet te a cso port mun-
 ká ját, ki volt az, aki csa ló dást oko zott, és ki volt, aki sze rin tük sok kal töb bet meg tett, mint amit elő-
 ze te sen el vár hat tunk vol na tő le.
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A prog ram vé gén a kö vet ke ző pro duk tu mok szü let tek:

• A szemben álló fe lek ha di tech ni ká ját és a má so dik vi lág há bo rú leg hí re sebb fegy ve reit fel-
 dol go zó cso port tab lót ké szí tett az anyag ból, va la mint egy ma ket tet, ame lyen az ardenneki
csa tán ke resz tül mu tat ták be a né me tek és a szö vet sé ges csa pa tok fegy ver ze teit. A tab lók
mel lett a cso port min den tag ja ki vá lasz tott egy-egy le gen dás fegy ver tí pust, ame lyet ki se lő -
adás for má já ban is mer te tett.

• A há bo rú min den nap jai val fog lal ko zó cso port be mu tat ta a kor di vat ját, va la mint be szá molt
az em be rek éle té ről a hát or szág ban, ami hez videofilmrész le tet hasz nál tak fel. Rész le tes tab-
 lót ké szí tet tek a fej ada gok vál to zá sá ról a há bo rú alatt a kü lön bö ző or szá gok ban.

• A kon cent rá ciós tá bo rok éle tét be mu ta tó cso port egy tab lót ké szí tett, ame lyen be je löl ték
Eu ró pa összes kon cent rá ciós tá bo rát, egy má sik fény ké pes tab ló se gít sé gé vel pe dig az em be -
rek szen ve dé seit me sél ték el. Kü lön tab lót ké szí tet tek a ha di fo goly tá bo rok min den nap jai -
ról. Ké szí tet tek egy iro dal mi összeál lí tást is, amely alatt a hát tér ben a kö zö sen össze má solt
videofilm volt lát ha tó.

• A leg hí re sebb csa ták és had ve zé rek cí mű mun kát vál la ló cso port volt az, ame lyik kö zös sé gi
szem pont ból la bi lis össze té te lű nek bi zo nyult. Eb ben a cso port ban nem ala kult ki iga zi kö -
zös te vé keny ség. A ta nu lók egyé ni leg dol goz ták ki egy-egy had ve zér és ne ve ze tes csa ta tör-
 té ne tét, élet raj zát. Meg kell azon ban je gyez nem, hogy ezt a mun kát kiemel ke dő szin ten vé-
 gez ték el. Mindegyi kük egy ki se lő adást, tab lót és egy tér kép váz la tot ké szí tett el a kö vet ke ző
had ve zé rek ről és csa ták ról: Zsu kov–Paulus–Sztá lin grád, Rommel–Montgomery–Észak-
 Af ri ka, Hit ler, Roo se velt.

• A lá nyok vál lal ták, hogy össze gyűj tik a csa lád juk ban fel lel he tő má so dik vi lág há bo rús em lé -
ke ket, és azo kat be mu tat ják a szü lők nek, osz tály tár sak nak. Csa lá di erek lyék ből ké szí tet tek
egy mi nikiál lí tást, va la mint le vél rész le tek ből egy iro dal mi szintű összeál lí tást. 

A pro jektfel dol go zás legem lé ke ze te sebb ré sze az volt, ami kor mindeze ket be mu tat tuk a szü-
 lők nek. A ta nít vá nyaim ta lán még so ha sem vol tak ennyi re iz ga tot tak, hi szen a sa ját ku ta tá si ered-
 mé nyei ket kel lett be mu tat ni egy más nak és a szü lők nek is. A tan te rem ben kör ben el he lyez tük a
tab ló kat és a kiál lí tá si tár gya kat, ame lye ket már a prog ram előtt sza ba don né ze get het tek a szü lők.
Be ve ze tés kép pen én tar tot tam egy rö vid be ve ze tőt, amely ben is mer tet tem a mód szer lé nye gét, és a
szü lők fi gyel mé be aján lot tam azt a szem pon tot, hogy ez jó részt a gyer me kek ön ál ló mun ká ja. Egy
rö vid rá han go ló iro dal mi összeál lí tás sal kezd tek a ta nu lók, majd a cso por tok sor ban be szá mol tak
mun ká juk ról, be mu tat ták azt. A leg na gyobb meg le pe tést azok nak a szü lők nek okoz tuk, akik nek a
gyer me kei ed dig nem sok si kert mu tat tak fel a tör té ne lem ta nu lá sa te rén. Ők el sem akar ták hin ni,
hogy ez az ő gyer me kük mun ká ja. A leg meg ha tóbb az a pil la nat volt, ami kor egy olyan ta nu ló ol-
 vas ta fel a fog ság ban meg halt nagy pa pa le ve lét, aki egyéb ként ad dig a pil la na tig „nem sok vi zet za-
 vart” az osz tály éle té ben. El ké szí tet te a levelek alap ján a nagy pa pa kép ze let be li nap ló ját.

A ta nul sá gok összeg zé se a pe da gó gus szem pont já ból
Az elő ké szü le tek na gyon sok mun kát kö ve tel nek a ta nár tól, mun ká já ban pa ra dig ma vál tás ra van
szük ség. Az ok ta tó, előadó ta nár ból szak ér tő ta nár rá, együtt mű kö dő vé kell vál nia. A leg na gyobb
ta nul ság, hogy el kell fe lej te ni azo kat az előíté le te ket, szte reo tí piá kat, ame lyek él nek ben nünk,
mert be bi zo nyo so dik, hogy ta nu lóink az ese tek több sé gé ben igenis sze ret nek ta nul ni, új vi lá gok -
kal megis mer ked ni, ezt azon ban csak új mód sze rek kel haj lan dóak vé ghez vin ni. A prog ram be fe -
jez té vel is épít he tünk azok ra az ered mé nyek re, ame lye ket si ke rült elér ni, ha tal mas mu ní ciót ad nak
a to váb bi mun ká hoz.
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A ta nul sá gok össze ge zé se a ta nu lók szem pont já ból:

• Nö ve ke dett az ön bi zal muk.
• Ren ge teg is me ret re tet tek szert.
• Meg ta nul tak együtt mű köd ni egy más sal és ta ná ruk kal.
• Nőtt a fe le lős ségér ze tük.
• Megis mer ked tek az ön ál ló is me ret szer zés örö mé vel.
• Sok kal jobb kap cso la tuk ala kult ki a pe da gó gus sal.

Az egyik ta nít vá nyom meg je gyez te, hogy éle té ben még nem tett szert ennyi is me ret re, ilyen
nagy öröm mel, mint a prog ram alatt.

Az el bi za ko dott ság csap dá já ban
Az el ső si ke ren fel buz dul va el kö vet tem azt a hi bát, amit már annyian el kö vet tek előt tem: azt gon-
 dol tam, hogy a mód szer min den ha tó, és min dig egy for mán si ke res is. Ami per sze le het, hogy igaz,
de csak ak kor, ha a má so dik alka lom mal is meg fe le lően elő ké szí ti az em ber a ta nu ló kat. A má so -
dik al ka lom mal a ha to dik év fo lya mon in dí tot tam el a ma gam ban mi niprog ram nak ne ve zett pro-
 jek tet. A ta nu lók felada ta az volt, hogy ön ál lóan dol goz zák fel a ta na nya got, és ké szít sék el a sa ját
tan köny vü ket. 

