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A projekt leírása: 

 

A tanulók prezentációt készítenek, melyben bemutatják, hogy a víz milyen szerepet játszott 

egyes népek, birodalmak életében. A prezentációnak tartalmaznia kell, hogy a választott 

népnek/birodalomnak milyen volt a földrajzi helyzete, akár GPS koordinátákkal is 

segíthetik a szemléltetést. Meg kell határozni, hogy melyik mai ország területén volt 

található az adott nép/birodalom, meg kell határozni a releváns korszakot, röviden le kell 

írni a nép/birodalom történetét, jellemezni kell a nép/birodalom hitvilágát. Be kell mutatni 

a vízzel kapcsolatos hiedelmeket, azt, hogy a víznek milyen szerepe volt a nép/birodalom 

lakóinak mindennapi életében. Ismertetni kell az olyan különleges eseményeket, melyek a 

vízzel kapcsolatosak, fel kell kutatni az események korabeli képi ábrázolását (ha volt 

ilyen), és azt is be kell mutatni, milyen hatással volt ez az esemény a nép/birodalom 

életére. 

A tanulók egyénileg, vagy párokban dolgoznak, otthon, vagy az iskolában, és így is mutatják 

be az elkészült projektet, a választott nyelven. A projekt elkészítése folyamán segítséget 

kérhetnek, ha megakadnak az alkotói folyamatban. A projekt befejezésekor a tanulók 

interaktív táblán bemutatják az elkészült projektet az osztályközösségnek. A projekt 

elkészítéséhez szükség lesz internetkapcsolattal rendelkező számítógépekre, 

internetkapcsolattal rendelkező interaktív táblára, nyomtatóra, papírra és 

rajzeszközökre. 

A 7 héten át zajló munkafolyamat során az informatika, vizuális kultúra, 

természetismeret, földrajz és biológia-egészségtan tantárgyakkal valósítanak meg tantárgyi 

koncentrációt a résztvevők. A projektet a 7. és 8. évfolyamosok számára hirdetem, angol 

vagy magyar nyelven, mert sem a magyar-angol két tanítási nyelvű tagozaton tanuló 

osztályok, sem az általános tantervű osztályok diákjait nem zárom ki a projektből. A projekt 

ismertetése a tanítási órákon, illetve online felületen, e-learning formájában az iskola 

honlapján zajlik: 

 

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

 

 

 

 

 

http://www.kazinczyrefi.hu/elearning/Projekttervvizszerepetori.pdf
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A projekt célja: Tanulói készségek fejlesztése 

Tanulási folyamat 

A tanulók  igénylik az irányított és önálló tanulást; 

önellenőrzésüket fejlesztik; 

logikus gondolatmenetet állítanak fel; 

fenntartják a logikus gondolatmenetet; 

fejlesztik önálló szövegalkotásukat; 

latba vetik spontán beszédkészségüket és nem nyelvi 

kommunikációs képességüket. 

Kommunikáció 

A tanulók legyenek nyitottak a társakkal való kommunikációra és az 

együttműködésre; 

tudjanak alkalmazkodni a társakhoz; 

illedelmesen, tisztelettudóan viselkedjenek; 

segítsék egymást; 

fogadják el az egymás közti különbségeket; 

úgy osszák meg a feladatokat, hogy mindenki jól érezze magát a 

projekt során. 

 

A projekt célja: Tanulói kompetenciák fejlesztése 

Anyanyelvi 

kompetencia 

Sajátítsák el a megfelelő történelmi szókincset, terminus 

technikusokat. 

Alkalmazzák a funkcionális nyelvtant és stílusokat, valamint a 

nyelvi funkciókat. 

Természettudományos 

és technológiai 

kompetenciák 

Értsék meg a technológia és más területek – tudományos fejlődés 

(pl. az orvostudományban), társadalom (értékek, erkölcsi kérdések), 

kultúra (pl. a multimédia) és a környezet (környezetszennyezés, 

fenntartható fejlődés) – közötti összefüggéseket. 

Legyenek nyitottak a tudományos ismeretszerzésre és 

érdeklődjenek a tudományos kutatás iránt. 

Digitális kompetencia Legyenek hajlandóak az ITT használatára az önálló és a csapatban 

végzett munka közben.  

