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A P R O J E K T M Ó D S Z E R R Ő L 

 
 

A projektmódszer a tanárok és diákok közös tervező és kivitelező tevékenységére 

épülő pedagógiai-didaktikai módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként 

szervezi meg. Pedagógiai értelemben a projekt olyan összetett feladat, amely középpontjában 

egy, többnyire gyakorlati természetű, a mindennapi élethez kapcsolódó probléma áll, és 

amelyet a tanárok és diákok közösen, együttműködve, több szempont szerint elemezve, 

komplex módon dolgoznak fel a közösség érdekeit szolgáló produktum, termék létrehozása 

érdekében. A kivitelezés egyrészt kollektív, mivel egy közösség együttműködéséből születik 

meg az eredmény, másrészt egyéni, hiszen mindenki saját érdeklődése, képességei, egyéni 

tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport munkájához. 

 
A projektmódszer jellegzetességei 

 
A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre épít. 

Egyik fő jellegzetessége a résztvevők nagyfokú szabadsága, önállósága. A projektmódszer 

alkalmazásával kilépünk a hagyományos időbeosztásból és a tantárgyi keretekből. Az 

ismeretszerzés a különböző tevékenységek során alkotó módon történik. Nem a pedagógus 

adja át az ismereteket, hanem a tanulók szerzik meg azokat a tevékenységek során. Tanítás, 

ismeretátadás, ismeretfelhalmozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés, és a képességfejlesztés 

kerül előtérbe. A projekt megvalósítása során a hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás 

segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van. Ha ez 

valóban sikerül, akkor érvényesülhet a projekt didaktikai hármas alapelve: átélés – 

ismeretszerzés – megértés. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiki%3Adidaktika&amp;action=edit&amp;redlink=1
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A projektszervezés állomásai 

 
Témaválasztás 

A projektmódszer alapkövetelménye, hogy a tanulók szívesen és saját akaratukból oldják meg 

feladatot. Ezért fontos a diákok bevonása a témaválasztásba. A kollektív témaválasztás 

folyamatát jól segítheti a brain storming, azaz az ötletroham technikája. 

 

Tervezési és szervezési feladatok 
 

 Az adott probléma megoldásához vezető cél felismerése, megértése, 

 További konkrét problémák, részcélok megfogalmazása, 

 Egyéni vagy önkéntes alapon csoportok kialakítása, 

 Megoldási terv készítése, konkrét feladatok megfogalmazása, 

 Időterv készítése, 

 Tanári együttműködés, segítség a célok megfogalmazásába, csoportok szervezésében, 

a terv elkészítésében. 

 

Kivitelezés és bemutatás 

 
Értékelés 

 

Értékelni kell a munkát: 

 a produktum szempontjából: mennyire volt eredményes a munka, kielégítette-e a 

szükségleteket. Mennyire volt elégedett a közönség? 

 a tanulás szempontjából: milyen tanulási folyamatok zajlottak le a projekt 

megvalósítása során? 

 a társas kapcsolatok alakulása szempontjából: hogy tudott együttműködni a csapat, 

voltak-e konfliktusok, és képesek voltak-e a azokat kezelni? 
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A projektmódszer előnyei 

 
 A tanulók kezdeményező, aktív szerephez jutnak. 

 Saját érdeklődésük vezeti őket, így a motiváció igen erős. 

 Fejleszti a kommunikációs és szociális képességeket, a kreativitást, az ismeretszerzési 

képességet, a problémamegoldó és analitikus gondolkodást, az önállóságot, a 

kooperációt, a tervezést, az alkalmazkodást, az időbeosztást, az információk 

megosztását. 

 Az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton biztosítja. 

 Saját képességeiknek megfelelően tudnak részt venni egy-egy probléma 

megoldásában. 

 Konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudást nyújt. 

 Lehetőség nyílik újfajta tanár-diák kapcsolat kialakítására. 

 Örömteli, stresszmentes együttműködést biztosít. 

 Előmozdítja a pedagógusok szakmai együttműködését, így javítja a tantestület 

összetartását. 

 Megvalósul az egymástól történő tanulás elve. 

 
 

Forrás: 

 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Projektm%C3%B3dszer 
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