A prog ram me ne te:

1. Szak iro da lom és in for má cióhor do zók gyűj té se. A ta nu lók nak én ad tam egy elő ze tes bib li-
og rá fiát, majd azt a felada tot kap ták, hogy a könyv tár ból és az internetről gyűjt se nek to-
 váb bi le he tő sé ge ket az Ár pád-kor hoz. 

2. Cso por tok ala kí tá sa. A cso port ala kí tás szem pont ja a kö vet ke ző volt: min den cso port ban
kel lett, hogy le gyen egy jó raj zos, egy szá mí tó gép hez és internethez ér tő ta nu ló. Miu tán
eze ket ki vá lo gat tuk, utá na hagy tam, hogy egyé ni szim pá tia alap ján szer ve ződ je nek to-
 vább a cso por tok.

3. A cso por tok felosz tot ták egy más kö zött azo kat a rész te rü le te ket, ame lye kért az egyes sze-
 mé lyek fe lel nek. 

A kö vet ke ző te rü le te ket je löl tük meg kö zö sen:

• Ural ko dók élet raj za.
• Tör vé nyek, az ál lam irá nyí tá sa.
• Had se reg szer ve zés, csa ták, há bo rúk.
• To pog rá fia.
• Élet mód.
• Re gék, mon dák.

Az idő beosz tás kiala kí tá sa szin tén kö zö sen tör tént: a ren del ke zés re ál ló idő ke ret 12 tan óra.
A ta nu lók most is nagy lel ke se dés sel kezd tek a mun ká hoz, azon ban el ső sor ban az én hi bám -

ból adó dóan az ered mény még sem te kint he tő si ke res nek. A ta nu lók el vé gez tek iga zá ból min den
ki tű zött felada tot, szü let tek is sa ját köny vek, vagyis pro duk tu mok, ezek azon ban nem vol tak meg-
 fe le lő szín vo na lúak. A vi szony la gos si ker te len ség okát a kö vet ke zők ben lá tom:
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• A ta nu lók elő ze te sen nem tet tek szert jártasságra a kü lön bö ző mun ka for mák ban fo lyó ta-
 nu lás ban (ön ál ló cso port, pá ros, egyé ni stb.).

• 6. év fo lyam ele jén kezd tük el a mun kát, és in kább szá mí tot tak még ötö di kes nek, mint ha to -
di kos nak.

• Az el ső si ke rén fel buz dul va azt gon dol tam, ne kem már min den si ke rül, és tu laj don kép pen a
ta nu lók na gyon ke vés se gít sé get kap tak tő lem.

• Ke vés volt az idő ke ret, ame lyet biz to sí tot tam a ta nu lók szá má ra.
• Túl nagy volt az anyag mennyi sé ge, amit fel kel lett vol na dol goz niuk a ta nu lók nak, kez det -

ben ele gen dő lett vol na egy-egy rész feladat megol dá sa, hogy meg fe le lő ru tin ra te gye nek
szert.

• Tü rel met le nül és ér tet le nül áll tam a ta nu lók hi bái előtt, ben nük ke res tem a ku darc okát,
ahe lyett hogy ma gam ba néz tem vol na.

A ta nu lók kal az ér té ke lés fo lya mán va ló ban őszin tén meg tár gyal tuk a hi bá kat.

Projekthét a Co me nius prog ra mon be lül
Az is ko la egy si ke res pá lyá zat út ján ke rült kap cso lat ba a Co me nius is ko la prog ram mal. A prog ram
lé nye ge a kö vet ke ző. Öt or szág ta nu lói és ta ná rai dol goz nak együtt egy kö zös prog ram meg va ló sí -
tá sán. A kö zö sen ki dol go zott felada tok alap ján min den or szág ta nu lói nak ugyanazt a felada tot
kel lett megoldaniuk ugyanab ban az idő szak ban. Min den ki nek egy vir tuá lis uta zást kel lett ten nie a
má sik négy ál lam ban. A meglátogatandó ál la mok a kö vet ke zők vol tak: Né metor szág, Auszt ria,
Nor vé gia, Olaszor szág, il let ve a kül föl diek nek Ma gyaror szág. Min den ki nek an go lul kel lett kom-
 mu ni kál ni a töb biek kel, az interneten ke resz tül. A felada tok az adott or szág tör té nel mi, föld raj zi,
mű vé sze ti ne ve ze tes sé gei ről szól tak. Az uta zás idő tar ta ma két hét volt. A ta nu lók nak ma guk nak
kel lett meg ter vez niük az utat, kiszámolniuk a költ sé ge ket – szál lás, köz le ke dés, ét ke zés, be lé pő dí -
jak. Az uta zás ról egy ma gyar és egy an gol nyel vű úti nap lót kel lett el ké szí te ni. Se gít sé get je len tett,
hogy az egyes or szá gok test vér is ko lái ad tak meg olyan internetes cí me ket, ame lyek se gí tet tek meg-
ol da ni a felada tot. Ezen kí vül min den is ko la mű köd te tett ez alatt az idő szak alatt több e-mail cí met
is, aho va kér dé seink kel for dul hat tunk. A kér dé se ket ter mé sze te sen an gol nyel ven kel lett fel ten ni,
és a vá la szok is an go lul ér kez tek. 

A fel ké szí tés fo lya mán a kol lé gá kat fi gyel mez tet tem – sa ját ta pasz ta la taim alap ján – a buk ta -
tók ra, és ar ra is, hogy ez a mód szer sok kal na gyobb ener giát igé nyel tő lünk, mint ha ha gyo má nyos
mó don ol da nánk meg a felada to kat. El mond tam azt is, csak ak kor lesz ered mé nyes a mun kánk, ha
mi na gyon jól elő ké szít jük, a ta nu lók szá má ra pe dig világos és egyér tel mű felada to kat adunk.
A mun ka fo lya mán pe dig ál lan dóan együtt kell gon dol koz nunk a ta nu lók kal, min dig tud nunk
kell, hol tar ta nak, hogy a szük sé ges kor rek ció kat és se gít sé get meg tud juk ad ni ne kik. 

A prog ram ban négy osz tály vett részt a 7–8. év fo lyam ból. Min den osz tály mel lé ren del tünk az
osz tály fő nö kö kön kí vül még két olyan kol lé gát, aki az adott osz tályt na gyon jól is mer te, és jó kap-
 cso la ta is volt ezek kel az osz tá lyok kal. Az osz tá lyok a felada tok megol dá sa alatt – amit mi egy hét -
re rö vi dí tet tünk – más sal nem foglalkoztak, csak a test ne ve lésórái kat tar tot tuk meg. 

