
Kölyökújság I.
Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Logopédiai Intézet Makó, 5. m osztály
Készítette: Balázs Edit

Az iskola
A szülői környezet foglalkozását és egzisztenciális
helyzetét tekintve heterogén. A város jellegéből adó-
dóan sok a mezőgazdasággal foglalkozó, de legalább
annyi szellemi foglalkozású, értelmiségi vagy éppen
egyéb vállalkozói tevékenységet folytató család van.
Egyre jellemzőbb a munkanélküliség, de a széthul-
lott, rossz körülmények között élő család sem ritka.

Az osztály
A projektbe bekapcsolódó osztály, az 5. m, egy 32 fős
tanulóközösség, mely 2007-ben jött létre. Az osztály
nagy létszámú, az egyik legnagyobb a Makói Általá-
nos Iskolában. Összetétele az idei tanévtől változott
meg, ugyanis a matematika tagozatos diákok közül
tíznél is többet átírattak a szülők a városban működő
nyolc évfolyamos gimnáziumba. A megfogyatkozott
tanulói létszámot normál tagozatos gyerekekkel
töltötték fel, 50-50%-os arányban. Részint a nagy lét-
szám miatt osztálybontásban tanulhatják a gyerekek a
magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tan-
tárgyakat. Az osztályban nincsen túlkoros, a fiúk és a
lányok egyaránt tizenhatan vannak. Halmozottan
hátrányos helyzetű tanuló egy fő, tanulási nehézsé-
gekkel küzdő, speciális nevelési igényű diák nincs.

Előkészítés
A projekt Kölyökújság című moduljáról osztályke-
retben tájékoztattam az 5. m-eseket, akik azonnal
nagy fantáziát találtak egy lap megszerkesztésében.
Másnap az újbóli megkérdezésnél már csökkent a lét-
szám, a 32 fős osztályból 22 tanuló kívánt a projekt
részese lenni.

A projekt
Pályázat • A plakátot sikerült jól látható helyre ki-
tűzni, s az alatta lévő ládikában bőségesen gyűltek a
lapok. A pályázatok elbírálásánál azonban azt tapasz-
taltuk, hogy a harmadik és negyedik osztályosok
inkább rajzokkal, mintsem konkrét ötletekkel szolgál-
tak. Néhány vers, vicc került csak az alsósok pályáza-
tába, ezeket azonban kevéssé tudtuk felhasználni.
Sajnos az osztályom örült is neki, ugyanis sajátjuknak
érezték a szerkesztőségi munkát, zárt közösség

kívántak maradni, s noha nagyon barátságos szemé-
lyiségek, nem bánták, hogy csak elvétve vesznek
maguk közé kisebbeket.

Csoportmunka • Az interperszonális kapcsolatok
tekintetében hasznos volt a csoportokban végzett
tevékenység. Számomra is – mivel új osztályközösség-
ről van szó – sokat elárultak magukról a gyerekek. Az
együttes munkát inkább páros formában képzelték
el. Az újság nevének kitalálása, a rovatcímek kiötlése,
a plakát elkészítése, a felhívás megírása stb. persze
négyes csoportokban történtek, de főként az egyéni
munkálkodásban élték ki magukat. A másik ok, ami-
ért a csoportmunka nem minden esetben valósult
meg, hogy az egyes cikkeket egyénileg írják egy nagy
szerkesztőségben. Ritka, amikor több újságíró készít
együtt riportot, interjút egy adott témában.

A főszerkesztő • A főszerkesztő személyének vá-
lasztása nem az általam elképzeltek szerint alakult.
Bár felhívtam a tanulók figyelmét, hogy ne szimpátia
alapján szavazzanak, mégis a személyes baráti kap-
csolatok befolyásolták a döntésüket. A főszerkesztő-
helyettesek felelősségteljesebben végezték a munká-
jukat.

Szavazás • A nyílt és titkos szavazás az országos
választás idejére esett, ami megteremtette a hangula-
tot, illetve saját élményeikről is beszámoltak, hiszen a
szüleiktől és az országos médiából sokat tudtak
meríteni.

Mintapéldány • A mintapéldány összeállítására
adott időkeret kevésnek bizonyult. Tizenkét oldal
(meg)szerkesztése 4 órát vett igénybe. Ezt a főszer-
kesztő-helyettesek tanári segítséggel készítették el.

