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MOdULVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység 
célja / fejlesztendő 
készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngolás, A fEldolgozás ElőKészíTésE

I/a A tanulók tájékoztatása a projekt témájáról 
A A tanár megkérdezi, hogy a tanulók mit hallottak 

már a 2001. szeptember 11-én lezajlott New-
York-i terrortámadásról. Meghallgatja őket, majd 
kiegészíti az információkat, képeket és/vagy 
videofelvételeket mutat be az eseményekről. A nap 
eseményeit előre elkészített poszter segítségével 
mutatja be, vagy írásvetítőn kivetíti (P2).  A leírást 
valamennyi tanuló megkapja, hogy jobban 
követhesse az eseményeket (D1). 

15 perc

Meglévő ismeretek 
felidézése, kiegészítése 
és rendszerezése

Eligazodás a térben és 
az időben

Tanár által irányított 
frontális beszélgetés 
és tanári előadás

D1 (Kronológia) P1 (Háttér 
olvasmány)
P2 (Kronológia 
poszteren vagy 
írásvetítő fólián)

Ragasztó-
gyurma, illetve 
írásvetítő

B A tanulók erre vállalkozó csoportja előzetesen 
felkészül a terrorcselekmény eseményeinek 
bemutatására. Ehhez tájékozódik az internetről. 
Az események időrendben történő ismertetését 
minden tanuló megkapja, hogy jobban tudja 
követni a tájékoztatást (D1). A bemutatót 
tartók használhatnak szemléltetésül képeket, 
videofelvételeket is. Szüleiket, ismerőseiket 
is megkérdezhetik, hogyan emlékeznek az 
eseményre.

15 perc

Meglévő ismeretek 
felidézése, kiegészítése 
és rendszerezése 

Információgyűjtés
Előadókészség 

Frontális munka – 
tanulói bemutató

D1 (Kronológia)

A bemutatóhoz 
szükséges 
eszközök
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység 
célja / fejlesztendő 
készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a A téma választásának indoklása

A A tanár a P3 mellékletre támaszkodva, röviden 
indokolja a téma aktualitását. Ezután az osztály 
arról beszélget, hogy mit jelentett a világ számára 
ez a terrorcselekmény, a miért tekintik ezt az 
eseményt bizonyos értelemben korszakhatárnak.

10 perc 

Új ismeretek nyújtása

Ok-okozati 
összefüggések 
felismerése

Frontális munka –  
tanári előadás és 
beszélgetés 

P3 (Háttér-
információk) 

II/b A projekt tervének ismertetése

A A tanár poszteren bemutatja, vagy írásvetítőn 
kivetíti a tervezett projekt vázlatos tartalmát (cél, 
megvalósítás, határidő). A tanulók kérdéseket 
tehetnek fel a projekttel kapcsolatban.

 10 perc

Az érdeklődés 
felkeltése és a projekt 
céljainak bemutatása 

Frontális munka – 
tanári tájékoztató 

P4 (Projektvázlat 
poszteren 
vagy írásvetí-
tő fólián) Ra-
gasztógyurma, 
illetve írásvetítő

II/c Ötletek a megvalósítással kapcsolatban

A A tanulók elmondják, hogy milyen gondolataik 
támadtak bennük a megvalósítással kapcsolatban. 
Két ezzel megbízott tanuló egymást váltva rögzíti a 
felmerülő ötleteket egy nagy csomagolópapíron. 

7 perc

Ötletek gyűjtése 
a megvalósításhoz

Kreativitás 
Együtt gondolkodás 

Frontális munka – 
ötletbörze 

Csomagolópapír 
Vastag filctollak 
Ragasztógyurma 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység 
célja / fejlesztendő 
készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/d Önkéntes házi feladat

A A tanár megkér két-három önként jelentkező 
tanulót arra, hogy a következő órára válogassák 
ki az összegyűlt ötletek közül a használhatókat, 
és csoportosítsák azokat tartalmi szempontból. 
Javaslataikat pedig egy másik poszterre írják fel.
(Itt az első 45 perc vége.)

3 perc

A feladatok 
pontosítása

Feladatvállalás 
Logikai készség 
Realitásérzés 

Differenciált 
kiscsoportos munka 

Az órai 
ötletgyűjtemény 
posztere

II/e A válogatott és csoportosított ötlettár bemutatása

A A feladatot elvégző tanulók röviden ismertetik 
csoportosítási szempontjaikat. A többiek 
kérdeznek, reflektálnak, pontosítanak, közösen 
alakítják tovább az elképzeléseiket. A poszterre 
rávezetnek minden hasznosnak látszó ötletet. 