Az el ső na pon az zal kezd tük, hogy össze hív tuk azo kat az osz tá lyo kat, ame lyek részt vet tek a
prog ram ban. El mond tuk ne kik, hogy mit vá runk el tő lük, hogy si kert csak kö zös mun ká val ér he -
tünk el. Va la mint azt is, hogy csak ki tar tó és fe gyel me zett mun ka ve zet het si ker re, de ez is csak ab -
ban az eset ben, ha mind annyian, ta ná rok, diá kok együtt dol go zunk a si ke rért. 
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Eb ben az idő szak ban min den osz tály ugyanab ban a tan te rem ben ma radt. A tan ter me ket ők
ala kí tot ták úgy, ahogy azt a mun ka meg kí ván ta és a cél sze rű ség dik tál ta. Er re az idő szak ra a csen-
 ge té si rend rá juk nem vo nat ko zott. A mun ka na pok ele jén kö zö sen meg be szél tük a felada to kat,
min den ki ér dek lő dé sé nek meg fe le lően vál lalt el az az na pi mun ká ból. Az osz tá lyok ban to váb bi
cso por tok jöt tek lét re, ame lyek ese ten ként egy-egy feladat ra szer ve ződ tek, de vol tak olya nok is,
ame lyek azo nos össze té tel ben ma rad tak fenn a prog ram be fe je zé séig. 

Szin te mindegyik osz tály ban a kö vet ke ző cso por tok ala kul tak meg: 

• internetes cso port,
• „gaz da sá gi” cso port,
• for dí tók,
• útitervké szí tők,
• vég ső for má ba ön tők.

A nap vé gén min den al ka lom mal kö zö sen tá jé ko zód tunk a cso por tok és az egyé nek mun ká já -
ról is, va la mint elő ké szí tet tük a kö vet ke ző mun ka na pot. Meg ke res tük azo kat az oko kat, ame lyek
az eset le ges le ma ra dást okoz hat ták. Eb ben az volt a leg jobb, hogy a ta nu lók fi gyel mez tet ték a tár-
 sai kat ar ra, hogy jobb mun kát vár nak el eset le ge sen egy más tól. A nap vé gén az az na pi mun ká ju kat
meg je le ní tet ték a pro jektfa li új sá gon, hogy azok a ta nu lók is tá jé ko zot tak le gye nek a prog ram ról,
akik nem ré sze sei an nak. 

A prog ram so rán 7-8 vá rost kel lett fel ke res niük a cso por tok nak, ahol szál lást kel lett fog lal -
niuk, gon dos kod ni kel lett az ét ke zé sük ről is, va la mint meg kel lett lá to gat niuk a vá ros ne ve ze tes sé -
geit, és is mer tet ni is kel lett azo kat. Mi ma gya rok a vi lág örök ség kö ré fon tuk a felada to kat, így a
töb biek el lá to gat tak Hol ló kő re, Agg te lek re, Pan non hal má ra, Bu da pest re (bu dai Vár), a Hor to -
bágy ra, és ter mé sze te sen fel ke res ték a mi köz sé gün ket, Győrúj ba rá tot is. Szin te mind annyian ad-
 tunk egy más nak kü lön le ges felada tot is. Pél dául el kel lett men ni egy konk rét lab da rú gó csa pat
mér kő zé sé re, ame lyet ter mé sze te sen ép pen ek kor ját szot tak, és be kel lett mu tat ni a klu bot, va la -
mint is mer tet ni az ered ményt is. 

A ta nu lók nagy ér dek lő dés sel és még na gyobb mun ka kedv vel lát tak a felada tok nak. A ké tel ke -
dő kol lé gá kat tu laj don kép pen az győz te meg, hogy a la zább is ko lai rend el le né re sem za var ták a
„co me niu sos” gye re kek a töb biek mun ká ját, pe dig in ga já rat ban köz le ked tek a könyv tár és az in-
 for ma ti kai terem kö zött. A ta nu lók több sé ge a na pok vé gé re na gyon el fá radt (nem csak ők, mi is!),
szin te va la mennyien annyi ra lel ke sek vol tak az új sze rű feladat megol dás tól és is me ret szer zés től,
hogy ész re sem vet ték, mi lyen ren ge te get dol goz tak. Rend bon tás ra iga zá ból egy szer ke rült sor,
ami kor két ta nu ló azért, mert a nor vég part ne rek las san vá la szol tak a fel tett kér dés re, nem ép pen
dip lo má ciai nyel ven sür get te meg őket. Bár ezt is an go lul tet ték. Azok a ta nu lók, akik nem ve het -
tek részt a prog ram ban, irigy ked ve fi gyel ték tár sai kat, és több ször meg je gyez ték, hogy mi lyen jó
len ne, ha ők is ben ne len né nek. En nek el ső sor ban nyel vi aka dá lyai vol tak, ugyanis ők né me tet ta-
 nul nak.

A hét el tel té vel min den osz tály ér té kel te az el vég zett mun kát. Ér té kel ték a cso por tok, az egyé-
 nek, az osz tály tel je sít mé nyét, ami az úti nap ló el ké szí té sé ben rea li zá ló dott. Az osz tá lyon kén ti ér té -
ke lés után új ra együtt volt mind a négy osz tály, és kö zös ér té ke lést tar tot tunk. Itt a gye re kek el-
 mond hat ták a vé le mé nyü ket az el telt egy hét ről. Né hány vé le ményt hadd idéz zek, ame lyet egy
kö zös fa li új ság ra ír tak rá: 

• Ennyit egész év ben nem ta nul tam an go lul.
• Nem gon dol tam vol na, hogy az Ági né ni ilyen jó fej is tud len ni.
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• Nem hit tem vol na, hogy én ennyit tu dok dol goz ni, és még jól is ér zem ma gam.
• Nem le het ne min dig prog ramhét?

A kö zös ér té ke lé sen én sze mély sze rint is meg kö szön tem a diá kok nak, a ta ná rok nak a he ti
mun ká ju kat. Jó volt lát ni azt a büsz ke sé get, amely a ta nu lók és a kol lé gák sze mé ből áradt. Úgy
érez tem, most iga zi kö zös sé ggé ko vá cso lód tak. Ré szem ről mind annyian kap tak egy arany ér met,
ter mé sze te sen cso ko lá dé ból. Íme a kol lé gák ér té ke lé sé ből egy kis cso kor:

• Al ka lom egy ki csit „la zább” ta nu lás szá má ra.
• Új dol go kat tud tak meg az adott or szág ról, új is me re te ket sze rez tek kü lön bö ző tan tár gyak -

hoz kap cso ló dóan (tan tár gyi in teg rá ció).
• Feladat hely zet ben al kal maz ták a már eset le ge sen meg le vő szá mí tó gé pes és internetfel hasz -

ná lói is me re tei ket, vagy most kezd ték el ta nul gat ni.
• Az egyé ni vagy cso por tos ku ta tó mun ka új is me ret szer zé si for ma szá muk ra, fel dob ta őket.
• A cso por tos rész feladat-megol dá sok kal az osz tály ko hé zió erő sí té sé re nyílt le he tő ség.
• Al ka lom nyíl(ha tot)t más is ko lák kal, gye re kek kel kap cso la tok kiala kí tá sá ra.
• Egy „timetable”-szerű vissza jel zés sel a rész felada tok összeg zé sé vel be le lát(hat)tak a feladat -

sor el ké szü lé sé nek fo lya ma tá ba. 

