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CSOPORT-MUNKATERV
26/1
A választott téma: ............................................................................................................................
A csoport vezetôje: ..........................................................................................................................
A bemutatót elôkészítô tevékenységek
Az alábbi lista olyan ötleteket tartalmaz, amelyeket felhasználhattok. Húzzátok alá azokat a formákat, amelyekkel élni szeretnétek, és egészítsétek ki továbbiakkal, amiket még
elképzelhetônek tartotok!
Információk gyûjtése az internetrôl (képek, szövegek, hanganyagok letöltése, rendszerezése)
Információk gyûjtése könyvekbôl (szövegek, képek kimásolása, beszkennelése)
Információk gyûjtése újságokból (szövegek, képek kimásolása, beszkennelése)
Interjúk készítése (hangfelvevôvel, fényképezôgéppel, kamerával vagy jegyzôkönyvezve)
A bemutatandó személyek alkotásainak gyûjtése és elôkészítés a bemutatásra (zenei felvételek, könyvek, képek)
Saját kreatív alkotások létrehozása (fotó, fotómontázs, videoﬁlm, plakát)
Egyéb ötletek:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
A bemutató módja
Íme néhány ötlet arra vonatkozóan, hogy milyen formában tarthatjátok majd meg a bemutatót. Akármilyen más formát is választhattok azonban. A lényeg csupán az, hogy ezt
már most el kell döntenetek, hiszen ettôl függnek a részfeladatok.
Ajánlott formák: a) elôadás poszterrel, b) elôadás írásvetítôvel, c) Power Point bemutató,
d) Multimédiás CD (szöveg, hang, kép stb. bemutatható formában), e) egyéb lehetséges ötlet:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
A csoport által választott forma: ...................................................................................................
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A választott bemutatási formához szükséges technikai feltételek
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Munkamegosztás a csoportban
Részfeladatok

Felelôs(ök)

Határidô

A határidôket egyeztessétek majd a tanár által meghatározott idôkeretekkel. És ne feledkezzetek meg róla, hogy az elkészült anyagot 2 nappal az elôadás elôtt meg kell mutatnotok a vezetôségnek.

Téma

Csoportfelelôs

Konkrét
feladatok
(csoportonként)

A szükséges
eszközök

A feladatot
elvégzô(k)

A részfeladatok
határidôi

Megjegyzés

A TELJES ÉLET ESÉLYE I. – 7. ÉVFOLYAM

(Ez a lap kinagyítható, és szükség szerint további sorokkal és oszlopokkal is bôvíthetô.)
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A PROJEKT HÁLÓTERVE

DIÁKMELLÉKLET

311

312

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

DIÁKMELLÉKLET

JAVASLAT A SIKERKRITÉRIUMOK
MEGHATÁROZÁSÁHOZ
26/3
Az egyes csoportok bemutatóinak megítéléséhez
• A bemutatott anyag érdekes.
• A bemutatót jól lehet követni.
• A bemutatott anyag látványos.
• A bemutatót tartó tanuló szépen beszél.
Az egyes csoportok munkájának megítéléséhez
• A csoportvezetô jól irányította a munkát.
• A csoport minden tagja részt vett az elôkészítésben.
• A vállalt feladatot mindenki határidôre elkészítette.
• A vállalt feladatot mindenki jó színvonalon készítette el.
A vezetôség munkájának megítéléséhez
• A projekt vezetôi végig követték a folyamatot.
• A vezetôk mindig segítettek, ha szükséges volt.
• A vezetôk nem avatkoztak be feleslegesen a csoportok munkájába.
• A vezetôk a munkájukat önállóan végezték.
Az egész projekt eredményességének megítéléséhez
• Valamennyi tervezett bemutató idôre elkészült.
• Valamennyi bemutató érdekes volt.
• Minden csoport elvégezte vállalt feladatát.
• Minden tanuló részt vett a munkában.
• Az elkészült produktum az osztályon kívül is bemutatható.
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ÉRTÉKELÔ LAP
26/4A
A CSOPORTOK SAJÁT MUNKÁJÁNAK MEGÍTÉLÉSÉHEZ
A csoport által feldolgozott téma:
A csoportfelelôs neve:
*
Sikerkritériumok
Teljesen megvalósult Részben valósult meg

Nem valósult meg

Az oszlopot a véglegesített listán szereplô sikerkritériumoknak megfelelôen kell kitölteni. Ezek között
azonban biztosan helyet kaphatnak a következôk: a megszületett anyag érdekes volt, a bemutatót jól lehetett követni, a bemutató látványos volt, az elôadó szépen beszélt, jól mûködött a csoportfelelôs, minden
csoporttag részt vett a munkában, mindenki betartotta a határidôket, mindenki színvonalasan dolgozott
stb.

*
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ÉRTÉKELÔ LAP
26/4B
A VEZETÔK MUNKÁJÁNAK MEGÍTÉLÉSÉHEZ
Sikerkritériumok*

Teljesen megvalósult Részben valósult meg

Nem valósult meg

Az oszlopot a véglegesített listán szereplô sikerkritériumoknak megfelelôen kell kitölteni. Ezek között
azonban biztosan helyet kaphatnak a következôk: a vezetôk követték a folyamatot, ha kellett, segítettek,
nem avatkoztak be feleslegesen, önállóan végezték a munkájukat stb.

*
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ÉRTÉKELÔ LAP
26/4C
A PROJEKT EREDMÉNYESSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSÉHEZ
Sikerkritériumok*

Teljesen megvalósult Részben valósult meg

Nem valósult meg

Az oszlopot a véglegesített listán szereplô sikerkritériumoknak megfelelôen kell kitölteni. Ezek között
azonban biztosan helyet kaphatnak a következôk: minden bemutató határidôre elkészült, minden bemutató érdekes volt, minden csoport elvégezte a vállalt feladatát, minden tanuló elvégezte a vállalt feladatát,
az elkészült produktumok az osztályon kívül is bemutathatók stb.
*
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