
PROJEKTTERV 

1. A projekt adatai: 

A projekt címe: 
A víz szerepe az ember életében – Víztakarékos 

megoldások a háztartásban 

A projekttervet készítette: Kovács Róbert Péterné 

A projekt megvalósításának helye: 
Otthoni, vagy tanulószobán történő készítés. Bemutatás, 

prezentálás: osztályterem, iskolagyűlésen 

Tantárgy:  Technika, életvitel és gyakorlat 

Tantárgyi koncentráció: 
vizuális kultúra, természetismeret, biológia-egészségtan, 

informatika, földrajz, kémia 

Évfolyam: 7-8. 

A projekt időtartama: 8 hét 

A feladat ismertetésének módja: 

E-learning formában az iskola honlapján: 

http://www.kazinczyrefi.hu/elearning/PROJEKTTERV.pdf  

valamint tanítási órán 

2. A projekt leírása 

A lakás vizesblokkjának megtervezése (Power Point vagy más prezentálásra alkalmas 

program segítségével) az alábbi szempontok szerint: 

 Egy lakás alaprajzának elkészítése, legyenek rajta bejelölve a vizes helyiségek 

(vázlatrajz). 

 Vízzel működő gépek, berendezések leírása, a beépített gépek a rajzon is láthatóak 

legyenek. 

 A lakás vízellátásának megtervezése (leírás, lehet képekkel illusztrálni): 

 Honnan kapja a lakás (családi ház) az ivóvizet? (víznyerőhely) 

 Hogyan történik a szennyvíz elvezetése, tisztítása? 

 Hogyan történik az esővíz elvezetése? 

 Környezettudatos és víztakarékos megoldások alkalmazása (pl. egyedi 

szennyvízkezelő rendszer alkalmazása, esővíz hasznosító megoldások, 

víztakarékos szerelvények alkalmazása, stb.) 

http://www.kazinczyrefi.hu/elearning/PROJEKTTERV.pdf


 Fürdőszoba, vagy teljes vizesblokk látványtervének elkészítése (felülnézeti vagy 3D 

rajz) rajzeszközök vagy tervező program segítségével (internetről ingyenesen 

letölthető pl. a http://szofthub.hu/cimke/lakastervezo/ oldalról) 

Példa egy lakás vizesblokkjáról készült látványtervre (saját készítésű terv „The SIMS 3 

program” segítségével készítve): 

  

 

 

  

 

 

   

http://szofthub.hu/cimke/lakastervezo/


A projekt elkészíthető egyéni, vagy páros munkában. 

A készítés során a tanulók, tanulópárok folyamatosan beszámolnak a részfeladatok 

megoldásáról, javaslatokat tehetnek egymásnak a folytatáshoz. 

A projekt zárása: digitális táblán történő prezentálás, a munkák értékelése. A tanulók értékelik 

egymás tevékenységét. (Mennyire reális, megvalósítható a terv.) Az értékelés megadott 

szempontsor szerint történik. 

 

3. A projekt célja: 

 

Tanulói készségek fejlesztése az alábbi területen: 

 A környezettudatosság és a takarékosság szempontjainak figyelembevétele a víz 

felhasználásában. 

 Önálló, alkotó munkára való készség, együttműködési készség, helyes önértékelés, 

mások munkájának reális értékelése, megbecsülése. 

 Legyen igénye és képessége a gyermekeknek mesterséges (technikai) környezetünk 

rendszereinek megismerésére. 

 Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mellett. 

 Felelősségünk a talajvíz és a vízbázisok tisztaságának megőrzésében. 

 

A tanulói kompetenciák fejlesztése az alábbi területeken: 

 Törekvés az esztétikus kifejezésmódra, magabiztos megszólalás. (anyanyelvi 

kommunikáció) 

 Érdeklődés a tudomány és a technológia iránt, azok kritikai értékelése, ideértve a 

biztonsággal kapcsolatos és az etikai kérdéseket is. (természettudományos és 

technológiai kompetencia) 

 Pozitív viszonyulás az internet használathoz és fogékonyság a világháló biztonságos 

és felelős használata iránt, beleértve a személyes szféra és a kulturális különbségek 

tiszteletben tartását is. (digitális kompetencia) 

 Hosszabb és rövidebb ideig tartó koncentráció, alkalmazkodóképesség és 

rugalmasság. (a tanulás tanulása) 

 A másik ember iránti érdeklődés és tisztelet. (szociális kompetencia) 

 



A projekt munkához szükséges készségek: 

A tanulók legyenek képesek: 

 a tananyagok megfelelő csoportosítására, kiemelésére, 

 internetes gyűjtőmunka végzésére, 

 globális összefüggések megértésére, 

 a számítógép használatára, 

 a megfelelő szoftverek (pl. prezentációkészítő) használatára, 

 egymás eredményeit, tapasztalatait felhasználni megadott szempontok szerint. 

 

4. A projekt munkához szükséges ismeretek: 

 

A tanulók ismerjék/tudják: 

 A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, szerelvények 

szerkezetét és működését, 

 az ivóvíz forrásait, fizikai, kémiai és biológiai jellemzőit, 

 a háztartási szennyvíz keletkezési forrásait, az elvezetést, gyűjtést, tisztítás eljárásait, 

eszközeit, 

 a csapadékvíz-gyűjtés és - felhasználás lehetőségeit. 

 

5. A projekt megvalósítása: 

 

Idő Tevékenység 

1. hét: 2015. november 30 – 

2015. december 6. 

Feladatkiírás a honlapon és a tanítási órákon (7-8. 

évfolyamon), a projekt értelmezése. Tervkészítés. 

2-3. hét: 2015. december 7-20. 
Forrásanyagok gyűjtése, feldolgozása, konzultáció. 

4-7. hét: 2016. január 4-31. 
A prezentáció elkészítése, a téma feldolgozása, 

folyamatos konzultáció, összegzés. 

 8. hét: 2016. február 1-7. 
Prezentálás az osztály, illetve az iskola közössége előtt. 

Az elkészült munkák értékelése. 

 

 

 



6. Szükséges anyagok és eszközök: 

 számítógép internetkapcsolattal (minden tanteremben rendelkezésre áll) 

 digitális tábla a prezentáláshoz (minden tanteremben rendelkezésre áll) 

 nyomtató 

 internetes források 

 író- és rajzeszközök, papír 

 

7. A tanulók által készített projektek értékelésének szempontjai: 

 a prezentáció felépítése, áttekinthetőség (0-5 pont), 

 a megjelenés minősége, esztétikum (0-5 pont), 

 a prezentáció tartalma, hogyan hasznosultak az órán tanult ismeretek (0-20 pont), 

 mennyire megvalósítható a projektben megjelenő terv (0-10 pont), 

 ötletesség, kreativitás (0-10 pont). 

 

A diákok a megadott szempontok alapján saját munkájukat és egymás munkáját is értékelik, 

ezután alakul ki a végleges sorrend. 

Az első három helyezett tanuló igazgatói dicséretben részesül és oklevelet kap, valamint az 

általa készített projektet az iskola közössége előtt mutathatja be iskolagyűlés keretén belül. 

Ezek a munkák felkerülnek az iskola honlapjára, mint tanulói produktumok. A projekt 

megvalósulásáról dokumentáció készül. 

 

 

Tiszaújváros, 2015. november 8. 


