
A projektpedagógia

Az utóbbi évtizedekben, a rendszerváltást követően,
nemcsak a gazdasági szféra strukturálódott át, hanem
az olyan nehezen változó területeket is megérintette a
megújulás szele, mint az oktatás. Az alternatívnak
nevezett pedagógiai irányzatok népszerűsége töretle-
nül növekedett, és a kísérletező, innovatív szándék
révén ismét előtérbe kerültek a reformpedagógia kü-
lönböző irányzatai, s ezeknek kipróbált, a poroszos
iskolának szögesen ellentmondó módszerei.

Ezek között az újra felfedezett módszerek között
találjuk a projektmódszert. Az oktatásban, főként a
szakmai képzésben használták először a projekt kife-
jezést. Egész pontosan 1671-ben a párizsi építészeti
akadémián nevezték projektmunkának a diákok kü-
lönböző feladatait.1 Időben nem marad el ettől sokkal
a magyarországi oktatás sem, mert Tessedik Sámuel a
18. század végén szintén erre építette gazdasági isko-
lájának képzési rendjét. Ha nagy elődöket keresünk a
pedagógiában, bizonyára előbb-utóbb eljutunk Co-
meniushoz, s természetesen neki is van olyan gondo-
lata, amely a projektpedagógiára értelmezhető: „Az
ideédesgetett és ilyen figyelemre szoktatott gyerme-
kek játszva, tréfás módon szerzik meg maguknak a
világon létező fontos dolgok ismeretét” (1653). Ilyen
hosszú történeti előzmények után a modern értelem-
ben vett pedagógiai projekt Kilpatrickhoz2 és Dewey-
hoz, a századforduló két amerikai reformpedagógiai
atyamesteréhez kötődik. Mindezek ellenére a projekt
kifejezést nem a pedagógiatörténettel foglalkozó
könyvek hihetetlen népszerűsége tette köznyelvi fo-
galommá.

A projekt mint a modern tervezés
bûvös kifejezése

Az 1976-os kiadású Idegen szavak szótárában hiába
keressük a projekt kifejezést. Szerepel a projekció, a
projektál és a projektum, a projekt latin eredetije. Ma-

ga a szó, mint sok más mostanság a magyarba került
társa, angol közvetítéssel került vissza. Elsődleges je-
lentése terv, tervezet, de ezt a kifejezést használják
téma, feladat értelemben is.

Az utóbbi tíz esztendőben az üzleti-gazdasági élet-
ben és fokozatosan – a pályázati lehetőségek kiszéle-
sedésével – minden területen meghatározó kifejezés-
sé vált a projekt. Projekt minden olyan feladat, amely
egy adott, konkrét cél elérését tűzi maga elé, legyen
az egy épület felhúzása, egy könyv kiadása, egy ren-
dezvény lebonyolítása. A projekt nemcsak abban kü-
lönbözik a napi, rutinszerűen végzett tevékenységek-
től, hogy egyetlen célra koncentrál, hanem abban is,
hogy az elvégzendő feladatokat lebontja, ütemezi,
felelősöket rendel mellé. A stáb, vagyis a projekt
résztvevői kapcsolatot tartanak egymással, közösen
alakítják ki tevékenységük egyes lépéseit, közös dön-
téseket hoznak. A cél elérésével nincs vége a projekt-
nek: elemzik a folyamatot, tanulságokat vonnak le,
hogy a legközelebbi esetben jobban tudjanak dolgoz-
ni. Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a kifeje-
zés és a munkamenet napi gyakorlattá vált minden
olyan szervezetnél, ahol a kapcsolatokban, a pályáza-
ti rendszerben projektek támogatása folyik.

