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PROJEKT ÉRTÉKELÉSE 

A projekt : Új utakon az Állatkertben 2016.  március 5-április 21. 
 

A munka során megvalósult a téma feldolgozása: a téma meghatározása, a munkamenet meg-

tervezése, a témával való foglalkozás, a munka eredményeinek létrehozása és bemutatása a 

tanulók valódi (egyéni páros, csoportos) önálló tevékenységén keresztül. 

 

A pedagógusok (projektgazdák) feladatuk szerint helyt adtak a tanulók önállóságának és ezt 

az önállóságot facilitátorként, szuprvizorként, tanácsadóként segítették 

 

 

A résztvevők köre 

20 tanuló a 9. és a 10.évfolyamról 

 

Tervezett időtartam és ütemterv 

Az első összejövetelen fogalmaztuk meg közösen a projekt célját és a lebonyolítás mikéntjét.  

A diákokkal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, egyeztettük az anyaggyűjtés felkészülés 

eredményeit. Mindez könnyebb lett volna, ha mindannyiukkal tanórákon is találkozunk. Ez 

alatt természetesen nem azt értem, hogy a tanórán erről beszéltünk volna, hanem az órák előtti 

és utáni idő könnyebb kapcsolattartási lehetőséget jelentett volna, de így is megoldottuk a 

kapcsolattartást. 

 

Feladatmegosztás 

Tanárként, Csizmadia Károly (a Veszprémi Állatkert zoopedagógusa), Vágovits Gizella és 

Vesztergomné Nagy Rita tanárok irányították a csoport munkáját. A fent említett találkozások 

során egyeztettük az anyaggyűjtést és kértük a tanulókat, hogy gyűjtésük eredményét küldjék 

el Juhász Orsolya tanárnőnek, hogy közreműködésével a honlapra felkerüljön. Ösztönöztük 

őket arra, hogy a vállalt feladatuknak megfelelően, minél részletesebben készüljenek fel. 

 

Az adatgyűjtés és a téma feldolgozásának módja 

Az adatgyűjtés egyénileg ill. kis csoportokban történt 
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A produktum bemutatása  

A produktum bemutatására a projektnapon volt lehetőség egyéni előadás keretében (szöveges előadás 

és PPT), valamint a honlapra feltöltött anyag minden érdeklődő által olvasható. 

 

A projektmunka értékelése (megvalósítás, tanulságok) 

Az elkészült honlapot olvasgatva az az összkép alakult ki bennem, hogy a diákok mindannyian nagyon 

jól érezték magukat az előkészületek és a maga a projekten  három napos munka során is. Rengeteg 

élménnyel gazdagodva és sok új információ birtokában tértek haza az együtt töltött állatkertbe tett 

séták után. 

A projektet lezáró találkozáson a diákok örömmel fogadták a tanároktól elhangzott, a tanulók munká-

ját illető, dicséretet és elfogadták azt a kritikát is mi szerint több önállóságot várunk el tőlük a követ-

kező ilyen jellegű feladatok teljesítésekor. 

 

Veszprém, 2016. március 31. 

                                                             Vágovits Gizella   

                                                             Vesztergomné Nagy Rita  tanár 

 