6.2. A pro jekt gon do lat tól el zár kó zó is ko lák ról 

A pro jekt gon do la tá tól, gya kor la tá tól el zár kó zó is ko lák nak há rom cso port ját –
az el zár kó zás han goz ta tott ér vei ből kiin dul va – min den kép pen meg le het kü-
 lön böz tet ni:

• „A mi ta nu lóink nak nem va ló ez.”
• „A mi ta nu lóink nak nincs szük sé gük er re.”
• „Nincs idő a ját sza do zás ra.”

A to váb biak ban va lós eset leí rá sok kal sze ret nénk bi zo nyí ta ni, hogy a már-
már ti pi kus nak te kint he tő ki je len té se ket ér de mes fe lül vizs gál ni. 

„A mi ta nu lóink nak nem va ló ez”, mond ják, gon dol ják fő leg olyan is ko lák pe-
 da gó gu sai, ame lyek ben a diá kok az is ko lai ta na nyag in tel lek tuá lis fel dol go zá sát
job bá ra nem pre fe rál ják, akik nek gon dot okoz (vagy legalábbis ez ta ná raik nak
nagy gon dot okoz) az is ko lai ma ga tar tá si nor mák hoz va ló al kal maz ko dás. Ezt a
meg győ ző dést az a fél reér tés táp lál ja, hogy a pro jekt ok ta tást is ko lá san, a zárt ok-
 ta tás kö rül mé nyei kö zött kép ze lik el. Mert az em lí tett gye re ke ket, if ja kat tény leg
ne héz (ha nem le he tet len) meg nyer ni a di rekt irá nyí tá sú, egy sé ge sen szer ve zett
órá kon. De a pro jekt ok ta tás az más… Ezt ta nú sít ja a kö vet ke ző két pél da. 
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El ső pél da (for rás: pe da gó gus-szak vizs gán el mon dott tör té net)
Egy sza kis ko la tan órá kon sok mel lék te vé keny sé get vég ző diák jai el ha tá roz ták,
be je len tik, hogy a diák-ön kor mány za ti iro dát rend be rak ják, ki csi no sít ják. Az
is ko la ve ze tés né mi meg le pe tés után ki je löl te a vál lal ko zás ta nár fe le lő sét (diák -
ta nács adó ta nár), és vál lal ta a fel tét le nül szük sé ges anya gi ter he ket (füg göny ára
stb.), a ta nu lók fi gyel mé be ajánl va a ta ka ré kos sá got. A pro jekt me ne dzser felada -
tát az a diák lát ta el, aki ről a ta ná rok leg na gyobb meg le pe té sé re ki de rült, hogy
ki tű nően szer vez. A diák ta nács adó ta nár hoz a ké sőb biek ben csak a fel tét le nül
szük sé ges anya gi fel té te lek ér de ké ben for dul tak. 

A diá kok vál lal ko zá sa tel jes mér ték ben meg fe lel a pe da gó giai pro jekt kí vá na -
tos jel lem zői nek:

• a té mát a ta nu lók vá lasz tot ták, 
• a té ma komp lex,
• a té ma a ta na nya gon kí vü li, de ter mé sze te sen a ta nul tak hoz kap cso ló dik, 
• ta nu lók ön ál ló (koo pe ra tív és egyé ni), krea tív mun ká já ra volt szük ség,
• a meg nyi tás, be mu ta tás (a pre zen tá ció) ün ne pé lyes ke re tek kö zött – az is-

 ko la tet szé sü ket ki fe je ző ta nu lói, ér dek lő dő ta ná rai előtt – nagy si ker rel
zaj lott le,

• le he tő sé get adott a ta ná rok nak a mun ka fo lya mat tal, az ered ménnyel kap-
 cso lat ban po zi tív ér té ke lés re.

A tan tes tü let nek most már „csak” egyet len ha tal ma sat kel le ne lép nie: be lát ni,
hogy a diá kok kal va ló fog lal ko zás min den nap jai ban is ér vé nye sí te ni kel le ne a
pro jekt ok ta tás sa já tos sá gait. Ah hoz, hogy en nek az is ko lá ra vo nat ko zó hogyan-
ját ki dol goz zák, a to váb biak ban a ta ná rok és a ta nu lók együtt mű kö dé sé re len ne
szük ség. De hogy ez le het sé ges, ar ra az el ső ta pasz ta lat már meg szü le tett. 

Má so dik pél da. Pócsik Zi ta ta ní tó ál tal leírt (2010. 08. 12.) tör té net, amely (töb bek
kö zött) azt bi zo nyít ja, hogy a pro jekt oktatás meg je len het, örö met sze rez het, ha té -
kony le het szél ső sé ge sen ne héz pe da gó giai te re pen is

A mi me sénk

Ko ra ta vasz volt, két vagy há rom éve ta lán. A té li szür ke ség elil lant, szek rény be búj tak a nagy ka bá -
tok, a bát rabb nö vé nyek meg ki dug ták fe jü ket, hogy el lenőriz zék, va ló ban a nap me le ge hí vo gat ja
őket. Az ab lak előtt áll va gon dol tam, átadom ma gam en nek a cso dás reg ge li ra gyo gás nak, de bár-
 mint akar tam is, min den eb bé li igye ke ze tem hiá ba va ló nak bi zo nyult. Tud tam én jól, mi tart ja fog-
 lyul min den ré sze met olyan szo rí tás sal, hogy még a ter mé szet éb re de zé se sem tud azon la zí ta ni, s
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ha ki nem ta lá lok va la mit, a ta vasz még azt a ke ve set is ma gá val vi szi, amit a tél ke gye sen még meg-
 ha gyott.

Rö vi den szól va, az osz tá lyom ro mok ban he vert. Már amennyi ben osz tály nak le het ne vez ni
egy mást ölő, bán tal ma zó gye re kek ma rok nyi ha dát: ami kor min den ki min den ki el len for dul, mi -
kor a ki mon dott szó már cél ba éré se előtt fáj dal mat okoz, a te kin te tek meg legin kább ma gas ba
emelt, le csap ni ké szü lő kar dok ra em lé kez tet nek.

A könnyebb ért he tő ség ked véért be mu ta tom az osz tá lyo mat, az én imá dott ne gye di ke sei met. 
„Kul csos”: Anyu ká ja egye dül ne ve li, min den más ro ko na messze él. Egye dül kel, reg ge li zik, is-

 ko lá ba jön, es te va cso rá zik és für dik, mert édes any ja vagy már, vagy még mun ká ban van. Ő az
egyet len szö szi, ami eb ben az osz tály ban ne héz bé lyeg. S hogy be fo gad ják, bár mi re ké pes.