A pedagógiai projekt

A pedagógiai projekt M. Nádasi Mária meghatáro-
zása szerint: „valamely összetett, komplex, gyakran a
mindennapi életből származó téma; a témafeldolgo-
záshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a
munkamenet és az eredmények megtervezése; az
eredmények prezentálása. (A hazai nevelés történeté-
ben tartalmát tekintve az életegységek szerinti neve-
lést – Nemesné Müller Márta –, a munkaegységek
szerinti tanulást – Domokos Lászlóné – a pedagó-
giai projektre alapozott oktatás szinonimájaként
használták.) A téma felvetése és a vele való foglal-
kozás a gyerekek valódi önállóságán alapul, a peda-
gógusok, szakértők szerepe ennek az önállóságnak a
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1 A projektpedagógia történetével több szerző is foglalkozott már. Talán az egyik legjobb összefoglalót Hegedős Gábor – Szécsi
Gábor – Mayer Ágnes – Zombori Béla: Projektpedagógia. Kecskemét, Tanítóképző Főiskolai Kar, 2002. kötet tartalmazza.

2 A projektmódszer kialakulása a századfordulóra tehető. Először Dewey alkalmazta chicagói kísérleti iskolájában, majd követője,
Kilpatrick írta le a módszer elvi alapjait és a gyakorlati alkalmazás módjait az 1919-ben megjelent „The projekt method” című
könyvében. A módszer jól illeszkedett a 20-as évektől terjedő cselekvés iskolája mozgalomhoz és később a reformpedagógia
különböző irányzataihoz is. A 30-as évekig a Szovjetunióban is sok követőre talált. Magyarországon egyes reformpedagógiai
irányzatok keretében alkalmazták a két világháború között. Újra felfedezésére a nyolcvanas években került sor. Olvasható Falus
Iván: Didaktika. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998.
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segítése. Az egyes témák projektként való feldolgo-
zása a mindenkori pedagógiai folyamatnak aláren-
delten egyedi jegyeket mutat.”3

Ez a meghatározás tömöríteni igyekezett a projekt-
pedagógia igen sok meghatározó elemét. Más megfo-
galmazásban a projektpedagógia „A tanulók érdeklő-
désére, a tanárok és diákok közös tevékenységére
építő módszer, amely a megismerési folyamatot pro-
jektek sorozataként szervezi meg”4. Hortobágyi Ka-
talin pedig így vezeti be a fogalmat: „A projekt egy
sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy
probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma
megoldása vagy megválasztása, hanem a lehető leg-
több vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása,
amely a való világban az adott problémához orga-
nikusan kapcsolódik.”5

Valójában akkor érzékelhetjük leginkább a hagyo-
mányos tanulás és a projektpedagógia közti eltérése-
ket, ha részletesen megnézzük ez utóbbi jellemzőit.

A pedagógiai projektek és a közoktatás

Nincs pontos képünk arról, hogy a projektpedagógia
mennyire, milyen mértékben van jelen a közoktatás-
ban. Nem készült olyan felmérés, amely az egyes pe-
dagógiai módszerek alkalmazását kísérte volna figye-
lemmel. Az utóbbi években azonban megnövekedett
az érdeklődés a modern pedagógiai módszerek iránt,
így a projektpedagógia is a tanártovábbképzések
népszerűbb témái közé került.6

A rendelkezésre álló szakirodalom és az elsősor-
ban informális csatornákon érkezett információk
alapján igyekszünk néhány megállapítást tenni a pro-
jekttanítás elterjedésére vonatkozóan. A projekttaní-
tásnak többféle lehetősége kínálkozik az egyes isko-
lák munkarendjében. A legegyszerűbb, széles körű
intézményi hátteret és korlátozott tanári együttmű-
ködést nem kívánó fajtája a tanórákra szervezett ki-
sebb szaktantárgyi projekt. A tanárok java része alkal-
mazza, bár sokszor nem elég tudatosan.7 Elsősorban

a középiskolákban találkozunk olyan tantárgyakkal,
önszerveződésre alapuló tanulókörökkel, szakkörök-
kel, amelyek munkaformája teljes egészében kimeríti a
projektpedagógia jellemzőit. Szintén bevett iskolai
gyakorlat bizonyos iskolanapok szervezése és lebo-
nyolítása, amely a diákszervezők számára minden-
képpen projektként jelenik meg. S végül nem szabad
elfeledkeznünk az erdei iskolákról, tanulmányi kirán-
dulásokról, táborokról, amelyek tartalmazzák a pro-
jektpedagógia bizonyos elemeit.

