
Projektoktatás 
Mi így is tanulunk… 



Projektoktatás?

Projektpedagógia?

Projekt jellegű oktatás?



Alapfogalmak tisztázása

O Pedagógia: 
a nevelés gyakorlata és elmélete

O Projekt: 
valamely komplex, összetett feladat,gyakran a mindennapi 
életből származó probléma

O Projektoktatás: 
oktatási stratégia

O Projekt jellegű oktatás: 
több ismérve felfedezhető a projektoktatásnak, de mégsem 
teljesen az



Mi a projektoktatás?

„Valamely komplex téma pedagógiai 

feldolgozása, melynek során a téma 

meghatározása, a munkamenet megtervezése 

és megszervezése, a témával való foglalkozás, 

a munka eredményeinek létrehozása és 

bemutatása a gyerekek valódi 

önálló(egyéni,páros,csoportos)tevékenységén 

alapul. 



A pedagógus feladata a gyerekek 

önállóságának helyt adni, ezt az önállóságot 

facilitátorként, szupervizorként, 

tanácsadóként segíteni.”

M. Nádasi Mária



„A projekt tehát nem köthető 
valamilyen tantárgyhoz, hanem 
tantárgyakat átfogó, tantárgyak 
feletti, vagy tantárgyközi téma.”

Hortobágyi Katalin

„a projektoktatás egy 
tanulási-tanítási 
stratégia…”

Hegedűs Gábor & Karikó 
Sándor



Rövid történelem…

o XVIII. Század párizsi Építészeti Akadémián a 
hallgatók önálló munkáit nevezték így.

o A XIX. Században, az USA-ban John Dewey
1896-ban, Chicagóban nyitotta meg kísérleti 
iskoláját.

o 1918-ban megjelentWilliam H. Killpatrick
Projekt módszer című könyve. 

o 1914-ben Budapesten megalakult az Új iskola 
(1915-1949) Emmi néni iskolája



Hogyan kerültem kapcsolatba 
a projektoktatással?

o Gyermekkori  tapasztalatok

o Állatkerti kihelyezett tanórák

o Tehetségfejlesztés - ELTE PPK

o Integráció igénye



Miért szeretem?
„a projektoktatás szétfeszíti az oktatás addigi 

megszokott kereteit”

O hosszú idő áll rendelkezésre

O elmélyedés

O tananyag koncentráció

O csoportépítés – kooperatív munka

O személyiségformálás

O tehetséggondozás

O motiváló erő - FLOW



„Meg kell tanítani a gyerekeknek 
azt, hogy önmagáért élvezzék a 
tanulást, ne csak azért, hogy jó 
jegyeket kapjanak. Azok a 
gyerekek, akik élvezik a kihívások 
legyőzését, felnőtt életükben is 
keresni fogják a kihívást jelentő 
helyzeteket.”

Csíkszentmihályi Mihály



Témaválasztás

O Meghatározhatja a pedagógus vagy a 
gyerekek

O Tananyaghoz szorosan kapcsolódó 

pl. Katica, Csibe projekt, Házi állatok,

Ősz

O A tananyaghoz lazán kapcsolódó 

pl. Víz, Béka, Alma

O Nem kapcsolódik a tananyaghoz 

pl. Emberszabásúak



Felkészülés

O A téma  pontos meghatározása - kiválasztása

O Gondolattérkép készítése – ráhangolódás

O A lehetséges helyszínek bejárása:

fénykép, jegyzet, videó

O Gyűjtőmunka: könyvek, internet, zenék, képek

O A feladatok meghatározása, időterv készítése



Gondolat térkép





Adminisztráció

1.A projekt leírása - A projekt célja: 

Mit akarok elérni, milyen ismeretek, 
készségek elsajátítását céloz meg a 
projekt?

2. Kiknek szánom?

3. Szervezési feltételek - csoportosítás 
szempontjai, időtartam,helyszínek



4.A projekt anyaga- a gyerekek feladata, 

Hogyan vezetem föl?

Milyen eszközöket kell biztosítanom?

5. Milyen módon veszek részt a munkában? 

6. Milyen kérdéseket várok?

7. Milyen kiegészítő forrásokat tudok 
biztosítani (könyvek, folyóiratok,internetes 
oldalak szemléltető anyag, múzeum, stb.)?

8. Milyen variációs lehetőségei vannak a 
projektnek?



olvasás Majmos szövegértés

nyelvtan Tsd végű felszólító módú igék

matematika Terület - kerület számítása -

Majomkifutó felújítás

Angol/német Állatos igék

Április 27. hétfő



További lépések

O A téma feldolgozása:

órákon, szabadidőben,iskolán belül és kívül

O A produktumok bemutatása: kiállítás, 

bemutató foglalkozás, előadás, 

könyvszerkesztés

O A projekt értékelése











































„A tudást csak 
akkor tudjuk 
megemészteni, 
ha jó 
étvággyal 
habzsoltuk.”

Anatol France







„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő 

generációnak meggyőződéseket 

közvetítsünk. 

Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő 

erejét, a saját felfogóképességét használja. 

Tanuljon meg a saját szemével nézni a 

világban.”

Rudolf Steiner
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Köszönöm a figyelmet!
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