5 perc

Az ötlettár közös 
véglegesítése

Értékelés, vita

Frontális munka – 
tanulói irányítással, 
szükség szerint tanári 
moderálással

Az új poszter 
a falon

II/f A projekt megtervezése

A A tanár röviden ismerteti a projekt menetét. Ehhez 
felhasználja a P5 mellékletet és a tanulók korábban 
összegyűjtött ötleteit.

5 perc

A munka kereteinek 
kijelölése

Figyelem

Frontális munka – 
tanári tájékoztatás 

P5 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység 
célja / fejlesztendő 
készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/g A munkacsoportok megalakítása

A A P6 melléklet javaslatai alapján a tanár ismerteti, 
hogy milyen munkacsoportokat lenne érdemes 
alakítani. Az osztály nyílt szavazással megválasztja 
a projektvezetőséget: a tanár javasol, a gyerekek 
is javasolhatnak, és kézfeltartással döntik el, hogy 
ki lesz az a két-három diák, aki az egész projektért 
felel majd. Ezután önkéntes alapon megalakulnak 
az egyes munkacsoportok. 

10 perc

Az alapvető szervezési 
feladok megoldása 

Választás
Döntés 
Felelősségvállalás

Frontális munka – 
tanári tájékoztatás és 
csoportalkotás

P6 (Útmutató)

II/h Tervezés a munkacsoportokban

A A munkacsoportok külön dolgoznak. 
Megválasztják a csoportfelelőst, leírják az általuk 
végzendő tevékenység részfeladatait, ütemezését, 
és felosztják egymás között a munkát (D2). 
Ez idő alatt a tanár a projektvezetőkkel külön 
csoportot alkot, és együtt elkészítik a projekt 
eredményességének kritériumrendszerét 
(P7). Fontos, hogy ez a rendszer konkrét és jól 
ellenőrizhető ismérvekből álljon. A rögzített 
kritériumokat jól olvasható betűkkel felírják egy 
poszterre. 

10 perc

A munka részleteinek 
és az eredményességi 
kritériumoknak 
a kidolgozása

Felelősségmegosztás 
Döntés 
Együttműködés 
Tervezés
Igényesség

Csoportmunka – 
közös tervezés

D2 (Sablon) 
 
Csomagolópapír 
Vastag filctoll
Ragasztógyurma

P7 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység 
célja / fejlesztendő 
készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/i A munkacsoportok terveinek ismertetése

A A munkacsoportok felelősei az osztály előtt 
ismertetik a terveiket. A többiek véleményezik, 
kiegészítik, módosítják ezeket. A javaslatok 
alapján a felelősök véglegesítik munkaterveiket, és 
ebben a formában adják át a projektvezetőknek. 
A projektvezetők a tanár segítségével ezek alapján 
készítik majd el a teljes projekt hálótervét. 

10 perc

Az összehangolt 
tervezés gyakorlása 

Szóbeli kifejezés 
Kommunikáció 
Felelősségvállalás
Igényesség

Frontális munka – 
tanulói bemutatók és 
egyeztetés

Az egyes 
munkacsoportok 
leírt tervei

II/j  A sikerkritériumok véglegesítése

A A projekt vezetői felerősítik a falra a 
sikerkritériumokat tartalmazó posztert. A tanulók 
véleményezik, kiegészítik, módosítják ezt. Az így 
elfogadott lista fogja az ellenőrzés és értékelés 
alapját képezni. (Itt a második 45 perc vége.)