Ha az iskolarendszer szintjeit vesszük szemügyre,
azt tapasztaljuk, hogy az alsós tanításban – amely ha-
gyományosan nyitottabb az innovatív technikák felé˙–
gyakrabban nyúlnak, mernek nyúlni a tanítók a pro-
jekt módszeréhez.8 Ez természetesen azzal a beideg-
ződéssel is összefügghet, hogy az iskolarendszer ma-
gasabb fokán a tudományos elvárásokhoz kívánnak
alkalmazkodni a tanárok, és kevesebb figyelmet fordí-
tanak a diákok érdeklődésére, az együttműködésnek és
a szervezésnek mint készségnek a gyakoroltatására.

Amennyiben az alternatív és a hagyományos isko-
lákat vetjük össze, azt tapasztaljuk, hogy az előbbiek
alkalmazzák, olykor tanrendjükbe beépítik, vagy erre,
mármint a projektpedagógiára építik a tanulási-taní-
tási folyamatuk bizonyos részét.9

A középiskolák típusait nézve nagyon különböző
megközelítésekkel találkozunk. Jelenleg az innovatív
technikák beépítésében a szakképző intézetek járnak
elől. Nagy érdeklődést mutatnak és valóban lehetősé-
get látnak a projekttanítás alkalmazásában. A gimná-
ziumok jobban ragaszkodnak a hagyományaikhoz,
és nincsenek annyira rászorulva, rászorítva a változ-
tatásra.

Az érettségi rendszer reformjával kimeneti és stan-
dardizálható elemmé vált bizonyos tantárgyakból
– például média; etika; társadalomismeret; ember- és
társadalomismeret, etika; közgazdaságtan; földrajz –
a projektérettségi, amit évről évre egyre több tanuló
választ. Az a tapasztalat, hogy ha valami „fönt” elfo-
gadást nyert, nagyobb a hajlandóság a változtatásra.
A közoktatásnak így már több olyan szintje van,

3 M. Nádasi Mária: Projektoktatás. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 2003.
4 Hegedős Gábor, ibid.
5 Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. Budapest, Iskolafejlesztési Alapítvány – OKI IFK, 1991.
6 Az akkreditált képzések között egy foglalkozik a projektpedagógiával (Loránd Ferenc és Hortobágyi Katalin nevével fém-

jelezve). A felsőoktatás számára Gyerekek, módszerek, nevelők címmel – KF-PTK Kht. 2003. – készült kötetben szerepel egy
fejezet, amely azt mutatja be, hogyan tanítsuk a projektpedagógiát a leendő pedagógusoknak. Számos megkeresés érkezik a
Független Pedagógiai Intézethez középiskoláktól és a Nemzeti Szakképzési Intézettől a módszer bemutatására, továbbképzés
szervezésére. Van egy, a Kecskeméti Tanítóképző Műhely szervezte Projektpedagógiai Társaság is.

7 Nagyon gyakran előfordul, hogy a tanártovábbképzések alkalmával tudatosul a résztvevőkben, hogy maguk is terveznek és bo-
nyolítanak le kisebb projekteket, vagy olyan tanulásszervezési módokkal próbálkoznak, amelyek könnyen projektté alakítha-
tóak.

8 Kiválóan jellemzi ezt a helyzetet a szakirodalom. Ha projektleírásokat szeretnénk találni, a tanítóképzők munkaanyagaiban
kisiskolásokkal kipróbált projektmintákra lelhetünk viszonylag nagy számban.

9 A teljesség igénye nélkül néhány a projektpedagógiát alkalmazó iskola: Palánta; Lauder; Waldorf; Montesorri; Rogers; Deutshe
Schule.
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amely nemcsak nyitott a projektpedagógia elemeinek
elfogadására, hanem azokat már természetes alkotó-
részének is tekinti.