Támogatás, sokszorosítás • A lap elkészüléséhez
támogatói segítséget kaptunk a Dornbach és Magony
Nyomda Bt-től. Ők vállalták, hogy száz példányban
sokszorosítják az újságot.

Terjesztés • Csakúgy, mint az újságírást, a szerkesz-
tést, a tördelést, a terjesztést is az 5. m osztály végez-
te. Ez utóbbi a tanítási órák közötti szünetekben való-
sult meg rikkancsok – főleg fiúk – által. Annyira
eredményes munkát végeztek a gyerekek, hogy a
nyomdától kapott 100 darab újság nem lett elég, az
iskolai fénymásolóval is sokszorosítanom kellett a
lapot.

Költségvetés • Az újság 12 oldalas lett, azaz 3 db
A/3-as lap mindkét oldalára került anyag (cikk, fotó
stb.). A nyomda árlistája szerint ez példányonként 75
forintba kerül. Mivel a sokszorosítási költséget ma-
gára vállalta a makói nyomda, a lapot 50 forintért
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árulták az ötödikes rikkancsok. Így ezzel az összeggel
tudtuk fedezni az alapanyag költségeit, illetve a kö-
szönetünk jeléül a szerkesztőségnek és a nyomdának
vett jelképes ajándékot. Az előzetes költségeket én
vállaltam, amit az újságok eladásakor visszakaptam.

Intézménylátogatás • A projekt óravázlata, munka-
naplója csak egy szerkesztőségben tett látogatást írt
elő, én azonban fontosnak tartottam, hogy egy nyom-
dába is ellátogassunk, megnézzük egy újság elkészü-
lésének összes fázisát. A nyomda látogatását az éssze-
rűség végett a mintapéldány összeállítása elé tettem,
hiszen ott kaptak a gyerekek olyan információkat,
amelyek segítségével megtudhatták, hogy mennyibe
kerül egy újság előállítása, mi a repülőlap stb. Az ál-
talunk meglátogatott két intézmény nagy hatást
gyakorolt a gyerekekre, a hasznos információk meg-
szerzése mellett motiváló tényezőként is szolgált.
Szókincsük is bővült a szerkesztőkkel, illetve a fő-
nyomdásszal való beszélgetésük során.

Megjegyzések
Időproblémák • Az időkeret – 20 óra – nagyon feszített
munkatempót követelt, véleményem szerint és a
tapasztalat is ezt bizonyította, a projektre szánt idő
25-30 órára is kibővíthető. Így minőségi munkát két
úton lehet elérni. Egyrészt lényegesen több tanári
segítséggel, másrészt ha már rutinnak számít a lap
összeállítása, s az egyes fázisok már nem viszik az
időkeretet, mert a magától értetődő fázisokat már
nem kell megbeszélni.

Életkor • Noha az 5. m osztály szerkesztőségi tagjai
maximálisan próbáltak helyt állni, úgy gondolom,
hogy 7-8. osztályosokkal kivitelezhetőbb a projekt.
Csak egy példát emelnék ki: a tanár-diák körképet
egy jó képességű kislány készítette, mégis az interjú
készítése problémát jelentett számára, mivel egy tíz-
éves gyerek még nem tud jegyzetelni. A kérdésére
kapott válasz után félrevonult, hogy leírja a hallotta-
kat. A segítséget végül az jelentette, hogy az interjúk
hanghordozóra kerültek. A számítástechnikai ismere-
tek sem elegendőek még egy oldal összeállításához,
például Word dokumentumban a szöveg mellé kép-
szerkesztés. Persze ez sem általános, hiszen olyan
tanuló is volt a kis szerkesztők közt, aki a húsvéti
receptet, illetve a hozzá tartozó fotót tökéletesen meg
tudta szerkeszteni.

Értékelés, a jövő tervei • Az értékelés (19–20. óra)
túlságosan bőségesnek bizonyult, a rovatszerkesztők
önértékelésekor tulajdonképpen már megfogalmaz-
ták a tanulók az észrevételeiket, és önkéntelenül is
elmondták, hogy mit hogyan csinálnának másképp a
következő lap elkészítésekor.

A záró értékelést erőteljes emocionális állapotban
tartottuk. A lapterjesztés ugyanis annyira sikeres volt,

hogy még az értékelő órára is mély nyomott hagyott
a kis újságírókban, szerkesztőkben. Tanulságokat
vontunk le a szerkesztőségi munkával kapcsolatban,
ők maguk az idő rövidségét emelték ki leginkább.
Abban viszont egyet értettek, hogy újabb újságot
szeretnének összeállítani.

