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„Ma lesz a holnap tegnapja” 
projektleírás 

A projekt időterve: 

 felkészülési idő: márc.1.-márc.31. 

 a választott téma leadása:  márc.5. 

 prezentáció: ápr. 1. Neumann-nap 

 

A résztvevők: minden neumannos osztály 

A projekt rövid leírása: A projekt a jövő témakörében meghirdetett osztályok közötti 

verseny, amely három részből tevődik össze:  

I. Az osztályok választanak legalább egy témát a felajánlottak közül, amit 

feldolgoznak, és a Neumann-napon szabadon választott formában bemutatnak.  

II. Az osztály bemutatja a projektjét az ötlet megszületésétől, a kutatómunkán át a 

megvalósulásig, vagyis az egész szervezési-létrehozási folyamatot a 

„tisztségviselőkkel” együtt. 

III. A Neumann-napon részt vesznek egy vetélkedőn, amire úgy készülhetnek föl, ha 

1. részt vesznek a márciusi A hónap könyve versenyben, és elolvassák a 

meghirdetett sci-fi regényeket; 

2. felkészülnek a sci-fi történetéből, műfajaiból. 

A verseny első helyezett osztálya kap egy szabadnapot, és iskola fizet számukra egy múzeum- 

vagy kiállítás látogatást a jövő témakörében. Ezen kívül minden szellemes, ötletes, tartalmas 

megoldásra adhatnak a szaktanárok ötöst. 

 

Pedagógiai célok: 

 diák-diák kooperáció 

 diák-tanár kooperáció 

 projektszemlélet kialakítása 

 prezentációs készség fejlesztése 
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 a csoportszervezés gyakorlása, feladatvállalás, munkamegosztás 

Felkészülés a prezentációra: 

 Az osztály elsődleges segítői az osztályfőnökök. 

 Az osztály választhat egy szaktanárt, akit megkér, hogy segítse a felkészülést, abban 

az esetben, ha a szaktanár tárgya vagy érdeklődési köre közel áll a választott 

témához vagy a bemutató formájához. 

 Rendezzenek ötletbörzét, több megvalósítási formát próbáljanak ki. 

 Jelöljék ki a felelősöket. 

 Érdemes projektnaplót vezetni, amelyben az osztály rögzíti a projekt feladattervét, a 

munkamegosztást, az ütemezést  és a bemutatóra való felkészülést.  

 Készítsenek költségvetést.  

A projekt témái:  

 a jövő iskolája 

 az emberkép változása 

 régi jóslatok beválása (Verne, Jókai, Huxley, egyéb sci-fi) 

 a jövő kultúrája, szórakozása 

 technikai fejlődés, kommunikáció 

 a jövő sportja 

 a jövő gasztronómiája (mit eszünk holnap?) 

 a közlekedés fejlődése 

 városépítészet 

 a természeti környezet változása 

 … (bővíthető) 

A lehetséges produktumok: 

 bemutató 

 film 
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 műalkotás 
o plakát 
o szobor 
o élőkép 
o színdarab 
o eposz 

 múzeum 

Az értékelés szempontjai: 

 a projekt bemutatása 
o terv, 
o kik vettek részt, 
o feladatok elosztása, 
o önértékelés, 
o együttműködés a mentorral 
o tanulói részvétel 

 ötletesség 

 a kivitelezés minősége 

 

Jó munkát kívánnak a projekt felelősei: 

Drávucz Katalin 

Horváth Ádám 

Szalay Zsuzsanna 

Tóthné Vers Éva 

 
 
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