A pedagógiai projekt jellemzõi

A pedagógiai projekt azzal, hogy egy gyakorlati
problémából vagy megoldásra váró feladatból indul
ki, megfordítja az iskolai tanulás folyamatát, vagyis
az alapvető emberi tanulást véve mintául, az elmélet-
nek csak annyi szerepet szán, amennyit a feladat
igényes megoldása megkíván. A projektpedagógiá-
ban a gyakorlati probléma számtalan feladatot, témát
takarhat. Lehet egy valóban gyakorlati feladat, mint
például egy tárgy megtervezése és kivitelezése, vagy
egy esztétikai élmény átélése, egy cikk megírása,
színi előadás megtartása, kiállítás összerakása. Ter-
mészetesen lehet egy valós probléma megoldása,
mint az iskolai menza táplálkozástani vizsgálata, és
ezt követően az étrend átalakítására tett javaslat, de
valamilyen tevékenység, tudás elsajátítása is, pél-
dául: hogyan lehet nemeztárgyakat készíteni, hogyan
kell megszervezni egy kirándulást. A szerkezet válto-
zása nyilvánvalóan hatással van a tanulási folyamat
minden elemére. Az alábbiakban ezek közül a leg-
jellemzőbb sajátosságokat emeltük ki.

Tevékenységorientáltság
Bármi is a feldolgozandó téma vagy a megoldásra
váró probléma, mivel a gyakorlatból indul ki, csakis
valamiféle tevékenységen keresztül lehet megközelí-
teni (ez a tevékenység nem az órán való figyelmet
jelenti!), és nyilvánvaló, hogy valóságos helyzetekhez
kapcsolódik.

Tartalmi komplexitás
Ha a tartalmat vesszük szemügyre, akkor az a sajá-
tossága válik egyértelművé, hogy képtelen igazodni
a mi tantárgyi besorolásunkhoz, mert ugyanúgy,
mint bármiféle tudás, ez is komplex. Meghatározó,
helyesebben szervező eleme lehet egy tantárgy vagy
inkább műveltségterület, de egyes részeiben teljesen
más területekhez kapcsolódó ismeretekből is integrál
elemeket.10 Arról nem is beszélve, hogy olyan téma-
körök, tartalmak kerülnek az iskolai munka homlok-
terébe, amelyek eddig semmilyen tantárgyi összefüg-
gésben nem kerültek elő.11 Tartalma több tantárgy
anyagából, komplex, illetve integrált módon tevődik

össze. Természetesen nagyon sokféle következmény-
nyel jár a tartalom ilyen szintű szabad kezelése, ki-
nyitása.

Kooperatív technikákra épül
A tartalom sokat veszített tantárgyi kötöttségeiből, a
szilárd pontot itt a feldolgozás szabályozása adja.
A feldolgozás lényegét tekintve a kooperatív tanítási
formára épít. Ez annyit jelent, hogy kiemelkedő sze-
repet kap a kooperatív csoportmunka, tehát maga a
tanulói aktivitás és a csoporton belüli verseny helyett
az együttműködés. Ezt az együttműködést erősíti to-
vábbá az is, hogy a projekt végső megjelenési formá-
ja valamilyen közös termék, amelyben a részletek
egésszé állnak össze.

A képességfejlesztésre koncentrál
A tartalom szabadabb felfogása mellett a képességfej-
lesztés szigorúbb megjelenése látható. A tevékenysé-
gorientáltság és a kooperatív tanulási módszerek al-
kalmazása természetesen céljaiban és elvárásaiban is
a különböző képességek fejlesztését szorgalmazza.
Maga a munkaforma alkalmas arra, hogy többféle ké-
pesség egyszerre is fejleszthető legyen. Egyrészt azok
a képességek, amelyek nem köthetők tantárgyakhoz
(empátia, szociális érzék, önértékelés helyessége,
egymásra figyelés stb.), másrészt azok, amelyek álta-
lában tanulási képességek (szövegértés, információ-
gyűjtés és rendszerezés, az olvasottak előadása stb.),
és természetesen fejleszthetőek a szaktantárgyi ké-
pességek is. A képességek mellett a személyiségfej-
lesztésre és ezen belül az attitűd alakítására is nagy
lehetőség van.