A projekt végeztével látom a gyerekeken, hogy
ugyan nagy kihívást jelentett számukra a feladat, de
nem lehetetlent. Tudásuk legjavát nyújtva végezték el
az újságírással, illetve szerkesztéssel járó munkát.
Örömüket lelték benne, nagy kedvvel végezték az ál-
taluk elvállalt rovatok elkészítését. Kérdésemre,
mikor szeretnének újabb lapot elkészíteni, a válasz
„Már holnap!” volt.

A lap értékelését, a visszajelzéseket a lap terjeszté-
sével egy időben az iskola folyosóján kitett húsvéti
ládába vártuk. Örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon
sok pozitív megerősítést kaptunk a legkisebbektől a
legnagyobbakig. Noha a 12 oldalas újságból másfél
oldalnyi volt a rejtvény, sokan úgy vélték, még ennél
is lehetne több, sőt nehezebb feladványokat is el
tudnának képzelni a nagyobbak. Volt, aki a „Tanár-
diák körkép” rovatban szeretne több tanáráról, is-
kolatársáról olvasni. Iskolai híreket is szeretnének az
olvasók. A Makói Általános Iskola Kálvin épületének
diáksága igényt tart egy következő szám megjele-
nésére, sőt a rendszeres lap megjelenését várnák a
leginkább.

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:

Kölyökújság II.
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium,
Budapest VIII. kerület, 3. és 4. osztály
Készítette: Kálmán Kata

Az iskola
Iskolánk nem kerületi iskola, így nem egy körzet gye-
rekeit fogadja, hanem a főváros egész területéről, sőt
az agglomerációból is járnak ide tanulók. Nagy isko-
la vagyunk, sok diákkal, nagy épületben. Az alsó
tagozaton két-két párhuzamos osztály működik évfo-
lyamonként. Az osztályok létszáma átlagosan 26-28

Szempont Érték
Képességfejlesztés 8
Motiváló hatás 8
Módszertani sokszínűség 9
Tanulásszervezés 7
Értékelés 8
A modul értékelése összességében 8
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fő. A gyerekek általában jó szociális háttérrel rendel-
keznek, támogató, odafigyelő családokból jönnek.
Sok a jó képességű, motivált gyerek, több kiemelke-
dően tehetséges is akad közöttük. Ennek megfelelően
azonban nagyon elfoglaltak, sok különórára járnak.
(Ez a tanórán kívül szervezett tevékenységet jelen-
tősen megnehezítette.)

A csoport
A projekt programját a leírásának megfelelően a 3. és
4. osztályok tanulói számára hirdettük meg. Sokan
jelentkeztek a felhívásra, de az időpont-egyeztetési
nehézségek után 14 kisdiák került be a szerkesztői
csoportba. Közülük kilenc harmadik osztályos és öt
negyedikes. Mindössze két fiú volt közöttük. Hátrá-
nyos helyzetű, tanulási problémával küzdő gyerek
nincs.

Előkészítés
Rögtön az elején eltértem a leírtaktól, mivel az iskola
gimnáziumi részén működik egy iskolaújság, s na-
gyon kézenfekvő volt, hogy annak szerkesztőit kér-
jem föl a felhívás megírására. A gimnazista lányok
nagy örömmel vették a Kölyökújság indításának öt-
letét, szívesen vállalták a kis szerkesztőknek szóló
plakátok elkészítését. Ezt ők a megbeszéltek alapján,
önállóan elkészítették. (Szükséges idő: 1 óra.) A fel-
hívó plakátok elhelyezése után kb. másfél hetet vár-
tunk, hogy a pályázatok beérkezzenek. A beérke-
zett munkákat közösen átnéztük, s összehívtuk a
pályázókat. A gimnazista lapszerkesztők tartalmi és
formai szempontok alapján is értékelték a beadott
írásokat.

A projekt
Itt beiktattunk egy pluszlépést: a gimnáziumi lap
(Tornacsuka) szerkesztőit felkértem arra, hogy mesél-
jenek a gyerekeknek lapjuk indulásáról, a szerkesztői,
újságírói feladataikról. A „kicsik” ezt nagyon élvez-
ték, s nagy érdeklődéssel kérdeztek bele sok részletbe
is. Igazán motiváló, emlékezetes beszélgetés alakult
ki a gyakorló újságírók és a leendők között. (Szük-
séges idő: 1 és fél óra.)