„Fe ke te”: Há rom test vé re van, az egyi kük men tá li san sé rült. „Fe ke te” és még egyik test vé re
min dig moz gás ban van. Egy pa rá nyi la kás ban lak nak, szü lei mun ka nél kü liek. Bár édes any ja na-
 pon ta pa nasz ko dik, mennyi re nem bír „Fe ke té vel”, ha más hol is rossz fát tesz a tűz re, ké pes es küt
ten ni az égiek re, hogy az ő kis fia egy va ló sá gos föld re szállt an gyal.

„Du ci”: Tény leg du ci, mint va la mennyi csa lád tag ja. Nő vé re és báty ja sok kal idő seb bek ná la, s
rá úgy te kin te nek, mint ha nő vé re 5 hó na pos gyer me ké nek ki csit na gyobb test vé re len ne. Még
min dig az anyu ká já val al szik, s ha va la mi nem nye ri meg tet szé sét, dur cás ra vált. A csa lád pe dig
ug rik, hogy úgy ala kít sa át a vi lá got, hogy az meg fe lel jen „Du ci” el vá rá sai nak. Mind két szü lő je
dol go zik, amit ő több nyi re szé gyell, apu ká ja ugyanis ta ka rí tói mun kát vál lalt, ami az ő kö reik ben
igen nagy szé gyen nek szá mít.

„Nem”: Mond hat nánk, hogy „Nem” a nem szót hasz nál ja leg gyak rab ban, de ez így nem igaz,
ugyanis „Nem” nem mond sem mit sem. Bár nem annyi ra szőke, mint „Szö szi”, bar nás ha ja el le né -
re is az osz tály ki sebb sé gé nek két fős tá bo rá ba tar to zik. Ráadá sul ha tá ro zott jel lem, akit nem in gat
meg sem mi sem, s ha sza vak kal, tet tek kel bán tal maz zák, fél reért he tet len mó don ki nyil vá nít ja,
hogy őt az tán nem tö ri meg sen ki sem. Csa lád já ban nagy az össze vissza ság, több nyi re azt sem tud-
 ják, van-e ce ru zá ja, fü ze te vagy más egye be. Az ut cá juk ban dú ló kö zös sé gi élet mód miatt az éj sza -
ká kat több nyi re éb ren töl ti. Nagy ma má ja gyak ran emel sep rűt a há zuk előtt han gos ko dó ut ca be -
liek re, ami nek az tán ő issza meg a le vét. Na gyon ke vés fel nőtt nek ada tik meg, hogy kö zel ke rül jön
hoz zá. Ne kem si ke rült. 

„Családesze”: A négy gye rek kö zül ő a legidő sebb, és tény leg ő a csa lád esze. Anyu ká ja kül hon -
ból ér ke zett ma gyar, amin gyak ran kö szö rü li nyel vét az, aki „Családeszét” bán ta ni akar ja. Ráadá -
sul édes any ja anal fa bé ta, ami kü lö nö sen nagy ter he ket ró az amúgy nád szál al ka tú kis lány ra. S ha a
ki seb bek rosszal kod nak, vagy bár mi más hi bát vé te nek, azért min dig ő fe lel. Meg ha tá ro zott időn-
 ként ma gá ba for dul, az tán össze rop pan a fel nőt tek nek va ló te her alatt. Ilyen kor nem akar mást,
csak tö rő dést, de nem a csa lád eszé nek, ha nem a tö ré keny kis lány nak, mert az ne ki is jár. Apu ká ja
dol go zik, mun ká ja gyak ran szó lít ja vi dék re, ilyen kor egy hé tig is tá vol van a csa lád já tól. A gye re -
kek az anyu ká val ma rad nak, akit nem tisz tel nek, gye rek ként ke ze lik őt, s gyak ran csú nyán be szél -
nek ve le.

„Vi dé ki”: A tan év kö ze pén ér ke zett, s ma gá val hoz ta a vi dé ki em be rek jó zan eszét és hu mo rát.
Elein te jót mu la tott a pes ti gye re kek, szá má ra ne vet sé ges nek tű nő vi selt dol gain, ám ké sőbb már
nem volt ked ve mu lat ni. Pon to sab ban szól va nem volt ide je és ener giá ja, amit mu la to zás ra for dít -
ha tott vol na, mert min den ener giá ját és ide jét a tá ma dá sok vissza ve ré se fog lal ta le. Ő volt az új
gye rek, ráadá sul a leg ma ga sabb, s a lá nyok nak is tet szett mu ta tós ar ca, ked ves mo so lya. Na pon ta
szá zá val kel lett el há rí ta nia az újabb és újabb „be pró bál ko zá so kat”, me lyek kel rá akar ták kény sze rí -
te ni, hogy megelé ged jék a rang lét ra legal só fo ká val. Csak hogy ő nem akart az zal megelé ged ni. Ne-
 he zí tet te a dol gát, hogy ne ve lő ap ja fel tét len en ge del mes sé get kö ve telt tő le, öccsé től és any juk tól, s
hogy en nek eléré sé hez a tes ti fe nyí tést is gyak ran al kal maz ta.
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„Okoska”: Va ló ban okos kis lány, s előbb vagy utóbb, min den ve le kap cso lat ba ke rü lő fel nőtt -
nek eszé be jut, hogy az or szág bár me lyik is ko lá já ban megáll ná a he lyét. S bár ta nu lóink több sé ge
sok prob lé má val és rész ké pes ségza var ral van megáld va, még a legegy sze rűbb gon dol ko dá sú gye-
 rek is ha mar felis me ri, hogy „Okoska” va ló ban okos. Mi vel min dig min den kér dés re tud ja a vá-
 laszt, az sem se gít raj ta, ha azo kat ti tok ként ke ze li, s csak ké rés re hoz za őket nyil vá nos ság ra. Ha -
mar meg ta nul ta, hogy a kö zös ség min den más sá gért meg fi zet, még ha az hasz ná ra is van a
kö zös ség nek. Sze rény, szor gal mas, il le del mes, s nem okos ko dik, ha va la ki bu ta sá got mond. Mégis
kí vül ál ló ként te kin te nek rá, oly kor közellenségként ke ze lik, mert va la mi olyan bir to ká ban van,
ami ről ők csak ál mo doz nak.

„Énvagyokafőnök”: Test vé rei már fel nőt tek, még uno ka öccsei kö zött is van nak, akik idő seb bek
ná la. Rend kí vül csa lád sze re tő, akit az utób bi idő ben vesz te sé gek so ro za ta ért. Anyu ká ja – aki vel
még ne gye dik ben is egy ágy ban aludt – szív be teg sé ge miatt több ször ke rült kór ház ba, a ko ráb ban
még ve lük la kó nő vé re is csa lá dot ala pí tott és el köl tö zött. Az utol só csa pás a sé rül ten szü le tett, tíz -
esz ten dős uno ka hú gá nak ha lá la volt. Ez túl sok volt ne ki. S mi vel nem volt vét kes, ha ra gu dott az
egész vi lág ra, s úgy vi sel ke dett, hogy ez zel min den ki tisz tá ban le gyen. Annyi min den le he tett vol -
na be lő le! Ám ő más utat vá lasz tott, ami vel leg több ször „Apámlánya” éle tét ne he zí tet te meg. 