Időkezelés
A projektek időkezelése rendkívül rugalmas. Egyes
projektek megvalósításának időtartama eltérő lehet
(egy naptól akár egy évig). A feldolgozásra váró
téma, a korosztály, a résztvevők létszáma és a célok
– legyünk realisták, és persze a lehetőségek – határoz-
zák meg a tervezett időtartam hosszát.

Motiváló
Az iskolai tanulási folyamat során sokszor kerülünk
szembe azzal a problémával, hogy a diákjaink nem
érdeklődnek, nem motiváltak. A projekt kikerüli ezt a
problémát azzal, hogy megkívánja, hogy a kiinduló-
pont a diákok problémafelvető kérdése legyen, és a
tervezés közösen történjen.

10 A történelemórán a középkori oklevél megírásához szükség van némi kémiai ismeretre, hogy a megfelelő tintát elő tudjuk állí-
tani, derül ki Mendl Lajos példájából. Mendl Lajos: A projekt. In: Történelem az évszámokon innen és túl. Szerk.: Knausz Imre.
Budapest, Műszaki Kiadó, 2002.

11 Az előző példánál maradva, sem a papírtörténet, sem az írásfejlődés középkori változásai nem tartoznak sem a rajz- és műalkotá-
sok elemzése tantárgy, sem a technika, sem más tantárgy kötelező témái közé.
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Tanár és diák közösen alkot
A projekttanulás alapvetően felborítja a hagyomá-
nyos tanár-diák szerepbeosztást. A tanárt eleve kel-
lemetlen, szokatlan helyzetbe hozza, hiszen olyan
résztémákba botlik, amelyek nem találhatóak meg a
tankönyvekben, tanmenetekben. Vagyis az ismeret és
tudás megtestesítőjéből a tanulásmódszertan, az is-
meretszerzés és a kritikai gondolkodás segítőjévé,
módszertani szakértővé kell válnia. Meg kell tudni
mutatnia, hogyan ismerhetünk meg, dolgozhatunk
föl egy számunkra eddig idegen témakört. A tanár is-
meretközlőből segítő, együttműködő társsá alakul,
része és nem ellenőre lesz a közös alkotás folyamatá-
nak. A diákok számára a moderátori szerepe is hang-
súlyossá válik.

A pedagógiai projekt elõnyei
és hátrányai

A pedagógiai projekt legfontosabb előnyeként talán a
tanulói motivációt fogalmazhatjuk meg. Ez több for-
rásból is táplálkozik. A gyerekek számára fontos az
újszerűség, hogy kiléphetnek a mindennapok rutinjá-
ból (ez egyébként a projektet szervező pedagógusokat
is motiválhatja). Mivel a projekt megtervezésébe a
tanulókat is bevonjuk, lényegesen nagyobb az érzel-
mi azonosulás, illetve az élményszerűség esélye.
Szemben a tanórai munkával, itt az eredmény, a
visszacsatolás is rövid távú, ami szintén a motiváltsá-
got erősíti.

Másik fontos előnye a projekttanításnak, hogy
egyszerre többféle pedagógiai cél érvényesítésére
alkalmas. A tantárgyi célok mellett – azokkal egyen-
értékűen – megfogalmazhatunk képességfejlesztési,
szociális célokat is. Ezt azért tehetjük meg, mert a
projektben a gyerekek nem passzív befogadóként,
hanem alkotótársként vesznek részt. A célok megfo-
galmazásánál figyelembe vehetjük az eltérő képessé-
geket, készségeket, definiálhatunk eltérő tanulói
szerepeket, figyelembe vehetjük az adott tanulócso-
port életkori sajátosságait is.

Összegezve: a projektpedagógia tanulói tevékeny-
ségre épített tanulásszervezési eljárás, amely több
pedagógus együttes munkáját feltételezi. Ebből fakad
a talán legtöbb problémát kiváltó nehézsége: lényege-
sen több, és a megszokottól eltérő tanári munkát igé-
nyel. Egy projektet szervező pedagógusnak nemcsak
a saját szaktárgyával kell tisztában lennie, hanem tu-
datos pedagógusként jól kell ismernie a részt vevő
gyerekeket, a különböző tanulásszervezési módokat
is, jól kell szerveznie, előre át kell gondolnia az eset-
leges buktatókat, és moderátorként kell jelen lennie.