5 perc

Az eredményesség 
kritérium-
rendszerének 
elfogadása 

Igényesség 
Tervezési képesség

Frontális munka – 
javaslat megvitatása 

Ragasztógyurma 
Vastag filctollak

A projekt többi része már a tanítási órán kívül zajlik. A projektvezetőség (a tanár segítségével) elkészíti a hálótervet. Ez tartalmazza projekt konkrét 
tevékenységeit, a részlépéseket, az ütemezést és a felelősök nevét. A hálótervvel kapcsolatban írásos véleményeket, javaslatokat meghatározott 
határidővel figyelembe lehet venni. Ezután elkészül a végleges hálóterv, amelynek betartása mindenki számára kötelező. A végleges hálóterv a 
sikerkritériumokkal együtt fenn van a terem falán, esetleg egy közös honlapon. 
Ha a tanulók számára problémát jelent a honlaphoz való napi hozzáférés, célszerű a hálóterveket és a sikerkritériumok listáját kinyomtatva is 
mindenkinek a kézbe adni. A munka során nagyon lényeges, hogy a csoportfelelősök folyamatosan figyelemmel kísérjék a munkacsoportjuk 
tevékenységét, valamint hogy a projektvezetők napi kapcsolatban álljanak a csoportfelelősökkel. A tanár a szükségleteknek megfelelően kapcsolódik, 
illetve avatkozik be a folyamatba. Elengedhetetlen a háttérben való folyamatos jelenléte, elérhetősége, a váratlan eseményeknél  pedig spontán és 
hatékony beavatkozása. Hasonlóképpen szükséges, hogy megoldott legyen a technikai feltételek folyamatos karbantartása, biztosítása.
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység 
célja / fejlesztendő 
készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új TARTAloM ÖsszEfoglAlásA, EllEnőRzés és éRTéKElés

III/a Az egyes munkacsoportok teljesítménye

A Az egyes csoportok felelősei sorban elmondják, 
hogy milyen pozitív és negatív tapasztalataik 
voltak a munka során. A csoporttagok kiegészítik 
az elhangzottakat, és véleményt mondanak a 
felelős munkájáról. Gondolataikat egy csoporton 
kívüli tanuló jegyzi le a D3 lap segítségével. 
A saját munkáját ugyanilyen módon értékeli 
a projekt vezetősége is. A többiek pedig 
hozzászólnak és kiegészítik az elhangzottakat.

25 perc

Az együttműködés 
értékelése 

Önértékelés 
Kritikus gondolkodás 
Felelősségvállalás

Frontális munka –  
a csoportok 
önértékelése 

D3 (Értékelő lap)

Írószerek 

III/b A projekt eredményességének értékelése 

A Minden tanuló kap egy példányt a D4 
mellékletből, amelynek első oszlopába a 
sokszorosítás előtt be kell írni a projekt elején 
közösen elfogadott kritériumokat. A diákok a lap 
felhasználásával értékelik, hogy e kritériumokhoz 
képest a projekt mennyire volt sikeres. 
Ezt követően 5-6 fős csoportok alakulnak, 
amelyek összesítik az eredményeket. Az egyik 
projektvezető a poszteren látható táblázatba írja be 
az összesített eredményt. A táblázathoz a tanulók 
véleményeket fűznek. 

15 perc

A projekt 
eredményességének 
megvizsgálása 

Véleményalkotás 
Ok-okozati 
kapcsolatok 
felismerése 
Objektivitás

Egyéni és csoportos 
értékelő munka

Frontális munka –  
az eredmények 
megvitatása  

D4 (Értékelő lap) A D4 melléklet 
egy poszteren

Vastag filctollak
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység 
célja / fejlesztendő 
készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

III/d A projekt zárása

A A tanulók körben állnak. A tanár egy lufit dob az 
egyiküknek, és megkérdezi, hogy mi volt számára 
a projekt legfontosabb üzenete. Miután az illető 
válaszolt, a lufit tovább dobja az egyik társának, 
felteszi ugyanezt a kérdést, és kiáll a körből. 
A gyakorlat addig folytatódik, ameddig mindenki 
sorra nem került. Ha valakinek hirtelen nem jut 
eszébe semmi, tovább dobja a lufit, és benn marad 
a körben. Fontos, hogy a gyakorlat peregjen, és 
oldja a hangulatot. 

5 perc

A munka érzelmi 
lezárása, visszacsatolás 

Érzelmek kifejezése
Kommunikáció 
Együttműködés

Teljes csoportos 
mozgásos játék

Lufi
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P1 
A projektmódszerről 
(háttérolvasmány)

A tanulók érdeklődésére, a tanárok és diákok közös tevékenysé-
gére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek so-
rozataként szervezi meg. A projektek olyan komplex feladatok, 
amelyeknek a központjában egy gyakorlati természetű probléma 
áll. A témát a tanulók széles körű, történeti, technikai, gazdasági 
összefüggésekben dolgozzák fel, így a hagyományos iskolai tantár-
gyi rendszer fellazítását igényli a módszer alkalmazása. Kilpatrick 
a projektmódszer lényeges elveiként említi azt, hogy a tanulásnak 
a célszerű tevékenységekre, problémamegoldásra a tanulók szük-
ségleteire és érdeklődésére kell épülnie. A gyermektanulmányozás 
elveivel összecsengően a teljes személyiség formálását, a tanterv-
nek a társadalmi valósággal való kapcsolatát és az iskolán belüli ru-
galmasságot tartotta fontosnak.