Az első szerkesztőségi ülés • A működő iskolaújság
és annak elődei közül néhány régebbi lapszámot vit-
tem az ülésre. A gyerekek kis csoportokban szem-
revételezték azokat, s minden csoport elmondta a
véleményét (milyen követendő példákat láttak a la-
pokban; miket hiányoltak; mik azok, amiket az alsó-
soknak szóló lapban másképpen kell csinálnunk).
A régebbi újságok vizsgálata után a beszélőkorongok
módszerével mindenki elmondhatta egyéni ötleteit,
elképzeléseit. Ezután került sor a rovatok megterve-
zésére, kiválasztására, megszavazására.

A gyerekek nagyon élvezték a szavazást. Érdekes
volt látni, ahogy a szavazás után győzködik egymást,
hogy bele kell törődni abba, ha valakinek a vélemé-
nyét, javaslatát nem szavazták meg. Ügyesen érvel-
tek, miért is nincs helye egy iskolai lapban egy-egy
elképzelésnek, s milyen más dolog fogja azt helyette-
síteni, kiváltani. Különösen jó volt ezt látni egy olyan
csoportban, ahol a gyerekek eddig alig ismerték
egymást, hiszen nem egy osztályba járnak.

Öt rovat maradt a listán • Hírek, Érdekességek, Me-
sék-versek, Természet, Viccek-rejtvények. A gyerekek
érdeklődésüknek megfelelően jelentkeztek az egyes
rovatokhoz. Tartottam tőle, hogy ez ügyben nem lesz
könnyű a megegyezés, de nem így történt. Nem je-
lentett nehézséget, hogy belássák, kb. hasonló létszá-
mú csoportokat érdemes létrehozni. Arra is töreked-
tek, hogy a 3. és 4. osztályosok is legyenek egy-egy
rovatban. Ugyanakkor abban azonnal megállapod-
tak, hogy bárki hozhat anyagot a másik rovathoz is,
vagy szükség esetén besegíthet a másik rovat munká-
jába. (Szükséges idő: kb. 1 és fél óra.)

Szerkesztőségi látogatás előkészítése • A lehetőségek
feltérképezése és néhány érdeklődő telefon után úgy
ítéltem meg, hogy a helyileg hozzánk közel eső,
Józsefváros önkormányzati lap szerkesztőségébe
látogatunk el. A gyerekekkel megbeszéltük, hogy
miért is lehet ez az újság címe, miről írhatnak a lap-
ban. Hoztam néhány példányt is nekik a lapból, amit
csoportokban megnézegettek, majd összevetették a
látottakat az előzetes feltételezéseikkel. A csoportok
kérdéseket írtak össze, mit is kérdeznének a szerkesz-
tőségi látogatás során. A csoportok az ötletelés után
felolvasták az általuk írt kérdéseket a többieknek. Ha
volt azonos kérdés, akkor megegyeztek, hogy az me-
lyik csoportnál marad benn, s melyik csoport húzza
ki a listáról. Közösen fogalmaztuk meg, hogy milyen
viselkedési szabályokra kell különösen figyelnünk a
szerkesztőségi látogatáskor. Nekem igazán csak
koordinálnom kellett a beszélgetést, s néhány apró-
sággal kiegészíteni. (Szükséges idő: kb. 1 óra.)

Szerkesztőségi látogatás • A látogatás egy délelőtti
időpontban volt, erre az időre elkértem a gyerekeket
két tanítási óráról. A lap egyik szerkesztője tartott egy
kis általános tájékoztatást, majd a gyerekek kérdez-
hettek. Gyakorlatban tapasztalhatták, hogy nem min-
dig megy minden az előzetes tervek alapján. Az
összeírt kérdések közül ugyanis voltak olyanok, me-
lyek okafogyottá váltak, hiszen a tájékoztatóban már
elhangzott, amiről a kérdés szólt volna. Voltak cso-
portok, gyerekek, akik ezt azonnal észrevették, s en-
nek megfelelően kihagyták a kérdést, vagy változ-
tattak a kérdésen. (Erről utólag beszélgettünk is.)
A látogatás során sok olyan dolgot láttak, tudtak meg
a gyerekek, amit később jól tudtunk hasznosítani és
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többször visszautaltunk rájuk. Igazán kedves, segítő-
kész fogadtatásban volt részünk. A következő lap-
számban rövid képes hírt is írtak látogatásunkról.
A kis csapat nagyon büszke volt rá, hogy írtak róluk
az újságban. (Szükséges idő: kb. 2 óra.)