Szintén a tanári oldalról megközelítve a projekte-
ket, be kell látnunk, hogy az eredmény szaktudomá-
nyos szempontból sokszor felszínesebb, pontatla-
nabb. (Bár, ha a hagyományos órai feldolgozás után
íratott dolgozatokra gondolunk…) A pedagógus
munkáját nehezíti az is, hogy a folyamat belső struk-
túrája miatt, nehezebben tervezhető az időbeosztás,
és az egyéni munka értékelése is nehezebben stan-
dardizálható.

Meg kell oldani azt a problémát is, hogy a projekt-
tanítás mindenképpen drágább, mint a hagyományos
tanítás, hiszen nagyobb a tér- és az eszközigénye. Bár
az előbb előnyként fogalmaztuk meg a több pedagó-
gus együttműködését, ez egy ehhez nem szokott tes-
tületben újabb kérdéseket vethet föl.

Ha végiggondoljuk az előnyöket és a hátrányokat,
azt látjuk, az előnyök inkább a gyerekek oldaláról je-
lentkeznek, a hátrányok pedig inkább a pedagógus
szempontjából. Ugyanakkor, ha a pedagógus számá-
ra fontos a tanulói siker, akkor a nehézségeket le lehet
küzdeni. Ráadásul nekünk tanároknak is szükségünk
van a feltöltődésre, és az együttdolgozás, a közös
gondolkodás, a teremtő munka forrása lehet ennek.

A projekttanítás jelenlegi
tipikus problémái

A projektpedagógia lehetővé teszi a különböző mód-
szerek ötvözését, a témakörök szabad választását, le-
hetőséget ad a képességfejlesztésre, megtanít az
együttműködés fontosságára stb. Ugyanakkor az elő-
nyök és a hátrányok mérlegét megvonva azt láthat-
juk, hogy nem képes választ adni a közoktatásra váró
kihívások mindegyikére.

Az is közhely, hogy az új megoldások új prob-
lémákat vetnek föl. A következőkben összegyűjtöttük
a legtöbbször elhangzó, s ezért tipikusnak nevezhető
problémákat. Nem célja ennek a tanulmánynak, hogy
megoldja a felmerülő kérdéseket, nyilván az aktuális
projektek fajtái, a projekt szervezője és kivitelezői
tudnak választ adni a felmerült kérdésekre.

1. Lényegesen több tanári munkát követel. (Ki
fizeti meg?)

2. Drágább, mint a tradicionális frontális tanítási-
tanulási folyamat. (Hogyan lehetne egyszerre több
tanárt fizetni egy adott órára? Ki fizeti az anyagkölt-
séget?)

3. Szaktudományos szempontból pontatlanabb,
felszínesebb a közvetlen kimenete. (De mi lesz azzal
az anyaggal, ami nem fért bele? És a tanmenet?)

4. Nehezebben tervezhető mind az időbeosztás,
mind a folyamat belső struktúrája (hangsúlyai, össze-
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függései, komponensei) szempontjából. (Mi van, ha
mégsem fér bele egy órába? Mi van, ha a diákok kép-
telenek együttdolgozni, például összeverekszenek?
Mi van, ha teljesen más irányba mennek el, mint amit
mi vártunk volna?)

5. Több pedagógus együttműködését feltételezi.
(Mikor üljünk össze kidolgozni a közös anyagot? Kit
kérjek meg, hogy dolgozzon velem? Ki, kinek paran-
csol?)

6. Kevésbé standardizálható a kimenet egyéni érté-
kelése. (Mit mondok majd a szülőnek, hogy miért
adtam ennyi és ennyi százalékot? Ha nincs objektív
mérce, hogy mérjünk?)