A módszer alkalmazása során négyféle projekt kidolgozására ke-
rülhet sor:
•  gyakorlati feladat, mint például egy hasznos tárgy megtervezése 
és kivitelezése
•  egy esztétikai élmény átélése (cikk megírása, színi előadás meg-
tartása)
•  egy probléma megoldása
•  valamilyen tevékenység, tudás elsajátítása.

A projektmódszer alkalmazásainak lépései:
•   a cél a téma kiválasztása, megfogalmazása (egy eredeti és kre-

atív projekt kiválasztása, miközben sok ötletet megvitatnak és el-
vetnek a gyerekek) magában is kreatív feladat,

•   a tervezés (feladatok, felelősök, helyszínek, munkaformák),
•   kivitelezés (az eredményes megvalósítás érdekében a gyerekek 

önálló kutatást is végezhetnek, de a pedagógust is kérhetik, is-
mertesse meg őket a szükséges ismeretekkel),

•   zárás, értékelés. (A zárás és értékelés magában foglalja a projekt 
bemutatását egy színdarab, rádiójáték, videofelvétel vagy kiál-
lításon közszemlére bocsátott makett, modell, diagram stb. for-
mában, valamint a bemutatott produktumok értékelését. Az ér-
tékelés kritériumait előre közölni kell a tanulókkal. Például egy 
rádiójátéknál 10%-ot adhatunk az eredetiségért, 40%-ot a szö-
vegkönyv minőségéért, beleértve annak nyelvtani és helyesírási 
színvonalát, 40%-ot a bemutatásért és 10%-ot az együttes munka 
minőségéért.)

Előnyök és hátrányok

A projektmódszernek megkülönböztető jegye az a nagyfokú sza-
badság, amelyet a tanuló számára biztosít a célok kiválasztásától, 
a tervezéstől a feladat végrehajtásának módozatain keresztül egé-
szen az elkészült produktum és tevékenység értékeléséig. A mód-
szer lényegeként kell említenünk azt a sajátosságot is, hogy a ta-
nulást, azaz az ismeretek, jártasságok, szokások stb. elsajátítását in-
direkt módon kívánja biztosítani. A cél sohasem a tanulás, hanem 

TANÁRI SEgÉdLETEK 
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valamilyen konkrét cél, produktum, s a tanulás ehhez képest min-
dig eszközi jellegű, mintegy mellékterméke a produktum elérésé-
re irányuló tevékenységnek. A projektmódszer nagyfokú tanulói 
önállóságot tesz lehetővé, módot ad az ismeretek integrálására, az 
iskolán kívüli világ megismerésére, kapcsolatok kialakítására, a de-
mokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítására.
Megvalósítása azonban nehézségekbe ütközik: igényli a tantervi 
keretek megbontását, nehezíti az ismeretek elméleti rendszerének 
kialakítását, nehezen illeszthető a szokásos szervezeti formák és 
keretek közé, újfajta tanár-diák viszonyt feltételez.
Mindezen erények és hátrányok alapján megállapíthatjuk, hogy a 
projektmódszer széles körű, gyakorlati alkalmazása az iskolai gya-
korlatban nem várható, esetenkénti felhasználásáról azonban nem 
volna szabad lemondanunk.

(Falus Iván Didaktika c. jegyzete alapján, Tankönyvkiadó, Budapest, 
1989)

P2 
Terrortámadás az USA ellen 
2001. szeptember 11.
Előre elkészítendő poszter vagy írásvetítő fólia a D1 melléklet alap-
ján

P3 
Háttérolvasmányok a terrortámadás következményeiről

1. A támadás hatásai
A terrortámadás elkövetési módja és az általa okozott károk pél-
dátlanok. Az Egyesült Államok kontinentális területén 1812 óta 
külállammal nem folyt háború. A célpontok kiválasztása arra utal, 
hogy a merényletek az Amerikai Egyesült Államok államiságát és az 
amerikai dominanciájú világgazdasági rendet is támadták. A nem-
zetközi repülőgépforgalom a merényletet követő hónapokban lát-
ványosan visszaesett.

