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Hiszünk a csoportos projektmunkában és szeretjük azt. A Közbigyóban ugyanolyan hangsúlyos a
projektmunka általános folyamatának begyakorlása, mint a végeredmény. Ezért van a tervező lap,
az értékelő lap és a bemutató. Ez a projekt nem a „tanításról” szól, hanem az önállósodásról,
együttműködésről, csapatmunkáról, gyakorlati problémamegoldásról, kreativitásról, nyitott
kommunikációról, rugalmasságról stb. Ez nem egy technika óra!  És nem is neked kell a gyerekek
helyett „bevetned magadat”. Most nem mi felnőttek „tanítjuk” a gyerekeket, hanem amennyire
csak lehetséges, hagyd, hogy minden fázisban a gyerekeknél legyen a kezdeményezés! Hogy
közben azért vigyázol rájuk, ez természetes.

Mit, mikor, miért csináljunk?
Együttműködés a gyermekek szüleivel: A projekt sikerének alapfeltétele lehet, hogy a szülők
támogassák gyermekük részvételét a projektmunkában. Még az első találkozás előtt vedd fel a
csoportod szüleivel a kapcsolatot. Állapodjatok meg együtt a logisztikai kérdésekben.
TERVEZŐ találkozás célja: A gyerekkel közösen állapodjatok meg olyan célban, amit készek és
képesek a gyerekek megvalósítani. A gyerekek „lelki szemeikkel lássák” a megvalósult eredményt.
Csak ezután töltsétek ki a tervező lapot. A kitöltött tervező lapot lefényképezve töltsétek fel a
projekt Facebook csoportjába. Ha magad nem vagy a Facebook-on, érdemes arról is
megállapodnotok, hogy melyik szülő lesz az „adminisztrátorotok,” aki erről gondoskodik.
MEGVALÓSÍTÓ találkozások célja: A Bemutatóra legyetek készen az eredménnyel, valósítsák meg a
gyerekek, amit elterveztek. Majd készüljetek a bemutatóra! Gondoljátok át, mi mindent és
hogyan szeretnétek megosztani az érdeklődőkkel és gyakoroljátok is! Például lehet, hogy maga az
alkotó folyamat is érdekes lehet, amin végigmentetek. Lezárásként értékeljétek a közös munkát az
értékelő lap segítségével. A megvalósító találkozásokon a folyamatot és az eredményt fényképpel,
videóval vagy egyéb (pl. szöveges) módon dokumentáljátok és töltsétek fel a projektetek Fb
csoportjába, kitöltött értékelő lapotokkal együtt. Legalább egy fényképetek legyen a Fb
csoportban a projektmunkátokról (a folyamatról vagy végeredményről). Ha a szülők nem járulnak
hozzá, nem kell ezen a képen gyereknek szerepelnie.
BEMUTATÓK, ÜNNEPLÉS: Csoportotok bemutatja az eredményt az érdeklődőknek, és ti is
megismerhetitek a többi Közbigyó projektben résztvevők munkáit. A pedagógusok értékelik,
megdicsérik a csoportokat. Mindenki kap a munkájáért oklevelet.
UTÁNKÖVETÉS: Ha csak teheted, személyesen meséld el az osztályfőnökötöknek a projekttel
kapcsolatos élményeidet. Adj neki visszajelzést a gyerekekkel közös munkátokról. Várunk a
mentor-bulira is. Személyes véleményedet és a gyerekek visszajelzéseit (nevük nélkül) írd meg
a projekt napok Facebook oldalára. Erre bíztasd a gyerekeket és szüleiket is.
ADATVÉDELMI FELHÍVÁS! Az adatvédelmi törvény szerint a szülőknek kifejezetten hozzá kell járulni, hogy a gyerekről
fotó, videó készüljön, és ez megjelenjen nyilvános nyomtatott van online felületen. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot a
mentornak minden gyerekről be kell kérni a szülőktől. A "Nyilatkozat fotó és videó készítéséhez" c. nyomtatvány
megtalálható a www.kozbigyo.hu honlapon. Köszönjük a segítséget!

1. Töltsétek ki a Tervező lapot!
TALÁLKOZZ A CSOPORTODDAL a csoporttal előre megbeszélt helyszínen, tanítási időn kívül,
lehetőleg már a megvalósítás első hetében.
Csoportom tagjai:
Gyerek teljes neve:

Szülő neve:

Gyerek és szülő elérhetőségei:

Amikor először találkoztok. hosszan beszéltesd a gyerekeket, hogy milyen témát találtak
maguknak. Konkrétumokkal meséljék el, hogyan fog kinézni a produktum! Mit mutat majd be a
csoportotok az osztálytársaiknak és az érdeklődőknek a Bemutatón? Ha nem elég részletes vagy
konkrét, amit a gyerekek mesélnek, ha te nem érted, kérdezz vissza! Addig ne kezdjétek el a
tervező lap kitöltését, míg olyan célt meg nem fogalmaztatok közösen, amit mindannyian készek
vagytok TÉNYLEG MEGVALÓSÍTANI! A cél legyen korosztályuknak megfelelő és általuk kivitelezhető.
Addig beszélgessetek a kívánt eredményről, „míg mindannyian nem látjátok lelki szemeitek előtt,”
amit el fogtok készíteni, meg fogtok mutatni a Bemutatón! Csak ezután töltsétek ki a tervező lapot.
A lépések sorrendjét először érdemes lehet külön lapon, vázlatszerűen összegyűjteni. Készíthettek
ábrákat, rajzokat szöveg helyett. Nyugodtan írjatok kézzel.

2. A megvalósításról
A tervező lap alapján dolgozzatok. Az ott leírt lépésekben haladjatok, használva az ott összegyűjtött
információt, anyagokat, eszközöket. Az élet persze fog meglepetéseket produkálni. Előfordulhat,
hogy a legjobb ötletek csak menet közben jutnak az eszetekbe. Természetes, ha terveitek néhány
ponton borulni fognak: nyugodtan korrigáljatok, változassatok! Ne felejtsétek el a folyamatot és a
végeredményt képekkel-videókkal gazdagon dokumentálni a Fb csoportotokban (a szülőkkel
megállapodott formának megfelelően), hogy minél többen megismerhessék és láthassák a
munkátokat.

3. Készüljetek fel a Bemutatóra!
4. A tanulságokról számoljatok be az Értékelő lapon!
Dátumok, határidők:
Tervező lap feltöltése, megvalósítás, felkészülés a Bemutatóra, értékelő lap feltöltése:
Bemutató:
Mentor-buli:

Sok sikert, örömteli projektelést kívánunk!