7. Sokkal nagyobb a tér- és az eszközigénye. (Hon-
nan varázsoljak helyet a csoportoknak? Egymás ke-
zéből kapkodjuk ki a vetítőt, számítógépet? Hogy fér
be ennyi gyerek a könyvtárba?)

A fenti kérdések is azt bizonyítják, hogy a projekt
szervezése sokkal nagyobb munkát és körültekintést
igényel, mint a hagyományos órák megtartása, és az
esetek döntő többségében nem úgy működik, hogy a
tanár bemegy a terembe, magára zárja az ajtót és azt
tesz, amit akar.

A pedagógiai projekt szervezése

Elöljáróban újfent le kell szögezni, hogy a projekt-
tanítás tanári együttműködést igényel. Ehhez viszont
elengedhetetlen, hogy nevelőtestületi egyetértés le-
gyen a projektek alkalmazását illetően. Legjobb, ha
szerepel az iskola pedagógiai programjában, az éves
munkaterv pedig tartalmazza az adott tanév projekt-
jeit, ami megkönnyíti a tanári munka, az iskolai infra-
struktúra, a helyszínek, az eszközök előzetes egyez-
tetését. Természetesen fontos, hogy az iskola tudja
biztosítani a pénzügyi feltételeket. Nagyon meg-
könnyíti a tervezést, ha van egy mindenki számára
hozzáférhető, részletesen kidolgozott programválasz-
ték, illetve a már megvalósult projektek leírásához is
hozzá lehet jutni.

Az alábbiakban egy projekt megszervezésének,
adaptálásának, tervezésének a lépéseit vesszük
végig.

1. A projekt témakörének kiválasztása
A témakör kiválasztásánál több szempontot is figye-
lembe kell venni. Elsősorban az adott időszakra
vonatkozó pedagógiai célokat, azokat, amelyeknek
leghatékonyabb megvalósítási formája a projekt. Fi-
gyelembe kell venni a helyi tanterv adott időszakra
vonatkozó képességfejlesztési és képzési céljait is.
Mindezt szinkronba kell hozni az életkori sajátossá-

gok, illetve az adott gyerekcsoport tipikusnak mond-
ható érdeklődésével, esetleges problémáival.

2. Célok
Meghatározó elem a világos, egyértelmű céldefiníció.
A célok megfogalmazása kollektív feladat, nagyon
fontos, hogy az együtt dolgozó pedagógusok minden
tagja egyetértsen a célokban. Természetesen minden
szakfeladathoz sokféle cél rendelhető, ezért a célok
prioritása legalább annyira fontos, mint maga a célki-
tűzés.

Alapvető, hogy a célok megfogalmazását a téma-
választás indoklásával kell kezdeni. Miután egy pro-
jektben természetesen nagyon sokféle képesség,
készség fejleszthető, fontos meghatározni, mely kom-
petenciákat kívánjuk fejleszteni. Ez alapján fog eldől-
ni, milyen típusú lesz az adott projekt, továbbá jelentő-
sen befolyásolni fogja magát a szervezést is (például
másként fogjuk szervezni a projektet, ha a közösség-
fejlesztés, együttműködés a kiemelt cél, mintha az
információgyűjtés, -feldolgozás kerül előtérbe).

Célként kell megfogalmazni azt is, hogyan kap-
csolódik az adott projekt a képzés egészéhez. Minden
megjelenő műveltségterülethez definiálni kell a célo-
kat, majd ezeket össze kell hangolni. Természetesen
lehetnek kiemelt szaktárgyi célok, de bizonyos képes-
ségfejlesztési célok több tantárgyban is megjelenhet-
nek.

A célok között kell meghatározni a konkrét kime-
netet is. Ez egyrészt az egyes célok megvalósulásának
tárgyi megjelenését tartalmazza, másrészt meghatá-
rozza az eredmény minimális szintjét is. Ez lehet
közös és egyéni, de mindenképpen értékelési krité-
rium.