„Apámlánya”: Bár mennyi re is az ap ja lá nya, már évek óta nem él az ap já val. Szü lei el vál tak, ap -
ja vi dé ken új csa lá dot ala pí tott, amit ő se ho gyan sem tu dott meg bo csá ta ni. No, nem az ap já nak, 
legin kább az egész vi lág nak. En nek a vi lág nak ter mé sze te sen az any ja is ré sze volt, nem is kés le ke -
dett „Apámlánya” az any ja éle tét meg ke se rí te ni. Sem mi től sem ret te gett job ban, mint at tól, hogy
va la ki csö ves nek néz ze. Ha rá néz tek, máris ököl be szo rult a ke ze, biz tos volt ben ne, hogy va la mi
oda nem il lőt fe dez tek fel raj ta, azt né ze ge tik. Ha ma ro san sen ki sem akadt, aki rá akart vol na néz -
ni. Anyu ká ja nem dol go zott, egyet len be vé te li for rá sa a se gély, meg a ro ko nok se gé lye volt. A ro ko -
nok se gé lyé hez úgy ju tott, hogy min den kit be fo ga dott a la kás ba. Így tör tént, hogy a szo ba-kony -
hás la kás ban ha ma ro san már 20 em ber la kott. „Apámlánya” meg leg na gyobb el ké pe dé sem re
el kez dett há ti tás kát hor da ni. Ám nem a köny veit vit te ben ne. Leg ked ve sebb ru háit rej tet te oda,
mert mint mond ta, ha el nem hoz za, es té re már egy ru há ja sem ma rad. Ész ben épp el len té te volt
„Okoská”-nak és „Énvagyokafőnök”-nek, amit utób bi ki is hasz nált. Tud ta jól, mi kor me lyik gom-
 bot kell meg nyom nia, hogy „Apámlánya” le akar ja dön te ni az egész vi lá got.

A fo gor vo si ren de lő ben ülünk, az osz tá lyom meg én. „Énvagyokafőnök” el me reng, de a sze-
 mén lá tom, „Apámlánya” nyo mo gat ni va ló gomb jait ve szi ép pen szám ba. „Kul csos” a fog ke fé jé vel
akar ja ki tisz tí ta ni a vá ró te rem mos dó kagy ló ját, mert va la me lyik gye rek ezt kér te tő le. „Apámlá-
nya” ug rás ra ké szen áll, mert ő is lát ja, amit én, hogy „Énvagyokafőnök” ma sem lesz kí mé le tes
hoz zá. 

Ha ki nem ta lá lok megint va la mit, az osz tá lyom ból csak ro mok ma rad nak.

– Ír junk egy me sét! – mond tam hir te len, s már fel is pat tan tam, ne hogy va la ki nek ide je le-
 gyen el lentmon da ni.

– Mi len ne, ha ír nánk egy me sét, és ak kor nem kel le ne min dig olyan tör té ne te ket ol vas nunk,
ami ket má sok ír tak! – foly tat tam még az elő ző nél is lel ke seb ben.

– Ez pluszmun ka len ne? – ag gó dott „Apámlánya”.
– Min den ki be le szól hat? – akar ta biz to sí ta ni a ma ga sze re pét „Kul csos”.
– Elő is ad hat nánk! – ri kol tott egyet „Családesze”. 

Az imént még tá ma dás ra len dült ke zek le lan kad tak, a szú ró te kin te tek meg lá gyul tak, csak a
cél volt fon tos, mely nek leg na gyobb ér de me az volt, hogy il lett rá a kö zös jel ző. Sen ki se akar ta
meg vár ni, amíg a te rem be érünk, ezért az tán, míg a vizs gá lat ra vár tunk, el kezd tük ír ni az osz tály
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me sé jét. Mon dott va la ki egy mon da tot, az tán a so ron kö vet ke ző is mon dott egyet. Így hiz lal tuk
szé pen, mint té len a hó go lyót. Csak annyi volt a ki kö tés, hogy a sze rep lők szá ma megegyez zen az
osz tály lét szá má val. 

Az el ső na pon el ké szült a me se vá za, az tán va la ki nek eszé be ju tott, hogy a sze rep lők be szél get -
ni is szok tak. Egy má sik gye rek meg tud ta, hogy azt pár be széd nek hív ják, és hogy mi lyen jó len ne,
ha mi is tud nánk olyat ír ni. Az öt le ten, hogy ke res sünk me se köny ve ket a könyv tár ban, és a me sék -
ben ke res sünk pár be szé de ket, sen ki sem há bo ro dott fel. 

A kö vet ke ző né hány nap sok kal töb bet ol vas tunk, mint tet tük vol na, ha a tan köny vet hasz nál -
juk. S mi kor már min den ki tud ta, mi től pár be széd a pár be széd, elő vet tük a más kor gyű lölt fü ze te -
ket, s szép sor já ban, ele jé től a vé géig megír tuk a mi me sén ket. Előt te per sze meg be szél tük, ki me-
 lyik sze rep lő bő ré be sze ret ne búj ni, mert a pár be szé dek kiala kí tá sá ban az ab ban részt ve vő
gye re kek na gyobb súllyal szól hat tak be le a töb biek nél. So sem vol tak ilyen szé pek a fü ze tek, pe dig
még so ha sem ír tak ilyen sok ol dalt egyet len nap alatt.

Is mét egy gye rek volt, aki nek eszé be ju tott, hogy éne kel het nénk is a me sé ben va la mit, így az -
tán énekórán a már is mert da lok kö zött ku tat tunk. „Családesze” megint meg je gyez te, hogy elő kel-
 le ne ad nunk, ezért az tán fo gal ma zásórán ol va só pró bát tar tot tunk, ami re min den ki lá za san ké-
 szült, még a szü net ben is sa ját kéz írá suk felol va sá sát gya ko rol ták. A han gu lat egy re vi dá mabb lett,
és én már alig bír tam ki vár ni, hogy va la ki nek vég re a jel me zek is eszé be jus sa nak. Nem vár tam
hiá ba, mert a kö vet ke ző kér dés az volt, „Mi lesz raj tunk, mi kor sze re pe lünk?”

Nem em lék szem, mi lyen óránk kö vet ke zett vol na, de azt biz to san tu dom, hogy nem rajz. Ez
azon ban nem je len tett aka dályt a jel mez ter vek el ké szí té sé ben. „Apámlánya”, aki na gyon ügye sen
raj zolt, em lé ke zett rá, hogy mie lőtt al kot nánk va la mit, cél sze rű ter vet ké szí te ni hoz zá. S mi vel ez
volt az egyet len te rü let, ahol ő min den kit le fő zött, szik ra ként pat tog tak jobb nál jobb öt le tei. 