2001. szeptember 11. hatására a világpolitika átrendeződött. Vi-
lágszerte jelennek meg figyelmeztető írások arról, hogy a terrortá-
madás és a válaszcsapások - az Egyesült Államok által előbb Afga-
nisztán, majd Irak ellen viselt háború - szembefordítják egymással 
a nyugati és az arab kultúrájú világot, illetve hogy a terrorizmus el-
leni védekezés túlkapásai a jelenlegi nyugati civilizáció alapját je-
lentő individuális szabadságjogokat áshatják alá.

A terror a nyílt erőszak alkalmazása rémület, rettegés kiváltása 
céljából. A terrorizális, félelemkeltésnek vagy elrettentésnek van-
nak racionális indíttatásai, de az oka lehet elmebaj, vagy a gyer-
mekkorban magatartási rendellenesség, amelynek hátterében erős 
szorongás vagy kisebbrendűségi érzés áll.

A terrorizmus a terror rendszeres alkalmazása, a félelem ter-
jesztése erőszakos akciók által, különösen politikai célok elérése 
érdekében. A terrorista erőszakos cselekedetei révén félelmet kel-
tő személy. Rendszerint csoportokba, szervezetbe tömörülnek, de 
előfordulnak magányos terroristák is, akik többnyire elmebetegnek 
számítanak. Híres terrorsiták, terrorista szervezetek: a Vörös bri-
gád, al-Kaida (az alapítány), Hagana és Irgun.

(Forrás: Wikipédia, szabad lexikon http://huwikipedia.org)
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2. hankiss Elemér: 2001. szeptember 11.: fordulópont?
Fordulópont? Igen is, meg nem is. Annyiban igen, hogy minden va-
lószínűség szerint fontos, esetleg világtörténelmi jelentőségű for-
dulat játszódik le napjainkban. Annyiban viszont nem, hogy nem 
szeptember 11-én fordult, recsegve-ropogva, új irányba a világ. 
Ahogy a XVIII. század végén sem egyetlen nap zajlott le a fordulat. 
1789. július 14-én a Bastille lerombolása rendkívül fontos és később 
szimbolikussá vált esemény volt, de az a nagy átalakulásfolyamat, 
amelyet pontatlanul Francia Forradalomnak szokás nevezni, már 
évtizedekkel korábban kezdődött, és július 14. után is évtizede-
ken át futott tovább. Voltak, akik már évekkel, évtizedekkel ko-
rábban megsejtették és jelezték a kibontakozó változásokat. De a 
túlnyomó többség - politikusok, gondolkodók és hétköznapi pol-
gárok egyaránt - vakok voltak és süketek. Nem látták meg, és nem 
hallották meg a változásfolyamatnak azokat a jeleit, amelyek ké-
sőbb, a jövőből visszatekintve olyan nyilvánvalóknak látszottak s 
látszanak. 

Vajon nem voltunk-e az elmúlt évtizedekben mi is vakok és sü-
ketek? Igaz, politikusok és gondolkodók lázasan vitatkoztak már a 
két háború között is a nyugati világot és civilizációt fenyegető ve-
szélyekről. A világsajtó is a „sárga veszedelemről”, a „kapitalizmus 
világválságáról”, „a tömegek lázadásáról” szóló hírektől zengett. 
És emlékezzünk: világátalakító terveket harsogó erőkkel, a bolse-
vizmussal és fasizmussal kellett megküzdenie a nyugati civilizáció-
nak. Sokasodtak a figyelmeztető jelek a Második Világháború után 
is. A maoizmus a szegények világraszóló lázadásával, a hideghábo-
rú a nukleáris katasztrófa rémével fenyegette a nyugatot. A Római 
Club első jelentése óta azután egymást követték a riasztó előrejel-
zések a Föld erőforrásainak és energiatartalékainak kimerüléséről, 
a neo-malthusianus túlnépesedés vagy az exponenciális technikai-
gazdasági fejlődés veszélyeiről, a közeledő öko-katasztrófa borzal-
mairól, a várható és egyre-másra be is következő államcsődökről, 
lokális és regionális válságokról. 