3. A feltételek megteremtése
A feltételek megteremtésénél több mindenre kell gon-
dolni: tartalmi, személyi, infrastrukturális, tárgyi,
szervezeti, pénzügyi összetevőkre. A tartalminál azt
kell végiggondolni, hogy a kiemelt célok eléréséhez
milyen feladatokra, módszerekre van szükség, a gye-
reket milyen eljárásokkal lehet bevonni a kialakítás-
ba, előkészítésbe, lebonyolításba. Meg kell határozni
a szükséges tananyagtartalmakat, össze kell állítani a
feladatlistát. A többi feltételt is végig kell gondolni,
felmérni, és pontos munkamegosztást készíteni,
melyik feltétel megteremtésének ki a felelőse.

4. Megvalósítás, lebonyolítás
Itt kell megfogalmazni egy olyan – lehetőség szerint
minél pontosabb – forgatókönyvet, mely tartalmazza
a pontos időbeosztást, a felelősöket, a feladatot, az
alkalmazott módszereket, a feltételeket. Fontos, hogy

A PROJEKTPEDAGÓGIA SZEREPE AZ OKTATÁSBAN : : : : 15

TanulmÆny.qxp  2008.06.19.  13:17  Page 15



legyen lehetőség a spontán reakciók megjelenésére,
pontosabban: fontos a forgatókönyv, de adott estben
el lehessen tőle térni. Ezt akkor tehetjük meg, ha van
egy működő információs rendszer, és pontosan
tisztázottak az egyéni felelősségek.

5. Értékelés, produktum
A projekt egyik alapvető jellemzője a tanulói aktivi-
tásra, problémamegoldásra építő tanulásszervezési
eljárás. Ebben a formában elkerülhetetlen a zárás, az
eredmény felmutatása. Szemben a tradicionális tanu-
lásszervezési eljárásokkal, a produktum nem előre
meghatározott eredmény, hanem a folyamat haté-
konyságától függő kimenet. Függ a résztvevők akti-
vitásától, kreativitásától. Éppen ezért az értékelés
kialakításakor összetett szempontokat kell figyelem-
be venni. Az értékelési eljárás módjának előzetes
meghatározása a pedagógus feladata, de kiemelten
fontos a tanulók részletes előzetes tájékoztatása
is. Meg kell határozni a részvétel és a teljesítmény
arányát. Adott esetben a teljesítmény súlya sokad-
rangú lehet. A célok prioritása egyben az értékelés
szempontrendszere is. Ebből következően az értéke-
lésnek differenciáltnak és személyre szabottnak kell
lennie.

6. Visszacsatolás
A visszacsatolásnak legalább két szinten kell történ-
nie. Egyrészt a gyerekek oldaláról. Fontos, hogy ké-
szüljön egy tanulói értékelő lap, amelyen a gyerekek

a projekt egészét, saját részvételüket, a többiekkel
való együttműködésüket értékelhetik.

A tanárok részéről is fontos az azonnali értékelés, a
célok függvényében. Mennyiben tekintik sikeresnek
az adott projektet, rögzíteni a látható hibákat, jelölni a
problémákat, a nehézségeket.

7. Dokumentáció
Hosszabb távra kell biztosítani az adott projekt doku-
mentálását. Az eredményeket a közös értékelés után
olyan formában érdemes dokumentálni, hogy stan-
dard módon megismételhető legyen, a hiányosságok,
problémák korrigálhatóak legyenek az adaptálás
során. A résztvevők számára hosszabb távon látható
nyoma maradjon a projektnek.

***

Végül, személyes tapasztalatból mondhatom, nagyon
jó együtt gondolkozni pedagógustársaimmal. Pél-
dául e tanulmány egy korábbi változatát Sík Eszterrel
írtuk, mert fontos, hogy más és más szempontok
jelenjenek meg, a tanulás, a gondolkodás különböző
szintjein. Évente több olyan projektfeladatot állítok
össze, amelyeket még sohasem próbáltam, és ez nagy
intellektuális kihívást jelent. Sokat tanulok belőle.
S mivel a hagyományos tanári szerep legalább olyan
egyhangú, mint a hagyományos diákszerep, már
önzésből is érdemes új utakon is járni.

Stefány Judit
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