A rovatok akcióterve • A szerkesztőségi látogatás
után a következő foglalkozáson alaposan megbeszél-
tük a tapasztaltakat. Ekkor került sor a konkrét fel-
adatok megtervezésére is. Az akciótervet nem kiscso-
portban készítettük, hiszen sok feladat közös volt,
illetve a rovatok saját feladatai is nagyjából azonosak
voltak. Megbeszéltük a külső munkatársak szerepét,
s hogy mit kell tartalmazzon a felhívás. Ezután a gye-
rekek csoportban elkészítették a plakátokat. A kül-
sősöknek kiírt határidő rövidnek bizonyult. Többen
jelezték, hogy jó lenne hosszabbítás, így egy kis mó-
dosítást is beiktattunk. (Szükséges idő: kb. 1 és fél
óra.)

Megvalósítás • A rovatok szerkesztői csoportban
megbeszélték a rovattal kapcsolatos terveiket, elkép-
zeléseiket. Számba vették az első lapszám elkészí-
téséhez szükséges konkrét feladataikat, egymás között
elosztották azokat. Írásban is rögzítették a vállalá-
sokat, a határidőket. Majd közösen megbeszéltük,
hogyan segítsük a külső munkatársak bevonását.
(Szükséges idő: kb. 1 óra + az önálló munka.)

Titkos szavazás • A gyerekek elmondták, hogy mi-
lyen ügyekben szoktak szavazást tartani. Az elhang-
zottakat kicsit pontosítottuk, s megbeszéltük, hogy
nálunk, helyi körülmények között hogyan is lehetne
ezt megvalósítani. Fölelevenítettük, hogy mit hallot-
tunk a szerkesztőségben a főszerkesztő személyéről,
tulajdonságairól, feladatairól. Megválasztottuk a le-
vezető elnököt, a szavazatszámlálókat, előkészítettük
az urnát és a szavazólapokat. Lebonyolítottuk a sza-
vazást, megszámláltuk a szavazatokat, és kihirdettük
az eredményt. A második legtöbb szavazatot kapott
gyereket főszerkesztő-helyettesnek neveztük ki.
(Szükséges idő: kb. 1 óra.)

A beérkezett munkák válogatása • A külsősöktől a raj-
zok, írások a kihelyezett ládikában, illetve e-mailen
érkeztek be. Ezeket közösen szétválogattuk, megbe-
széltük, melyik milyen rovathoz kerüljön. A rovatok
szerkesztői saját munkáikat is bemutatták egymás-
nak. Az összegyűlt anyagot elolvasták, értékelték, s
kiválogatták azokat, amikről úgy gondolták, hogy az
első lapszámban szerepeljenek. Felosztották egymás
között a további teendőket: ahol még kevésnek talál-
ták az anyagot, ott további írásbeli vagy rajzos felada-
tokat, ahol elegendő anyag volt, ott a gépelési felada-
tokat, s volt olyan, ahol úgy ítélték meg, hogy kicsit át
kell fogalmazni, vagy le kellene rövidíteni az írást.
Megegyeztek, hogy melyik rajz kerüljön be eredeti
méretben, melyiket kicsinyítsék le. Amikor a rovatok

tartalmilag összeálltak, a főszerkesztő és a főszer-
kesztő-helyettes átnézte és jóváhagyta azokat. A rova-
tok képviselői a formátumra vonatkozó elképzelésüket
is megbeszélték a főszerkesztővel és helyettesével.
(Szükséges idő: kb. 1 óra.)

A végleges formátum, sokszorosítás • Az első lap
elkészültében még nagy gondot jelentett a megfelelő
formátum kiválasztása és a szövegek beírása, meg-
formázása. Ehhez az iskola informatikusától és a
„Tornacsuka” szerkesztőitől kaptunk segítséget.
A megfelelő forma elérése után egy példányt ki-
nyomtattunk, a rajzokat beillesztettük. Az elkészült
mintapéldányt közösen is megnéztük A sokszorosí-
tásban való részvételt is be kellett osztanunk. Volt, aki
a másolásnál segédkezett, volt, aki a lapok összeál-
lításánál, mások az összetűzésénél. (Szükséges idő:
kb. 4-5 óra.)