Nem mondhatjuk azt sem, hogy az utóbbi évtizedekben, évek-
ben mindezek a figyelmeztetések teljesen süket fülekre találtak. 
Több világszervezeti döntés született, nemzetközi programok lép-
tek életbe a gazdasági fejlődés beindítására és a nyomor enyhítésé-
re, a járványos betegségek visszaszorítására a világ szegény orszá-
gaiban, a menekültek és hontalanná váltak ellátására, s az utóbbi 
időben már egy-egy pusztító polgárháborút is próbált megfékezni 
a nemzetközi közösség. Előre nem látott, negativ mellékhatásaik el-
lenére sem vonhatja joggal senki sem kétségbe azt, hogy az elmúlt 
évtizedekben ezek a programok sok emberi szenvedésen enyhítet-
tek. 

De joggal azt sem mondhatja senki, hogy e programok összessé-
gükben kellőképpen és hatásosan kezelték azokat a növekvő prob-
lémákat és feszültségeket, amelyeket egyfelől örököltünk a múltból 
(nemzetállami és etnikai ellentétek, a gyarmatbirodalom és bomlá-
sa, parancsuralmi, oligarchikus és „feudális” rendszerek fennmara-
dása, elmaradottság, szegénység), másfelől pedig amelyek a hosz-
szan elhúzódó hidegháború, illetve a „globalizáció” fogalma alatt 
összevont radikális világgazdasági változások nyomán újonnan ke-
letkeztek és egyre inkább kiéleződtek, kiéleződnek. 

Valljuk be őszintén, az elmúlt évtizedben, a szovjet birodalom 
összeomlása után, a nyugati világ, és nemcsak Amerika, egy kicsit, 
vagy nagyon is „elszállt”. Beleszédült önmaga sikerességébe. Köny-
nyen és gyorsan elfelejtette két világháború és a haláltáborok bor-
zalmait, a gazdasági válságokat, a demokrácia vergődését a szá-
zad első felében. Ünnepeltük a szabad világ véglegesnek hitt győ-
zelmét. Úgy éreztük, hogy már semmi sem szabhat gátat a „nyu-
gati modell” és a demokrácia diadalmas terjedésének, a mítikussá 
felmagasztosult Digitális és Információs Forradalomnak, a szűnni 
nem akaró bull market-nak és a (mi világunkban) tartósan növek-
vő prosperitásnak, a fogyasztói civilizáció áradó kellemességének, 
a világot jótékonyan besugárzó PAX AMERICANA-nak. Ebben az 
eufóriában hajlamosak voltunk megfeledkezni a világ másik felé-
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ről, a sokasodó problémákról, a szűnni nem akaró vagy akár nö-
vekvő nyomorról, növekvő feszültségekről. 

A szeptember 11-ét megelőző hónapokban, jobb vagy rosszabb 
híján, már a Földet tengelyéből kivető és évekre porfelhőbe bur-
koló meteoritbecsapódások és genetikai katasztrófák jósolgatásával 
vagy éppen katasztrófafilmek sokaságával próbáltak a médiumok 
kizökkenteni minket békésen kérődző elégedettségünkből és ru-
tinszerűen jól működő világunk szelíd unalmából. 

Szomorú, hogy szeptember 11-ének kellett elkövetkeznie ahhoz, 
hogy ráeszméljünk: világunk és életünk törékenyebb, jövőnk isme-
retlenebb és bizonytalanabb, mint hittük. A döbbenet, a fájdalom, a 
felháborodás, a gyász napjai után eljött az ideje annak, hogy meg-
kérdezzük: mi történt velünk, mi történt a világgal szeptember 
11-én? Valóban fordulópont-e ez a nap jelenkori történelmünkben? 
S ha fordulópont, akkor ugyan merre fordul a világunk? 

Ha megigézve meredünk szeptember 11-ére, akkor erre a kér-
désre nem tudunk válaszolni. Mert egyetlen pontból bármilyen 
irányba húzhatók vonalak. Ki kell tágítanunk figyelmünk körét, és 
meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen változástendenciák indul-
tak el, bontakoztak ki az előző években, évtizdekben. E folyamatok 
egy része lehet, hogy megszakadt szeptember 11-én. De többségük 
feltehetőleg tovább fut, akkor is, ha ez a bizonyos dies irae s ami 
utána következik, módosítja, lefékezi vagy felgyorsítja, új irányba 
tereli egyik vagy másik pályáját. 
http://www.gallup.hu/muhely/fordulopont.htm 

P4 
A tervezett projekt bemutatása 
(előre elkészített poszteren vagy írásvetítőn)

A projekt célja: 
•   a szeptember 11-i (9/11) eseményeinek következő évfordulójára 

közösen más országok diákjaival egy megemlékezésre alkalmas 
összeállítást készíteni, és eljuttatni azt egy New Yorkban található 
iskola diákjainak, akik ezt elhelyezik a hivatalos emlékhelyen.