– Csi nál juk úgy, hogy sík bá bok le gye nek a ter vek, és te gyük a sze rep lő ket hur ka pál cá ra, meg
csi nál hat nánk raj zos váz la tot, ahogy szok tuk, és le het ne be lő le egy könyv, ahogy más kor is akar tuk
– mond ta egy szusz ra, a töb biek meg lá za san he lye sel tek.

A kö vet ke ző két hét ben el ké szí tet tük a sík bá bo kat, az is ko la asz ta lo sát meg kér tük, hogy 1 mé -
ter ma gas sá gú 2 da rab fát és félmé te res 3 da rab bok rot ké szít sen ne künk. Fal fes ték kel ki fes tet tük a
fá kat és bok ro kat, szí nes pa pí rok ból levelek szá zait nyír tuk ki, el ké szí tet tük a sze rep lő ket ki fe je ző
ál ar co kat, össze gyűj töt tük a szük sé ges ru há kat és esz kö zö ket, és ami a leg fon to sabb, olyan jól érez-
 tük ma gun kat, aho gyan már rég nem.

A gye re kek na pon ta előad ták a me sé jü ket, ami re min dig meg hív tak egy-egy fel nőt tet, akit ép -
pen el tud tak kap ni. Az egyik meg hí vott né ző öt le te volt, hogy előad hat nánk ezt a me sét az er dei
tá bor ban is. A gon do lat ra, hogy sok gye rek előtt sze re pel je nek, né há nyan meg der med tek kis sé, de
a töb biek lel ke se dé se ha mar elűz te a fé lel me ket. 

A mi is ko lánk ban min den év ben két szer men nek a gye re kek er dei is ko lá ba. Nagy do log ez
olyan gye re kek szá má ra, akik nek sem mi lyen más le he tő sé gük sincs ki rán du lás ra vagy nya ra lás ra.
A gye re kek ta pasz ta lat ból tud ják, hogy ren ge teg kö zös fog lal ko zás van az er dei tá bor ban, s hogy
ame lyik osz tály tud, az ön ál lóan is ké szül va la mi vel, ami ben a töb biek is örö mü ket le lik. 

Az öt let, hogy egy fog lal ko zást ők irá nyít hat nak, na gyon tet szett ne kik, s mi vel már csak egy
hét volt hát ra, min den sza ba d i dőn ket a fel ké szü lés re for dí tot tuk: alak le me ze ket raj zol tunk és
nyír tunk, hogy a gye re kek el ké szít hes sék majd a sa ját sík báb jai kat. Sor ba szed tük, mi lyen tu laj -
don sá gaik van nak az egyes sze rep lők nek, mi lyen kér dé se ket fog nak a jel me ze sek fel ten ni a né zők -
nek. Köz ben to vább fi no mo dott az előadás, ap ró moz du la to kat, han go kat tet tek hoz zá, vagy ép -
pen el vet tek. 

A terv az volt, hogy az el ső es te be mu tat juk a da ra bot, majd más nap dél előtt az egyik kéz mű ves
fog lal ko zás ke re tén be lül a gye re kek kel el ké szít tet jük az ál ta luk ki vá lasz tott sík bá bot. A ter ven az



59

A pro jekt ok ta tás el mé le te és gya kor la ta

élet ki csit vál toz ta tott. Az el ső es te előad tuk a szín da ra bot, de nem egy szer, ha nem két szer egy más
után. Más nap köz kí vá nat ra új ból előad tuk, hogy se gít sünk a ki seb bek nek el mon da ni a tör té ne tet. 

Mi kor meg tud ták, hogy el ké szít jük a sze rep lők sík báb ját, sen ki sem akart szü net re men ni. Mi -
re ki pa kol tuk az esz kö zö ket, már min den ki a he lyén ült. A dél előtt re ter ve zett má sik fog lal ko zás
el ma radt, mert min den gye rek el akar ta ké szí te ni va la mennyi sze rep lő sík báb ját. 

Es te, le fek vés előtt az el ső sök „Fut ko só”-ja már vagy hu szad szor ad ta elő sík bá bok kal a tel jes
da ra bot.

Az is ko lá ba vissza tér ve el ké szí tet tük a raj zos váz la tot. Né hány hé tig a fa lat dí szí tet te, majd
könyv sze rűen össze ra gasz tot tuk a la po kat, s a raj zok alá ír tunk egy-egy mon da tot, s a fal ra akasz-
 tot tuk, hogy bár mi kor le le hes sen ven ni. A sík bá bok egy edény be ke rül tek, sok ké sőb bi báb el ké -
szí té sé hez nyúj tot tak se gít sé get.

Tu dom, hogy az élet azóta sem ké nyez te ti el túl sá go san eze ket a gye re ke ket, de ab ban biz tos va-
 gyok, hogy amíg a sa ját me sé jü ket ír ták és ki ta lál ták az összes hoz zá tar to zót, bol do gab bak vol tak,
mint ál ta lá ban. Az a va la mi vel több mint há rom hét se gí tett ne kik sa ját gond jaik fel dol go zá sá ban.
Nyi tot tab bá vál tak, már nem min dig lát tak egy más ban el len sé get. En nek eléré sé hez ter mé sze te sen
még sok mun ká ra volt szük ség, de a kiin du ló hely ze tet, hogy egyál ta lán meg akar ják egy mást hall-
 gat ni, hogy kí ván csiak a má sik vé le mé nyé re, a kö zö sen vég zett mun ka te rem tet te meg. 

Amint hely reállt a vi szony la gos nyu ga lom, „Apámlánya” meg je gyez te, hogy „és a já té kunk?”,
ami re min den ki fel kap ta a fe jét, hogy „tény leg”, mi re kö zös el ha tá ro zás sal vissza tér tünk az egész
évet ki töl tő má sik pro jek tünk höz, ami nek azt a ne vet is ad hat nánk, hogy „Ho gyan sze ret tes sük
meg a kör nye zet tan tár gyat”, vagy ahogy a gye re kek szok ták rö vi den be mu tat ni: „Nem is ta nu -
lunk, csak ját szunk!” 

De ez már egy má sik tör té net.

„A mi ta nu lóink nak nincs szük sé gük er re”, le het hal la ni olyan kol lé gák tól,
akik a je len le gi is ko lai mun ká ra mo ti vált ta nu lók kal dol goz nak. A diá kok tud-
 ják, hogy szük sé gük van a to vább ta nu lás hoz jó is ko lai ered mé nyek re, er re ösz-
 tön zik ott hon ról is őket, sok is ko lá ban a ta nult té ma iránt va ló di ér dek lő dé sük is
van – le het ered mé nye sen ta ní ta ni, nincs sem mi prob lé ma. A diá kok ma guk tól
spon tá nul nem igény lik a más fé le is ko lai ta nu lást, ké nyel me sebb a ta nár ál tal ki-
 cö ve kelt úton ha lad ni. 

Ha akad ilyen is ko lá ban egy vagy több pe da gó gus, aki mégis meg pró bál ko zik
pro jekt- vagy pro jekt orien tált ok ta tás sal, ha a diá kok be le kós tol hat nak az ön ál -
ló, krea tív ta nu lás le he tő sé gei be, kö zös le het a ta pasz ta lat: az is ko la pe da gó giai
ha té kony sá ga gaz da go dik, meg sok szo ro zó dik.