Kérdőívek a közvélemény-kutatáshoz • Előzőleg meg-
állapodtunk abban, hogy akinek van ötlete, hogy mit
kérdezzünk meg az olvasóktól (hogyan próbáljuk
megtudni, mi tetszett nekik és esetleg mi nem), az a
főszerkesztőnek leadja egy papíron. A főszerkesztő és
a helyettes vállalták, hogy ezek alapján ők összeállí-
tanak egy rövid kérdőívet, amit az újságban fogunk
elhelyezni. A kitöltött példányokat a ládánkba gyűjt-
jük, s később kiértékeljük.

Terjesztés • Már az előkészületek során sok ötlet
merült fel a lap terjesztésére vonatkozóan. A sok-
szorosítás ideje alatt plakátokat készítettünk, amik
azt hirdették, hogy mikor jelenik meg a lap. Amikor
elkészültek a példányok, mozgó árusokkal, rikkan-
csokkal terjesztettük. (Szükséges idő: kb. 1 óra.)

Értékelés
Az önértékelést két részre bontottam: először a rova-
tok egymás között megbeszélték, hogy a közös érté-
kelésen mit fognak mondani, mi a közös álláspontjuk.
Előzetesen kértem őket, hogy elsősorban az ered-
ményeket mondjuk el, de azért beszéljünk arról is,
ami hiányosság volt, amin javítani lehetne. Ezt ügye-
sen összefoglalták, röviden lejegyezték, és szóvivőjük
elmondta a többiek előtt.

A csoportok (rovatok) beszámolói után a beszélő-
korongok módszerével egyéni hozzászólásokat, érté-
keléseket hallgattunk meg. Ebben volt őszinte önkri-
tika is (például: Nem vettem komolyan a határidőt, s így
a rovatom miattam késett a leadással…), de a másik
munkáját értékelő dicsérő hozzászólás is (például:
Olyan jó, hogy XY mindig segített, ha elakadtunk. Jó érzés
volt, hogy van, akire mindig számíthatunk.). Nagyon sok
pozitív visszajelzést adtak a gyerekek az újságkészí-
téssel kapcsolatban. Például: nagyon vártam, hogy el-
kezdődjön, de még sokkal jobb lett, mint amire számítot-
tam; én felnőttkoromban is újságíró szeretnék lenni; olyan
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jó, hogy most már nekünk is van egy saját lapunk, ami ró-
lunk szól; nagyon büszke vagyok magunkra; nagyon jó,
hogy ezt csináljuk, olyan jó, hogy itt mindenben mi dönt-
hettünk.

Az első szám külső értékeléséről már korábban
beszéltünk (akkor, amikor a tartalmi részt próbáltuk
összeállítani, a rovatokat létrehozni). Már akkor meg-
beszéltük, hogy készítünk egy kérdőívet. Ezt meg is
tettük, s az újságban elhelyeztük, és a Kölyökújság
ládikába lehetett bedobni. Ennek kiértékelése után
igyekszünk a véleményeket, igényeket figyelembe
venni a következő számok készítésénél.

Megjegyzések
A projekt megvalósítása sok örömöt szerzett a gye-
rekeknek és nekem is. Nagyon sokat tanultunk. Nem-
csak a gyerekek, de én magam is, s közben igazán jól
éreztük magunkat. Leginkább az idővel kellet küzde-
nünk. A mi iskolánkban a gyerekek nagyon sok kü-
lönórára járnak. Mivel nem év elején került meghir-
detésre a projekt, alig találtunk szabad időpontot.
A sok elfoglaltság azzal is járt, hogy több időre volt

szükségük, hogy a vállalt feladatokat, írnivalókat stb.
el tudják végezni a gyerekek. A megvalósításra java-
solt kéthetes időkeret a mi esetünkben nagyon kevés-
nek bizonyult, mivel mi hetente általában csak egy
alkalommal tudtunk összeülni. Így az újságunk elké-
szülte 9 hetet vett igénybe. Egy kisebb iskolában ez
talán egyszerűbben működik. A megvalósítás terve-
zésekor azonban figyelembe kell venni, hogy a kiírt
felhívások után mindenképpen időt kell adni, hogy
az érdeklődők jelentkezzenek, el tudják készíteni írá-
saikat.

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:

Szempont Érték
Képességfejlesztés 10
Motiváló hatás 10
Módszertani sokszínűség 9
Tanulásszervezés 8
Értékelés 8
A modul értékelése összességében: 9
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