A megvalósítás fontosabb lépései: 
•   egy honlap indítása, illetve önálló felület előkészítése  az iskola 

honlapján, amire az emlékeztető anyagok folyamatosan felkerül-
hetnek 

•   saját gyűjtemény elkészítése és felhelyezése erre az „emlékhely-
re” (például vers, rajz, fénykép stb.), 

•   kapcsolatfelvétel külföldi iskolákkal, osztályokkal
•   az együttműködésre kész osztályok tájékoztatása, a velük való 

együttműködés megszervezése
•   kapcsolatfelvétel egy New York-i osztállyal, amellyel közöljük 

szándékunkat, folyamatosan tájékoztatjuk a munka menetéről, 
és amelyet megkérünk, hogy az elkészült anyagot CD-re mentve 
helyezze el a hivatalos emlékhelyen

határidő: 
•   a folyó vagy a következő tanév vége, hogy a következő szeptem-

ber 11-ig lehetőség legyen a gyűjtemény elhelyezésére. 
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P5 
Javaslatok a projekt megvalósítására

A következő javaslatok csupán ötletek, a projekt a tanár és a tanu-
lók elképzeléseinek, ötleteinek és a helyi sajátosságoknak megfele-
lően más módon is lebonyolítható

saját honlap készítése, vagy egy saját felület az iskolai honlapon
Ez a döntés a helyi feltételek függvénye. Ezen a ponton van szük-
ség szakember (számítástechnika tanár, rendszergazda) bevonásá-
ra, és a projekt egész folyamatában tanácsadói szerepre történő fel-
kérésére. Fontos a szakember, hiszen nem lenne szerencsés, ha a 
projekt technikai gondok miatt akadna el. 
Figyelem! Célszerű a honlapra szánt anyagokat előre megbeszélt for-
mátumokban elkészíteni, illetve ilyen módon kérni a partnerektől 
(word, excel, gif, jpg… stb.).

Egy lehetőség az iskolák kiválasztására
A honlapra kerülő világtérképen „kifeszítünk” egy virtuális köte-
let Magyarország és New York között. Azokban az országokban, 
ahol a kötél áthalad, keresünk iskolákat, amelyektől hasonló meg-
emlékező dokumentumokat kérünk. A közreműködő iskolák hely-
színét megjelöljük a virtuális kötélen, ezek lesznek a csomók (az 
emlékezés csomói):
Lehetséges útvonal: Ausztria, Olaszország, Svájc, Franciaország, 
Spanyolország, Portugália, USA. Jó lenne minden országban 1-2 
partnerrel kapcsolatba kerülni. 
Iskolák elérési címei megtalálhatók az interneten. Pl. http://
privateschool.about.com/od/schoolsny1/ vagy http://www.fgz.ch/

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az iskolákkal
Az iskolákkal való kapcsolatteremtés előtt legyen már készen az a 
webfelület, ahová a gyûjtemények kerülnek, hogy ezt bemutathas-
suk az együttműködő partnereknek. 
Készítünk egy angol nyelvű bemutatkozó anyagot az iskoláról 
(osztályról), amit mellékelhetünk a felhívó levélhez.

javaslat az angol nyelvű felhívó levélre

Dear students of XYZ school class 9,

Our class has chosen a project work about the terror attack against 
USA on 11th Sept 2001.
We would like to ask you to co-operate with us in this project.

The idea of this project is to make a very long virtual rope, with 
some knots along it. Every knot is a school group which co-operates 
with us like you, I hope. The first knot on this rope is in Buda-
pest (our class), the last one is in New York. If you want to know 
where the rope goes on, look at the map: the rope goes along a 
curve  where our partner knots are situated. You can see this map 
on our web site. What do you need to do? The deal is very simple. If 
you agree to join us, send an email to us with your data. Later you 
have to send us a task against terror, e.g. a poem, a photo, a song, 
a composition or something like that by email, which will be the 
content of your knot. 

We are going to collect these files of our  partners and show in our 
web site, and send them to our American partners in New York. 
They copy the files to a CD, and take it to the memorial place of 
11/09 2001. We are going to send copies of all files to every partner.  
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I hope you understand our ’weak’ English and don’t hesitate to 
send your answers urgently.