Alkalmazzák a kritikai és reflektív szemléletet a rendelkezésre álló 

információk értékelése során. 

A tanulás tanulása Alakuljon ki bennük a kompetenciák változtatására és további 

fejlesztésére való hajlandóságot támogató énkép, valamint 

motiváció és a siker elérésére való képességbe vetett hit. 

Szociális kompetencia Képesek legyenek együttműködni és tolerálni a másik munkáját, 

eltérő látásmódját. 
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A projekt munkához szükséges készségek 

A tanulók alkalmazzák a kreatív gondolkodást; 

az innovatív megoldásokat; 

a források kritikai szemléletét; 

az önellenőrzés technikáját; 

a lényegkiemelést; 

a legújabb technológiai eszközöket, ha szükséges (pl. GPS). 

A tanulók ismerjék a megfelelő számítástechnikai eszközöket és programokat. 

az új ismeretek szerzésének és rendszerezésének módszereit 

megadott szempontok szerint. 

 

 

A projekt munkához szükséges ismeretek 

A tanulók 

tudják/ismerjék: 

 

hol helyezkedett el a választott nép/birodalom, 

a bemutatni kívánt nép/birodalom történetét, a korszakot, 

a választott nép/birodalom hitvilágának jellemzőit, 

az adott nép vízhez fűződő viszonyát, 

a nép története során lezajlott különös eseményeket. 

 

 

A projekt megvalósítása 

Hét Idő Tevékenység 

1. hét 
2015. november 24. – 

2015. november 30. 

A projekt kiírása az iskola honlapjára. 

A projekt ismertetése a 7 és 8. évfolyam tanóráin. 

2-3. hét 
2015. december 1. – 

2015. december 11. 

Téma kiválasztása. 

Forrásanyagok gyűjtése. 

Forrásanyagok válogatása, rendszerezése. 

Megbeszélés a projektvezetővel. 

4-5-6. hét 
2015. december 14. – 

2015. december 31. 

A prezentáció elkészítése, finomítása. 

Felhasznált források megjelölése. 

Megbeszélés a projektvezetővel. 

7. hét 
2016. január 4. –  

2016. január 8. 

Prezentálás az osztályközösség és az érdeklődők előtt.  

A pályamunkák értékelése. 
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Az értékelés szempontjai 

Pontszám Szempont 

0-5 pont Mennyire volt a prezentáció igényes, esztétikus? 

0-5 pont Mennyire volt érdekes a prezentáció? 

0-10 pont Mennyire épített az előzőleg tanult ismeretekre? 

0-10 pont 
Mennyire volt hasznos az előadás, milyen arányban épült be a tanítási 

órákon az új ismeretanyag? 

0-3 pont Mennyire volt a témaválasztás életkorhoz illő? 

0-3 pont Mennyire volt lényegre törő az előadás? 

0-2 pont Hogyan valósult meg a feladatmegosztás (pármunka esetén)? 

 

A tanulók bemutatják egymásnak az elkészült projekteket, de nem csak a tanulók értékelhetik 

egymás munkáját, hanem a zsűri munkájában való közreműködésre felkérjük Humán 

munkaközösség vezetőjét. Továbbá az angol nyelvű prezentációk értékeléséhez meghívjuk a 

biológia-egészségtan és rajz és vizuális kultúra tantárgyakat angol nyelven tanító kollégát. A 

magyar nyelvű prezentációkat segítenek majd értékelni a földrajz és rajz és vizuális 

kultúra/vizuális kultúra tantárgyakat tanító kollégák. Az értékelés szempontjait úgy állítottam 

össze, hogy mind a tanulók, mind a pedagógusok egyértelmű és könnyen kezelhető értékelő 

szempontsort használhassanak. A legtöbb pontot elérő prezentációt bemutatják az iskola 

közössége előtt, a második félévben megrendezésre kerülő projektnapon. A győztes/győztesek 

igazgatói dicséretben és oklevél díjazásban részesül/részesülnek. A prezentációt 

megjelentetjük az iskola évkönyvében, amennyiben a 2015/2016-os tanévben is elkészítjük 

azt, valamint az iskola honlapján, online formában is elérhetővé tesszük, hogy ne csak az 

elkészítés folyamán, hanem utána is lehessen belőle tanulni, másoknak. 
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