De lát ni kell, ha ezek ben az is ko lá ban nincs pro jekt tá mo ga tó lég kör, az er re
vál lal ko zó pe da gó gus jog gal ma gá nyos har cos nak érez he ti ma gát. A pro jekt is-
 ko lán be lü li nép sze rű sí té sé re csak ak kor van re mény, ha a tan tes tü let ben si ke rül
kiala kí ta ni egy egy re nö vek vő mun ka cso por tot, akik szá má ra nem csak az fon-
 tos, hogy a gye re kek jól tud ják a lec két, jó je gye ket kap ja nak, ha nem akik nek az
is szív ügyük, mit le het ten ni a diá kok gon dol ko dá sá nak, krea ti vi tá sá nak, szo ciá -
lis ér zé keny sé gé nek, szo ciá lis élet ké pes sé gé nek fej lesz té séért.
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„Nincs idő ját sza do zás ra”, le het hal la ni a „ko moly is ko la” vé del mé ben pe da -
gó gu sok tól. Ez kü lö nö sen ak kor prob lé ma, ha a szem lé let mód au tok ra ta for rá sa
az igaz ga tó. Mit mu tat ez az ál lás pont? Ha tá ro zot tan me rev gondolkodásmódra
utal, s jel zi, hogy aki mond ja, bi zo nyos te kin tet ben nem lé pett to vább azon, amit
va la mi kor – bi zo nyá ra – ta nult, vagy csak hét köz na pi pe da gó giai né ze tei hez 
(M. Nádasi 1999a) iga zo dik. 

Bi zo nyá ra nem tá jé ko zott a ta nu lás ér tel me zés te rén be kö vet ke zett vál to zá -
sok ban. Ma már tud juk, hogy a tu dást a pe da gó gus nem átad ja, és a ta nu ló nem
át ve szi, ma már tud juk, hogy tu dás sze mé lyes konst ruk ció (Nahalka 2002). És
ha ezt el fo gad juk, ak kor a ta nu lás szer ve zés ben nagy sze re pet biz to sí tunk a ta nu -
lói ön ál ló ság nak, ami re jó le he tő sé get ad a pro jekt ok ta tás. Azon ban a ku ta tá sok
azt jel zik (M. Nádasi 1999b), hogy a pro jekt ok ta tás sal elér he tő cé lok kö zül a pe-
 da gó gu sok egy ré szé nek kö ré ben ma még a ta nu lók is ko lai ön ál ló sá gá val kap-
 cso lat ban fenn tar tá sok él nek. Olyan úton kí ván ják fel ké szí te ni nö ven dé kei ket a
fel nőtt lét ben szük sé ges ön ál ló ság ra, az ön ál ló ta nu lás ra, hogy az is ko lá ban az
uta sí tá sok min ta sze rű kö ve té sét vár ják el tő lük; hogy ele gen dő nek tart ják a ha-
 gyo má nyos ok ta tás ban az (ál)in tel lek tua liz mus, a ver ba liz mus, az egy sé ges ség
do mi nan ciá ját. Holott már azt is tud juk, hogy a ne ve lés-ok ta tás ered mé nyes sé ge
szem pont já ból leg je len tő sebb az ön diffe ren ciá lás, az adap tív ta nu lás szer ve zés
(M. Nádasi 2001, 2007), ame lyek nek pro to tí pu sa a pro jekt ok ta tás. 

6.3. A pro jekt ok ta tás be szo rí tá sa a zárt ok ta tás ke re tei kö zé 
(fá ból vas ka ri ka)

A pro jekt ok ta tás gon do la tá nak erő sö dé se nem csak a vál toz ta tá sok hoz ve zet el,
ha nem a meg szo kott gya kor lat át ne ve zé sé hez is, a „hi szen ezt ed dig is csi nál tuk”
at ti tűd meg je le né sé hez, a hely ben já rás hoz, hely ben ma ra dás hoz. 

Min den pro jekt leírás ilyen tö rek vés tük ré nek te kint he tő, amely ben 

• (perc re) pon tos idő beosz tás ol vas ha tó a fel dol go zás hoz kap csol va. Ki az,
aki a ta nu lók ön ál ló mun ká já nak idő tar ta mát 1-2 per ces biz ton ság gal meg
tud ja jó sol ni? Az ön ál ló, krea tív gon dol ko dás ka lo dá ba kény sze rí té sé ről
van szó, vagy fel sem me rül, hogy er re len ne szük ség? A ta nu lók vé gig haj -
szo lá sa a pe da gó gus ál tal meg ter ve zett úton tel je sen ide gen a pro jekt ok ta -
tás tól, a pro jek tek re 45 perc ko ránt sem ele gen dő, mert el mé lyült al ko tó -
mun ká ra ennyi idő ke vés. Ha már a pro jekt ok ta tás ról van szó, ennyi idő
leg fel jebb ar ra elég, hogy a pro jekt elő re ha la dá sá ról vált sa nak szót az érin-
 tet tek,

• egy-egy feladat lap ki töl té sét ne ve zik pro jekt nek,
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• a feladat lap-ki töl tő ver se nye ket te kin tik pro jekt nek (eset leg ép pen te het -
ség fej lesz tő pro jekt nek),

• a pro jek tek nek te kin tett fo lya ma to kat vagy ép pen azok ered mé nyeit osz tá -
lyoz zák, pon toz zák. 

A ta nár ál tal kez de mé nye zett, ap ró lé ko san meg ter ve zett, a diffe ren ciá lás/ön -
diffe ren ciá lás szem pont jai ra nem fi gye lő ön ál ló mun ka, a tel je sít mé nyek ha gyo -
má nyos ér té ke lé se nem al kal mas azok nak a pe da gó giai cé lok nak az eléré sé re,
ame lyek ér de ké ben a pro jekt ok ta tás, a pro jekt orien tált ok ta tás al kal maz ha tó.



7. ÖSSZE FOG LA LÁS

A pro jekt ok ta tás, a pro jekt orien tált ok ta tás ter mi no ló giá ja a köz ok ta tás ban egy -
re gyak rab ban je le nik meg. 

A té má nak a pe da gó gus kép zés ben, -to vább kép zé se ken va ló meg je le né se le-
 he tő vé te szi a pro jekt ok ta tás ról va ló gon dol ko dást, az ar ra va ló fel ké szü lést, il-
 let ve a ta nu lók ar ra va ló fel ké szí té sét. Szak sze rű megol dás mód jai nak meg je le né -
se, egy re gya ko rib bá vá lá sa, pe da gó gu sok ál tal va ló vál la lá sa – ha kiegé szül a
szak mai ön refle xiói val, s en nek nyo mán az ön kor rek ció val – fon tos esz kö ze le -
het a ná lunk nagy ha gyo má nyok kal ren del ke ző, de im már gyak ran mű kö dés -
kép te len zárt pe da gó giai gya kor lat átala ku lá sá nak. 
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