Sincerely

javaslat az együttműködés folyamatos dokumentálására
A pontos nyilvántartás érdekében készítsünk el előre egy olyan 
táblázatot, amelybe folyamatosan  bekerül a résztvevők pontos 
neve, címe, elérhetőségük különböző lehetőségei. A táblázatot a 
számítógépen vezetjük, így a sorok száma menetközben a szük-
ségleteknek megfelelően bővíthető. Ugyanebben a táblázatban 
célszerű nyilvántartani az érkező küldeményeket pontos időpont 
megjelöléssel, és azt is, hogy mikor és milyen módon reagáltunk 
erre a küldeményre (válaszoltunk a kérdésre, köszönőlevelet küld-
tünk vagy más visszajelzést adtunk). Ez a nyilvántartás nagyban 
megkönnyíti a folyamatos ellenőrzést, és elősegíti a folyamat zök-
kenőmentességét. 
Javaslat a táblázat fejlécére:

A közre-
működő 
iskola neve

Címe, 
elérhetősége 
(e-mail cím, 
honlapcím, 
postacím)

Az iskolától 
érkező 
küldemény 
tartalma

A küldemény 
érkezésének 
időpontja

A reagálás 
időpontja 
és műfaja 
(köszönőlevél, 
információ, 
kérdés stb.)

Kapcsolat a new York-i iskolával
A New York-i intézménnyel utolsóként vesszük fel a kapcsolatot, 
amikor a saját webfelületünk már készen van, és tudjuk, hogy 
mely iskolákkal működünk együtt. Természetesen ez a lista menet-

közben módosulhat, de erről a New York-i partnert folyamatosan 
értesíthetjük. Nagyon lényeges a velük való folyamatos és korrekt 
együttműködés, hiszen a projekt produktumának a helyszínen 
való elhelyezése az ő feladatuk lesz. Az ő visszajelzéseik izgalma-
san egészíthetik ki a terrortámadásról szerzett információkat, tel-
jesíthetik ki a képet arról, hogy miként érintette az esemény az ott 
élő embereket.
Sikeres projekt esetén valamennyi együttműködő iskola kap egy 
köszönőlevelet, amelyhez annak a CD-nek az anyagát is csatoljuk, 
amelyet a New York-i iskola helyez el az emlékhelyen.

javaslatok a saját gyűjtemény tartalmára
Az összeállításnak feltétlenül tartalmaznia kell a saját iskola és osz-
tály bemutatását. Hírek, képek, versek gyűjthetők, fotómontázsok, 
rajzok készíthetők az eseményről. Ezen a területen van a legna-
gyobb tere az egyéni ötleteknek, kezdeményezéseknek. Gondol-
junk arra is, hogy a lényeget angol nyelvre is le kell majd fordítani. 
Érdemes minél kevesebb szöveget, és minél több képet, rajzot el-
helyezni a gyűjteményben.

P6 
Javaslat a csoportalakításra  
(a munkamegosztásra)

1.  Projektvezetés (2-3 fő tartja kézben mindvégig a folyamat egé-
szét, tartja a kapcsolatot a részterületek felelőseivel, ellenőrzi 
a dokumentációt, szükség esetén a tanár bevonásával intézke-
dik).

2.  A webfelület kialakítása, folyamatos feltöltéséért, gondozásáért 
felelős csoport (3-4 tanuló szakember: számítástechnika tanár, 
rendszergazda segítségével).
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3.  A saját gyűjtemény összeállításáért felelős csoport (kb. 4-5 fő).

4.  Az iskolákkal való kapcsolatfelvételért, illetve az együttműkö-
désért, valamint a nyilvántartás folyamatos vezetéséért felelős 
csoport (kb. 5-6 fő).

5.  A new York-i iskolával való kapcsolatot kiépítő és gondozó cso-
port (3-4 fő).

6.  Angol fordítók csoportja (3-4 fő).

7.  Az összegyűjtött anyag végleges szerkesztéséért felelős csoport 
(3-4 fő).

P7 
Javasolt sikerkritériumok:

Az összegyűjtött anyag időben eljut a megfelelő helyre;
megfelelő számú (pontos számot meghatározni előre!) külföldi is-
kolát sikerült megnyerni az együttműködésre;
az osztály tanulóinak 90 (?!) százaléka aktívan részt vett a mun-
kában;
a saját osztály által összegyűjtött anyag pozitív visszajelzéseket ka-
pott stb.






