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John Dewey elvei

 1. A tanulásnak a személyes tapasztalaton kell alapulnia.

 2. A tanításnak figyelembe kell vennie a tanulók fejlődési

szükségleteit és érdeklődését.

 3. A tanulónak aktívan részt kell vennie saját tanulási

folyamatainak alakításában.

 4. A tanulót a közösség ügyeiben való aktív részvételre, a

közösségért felelősséget érző polgárrá kell nevelni.



Meghatározása – többféle megközelítésben

„A tanuló aktív, saját tanulási folyamatát alakító 

szerepe előtérbe kerül a passzív, befogadó 

állapottal szemben."



A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a 

középpontjában egy probléma áll.

közös tevékenykedés, együttműködés

belső motiváció

gyakorlati természetű, mindennapi 

élethez kapcsolódó probléma áll a 

fókuszban

közös produktum születik.



A projektek típusai

 technikai projekt

művészeti projekt

környezeti nevelési projekt

gazdaságismereti projekt

kutatási projekt

oktatási projekt



Időbeosztás szerint

Projektszakasz

Projektnap

Projekthét

 Tanórán kívüli

Órai

Külső/pl. erdei iskola



A pedagógiai/oktatási projektek jellemzői

 fókuszába kerülő gyakorlati probléma

 a tanulási folyamat szerkezetének megváltozását

 Tevékenységorientáltság

 Tartalmi komplexitás

 Kooperatív technikákra épül

 Fókuszban a 21. századi készségek fejlesztése

 Időkezelés: az időtervezés rugalmas

 Motiváló

 Tanár és diák közös alkotó tevékenysége



Értékelés a pedagógiai projektekben

Kiemelkedő szerepe van

A folyamat előtt, közben, után

Diagnosztikus: előzetes tudás

Formatív: önálló munkavégzés, közös munka támogatása a

teljes folyamat során (facilitálás)

Szummatív: összegző kép az elsajátításról

A diákok bevonása!!



Értékelő eszközök az oktatási projektekben

(digitális eszközök)

Diagnosztikus értékelés

PÉLDÁK:

Fogalomtérkép

Idővonal alkalmazások

Venn-diagram készítők

Keresztrejtvény készítők

Formatív értékelés

PÉLDÁK:

Tanulási napló

Tartalommegosztó 
rendszerek használata

Közösségi oldalak

Áttekintő táblázatok

Ellenőrző listák

Idővonal

Interaktív felületek 

Szummatív értékelés

PÉLDÁK:

Prezentáció készítése

Portfólió készítése

Blog írás

Kvíz

https://www.mindmup.com/#storage
http://www.tiki-toki.com/
https://support.office.com/hu-hu/article/Venn-diagram-l%C3%A9trehoz%C3%A1sa-e3c0f18e-2ac5-460d-81f5-280e9d50b1c2
http://learningapps.org/createApp.php
https://teach.classdojo.com/
https://www.protopage.com/
https://www.blogger.com/home


Mobileszközök használata projektek során



Olvasmányok feldolgozása

QR kódok
 Meseszereplők „begyűjtése”, sorba rendezése

Megosztott dokumentumok
 GoogleDrive megosztott dokumentumok

Kulcsszó gyűjtés

AR (Augmented Reality)
 Aurasma képek, melyek „mögé” netes oldal kerül

http://tarmari.blogspot.hu/2016/03/szovegfeldolgozas-answergardennel-es.html
http://tarmari.blogspot.hu/2016/03/a-varazskepek.html
https://www.aurasma.com/


Tabletek A falu projektben

A projektről

Alkalmazások tárháza

A produktum

Értékelés

http://tanitok.webnode.hu/a2-b-2015-16/falu-projekt/
http://tarmari.blogspot.hu/2016/05/tabletek-falu-projektben.html
http://www.protopage.com/csokonai2b_2016
http://csvmg2b-2016.blogspot.hu/2016/07/ertekeltuk-munkankat.html


Irodalomjegyzék

Projektpedagógia a Lépésről lépésre

programban

Tanmester/tanárképző

M. Nádasi Mária: A projektoktatás

elmélete és gyakorlata

http://www.lepesrollepesre.eoldal.hu/
http://tanmester.tanarkepzo.hu/projektpedagogia
http://tehetseg.hu/sites/default/files/06_kotet_net.pdf


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
tar.marianna@csvmg.hu


