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PROJEKTARBEIT 
 Bedeutet: 

Ein Projekt alleine oder gemeinsam in einer Gruppe durchführen: in der Gruppe bzw. alleine ein 
Thema erarbeiten und die Ergebnisse dann der gesamten Klasse vorstellen. 

 So können wir vorgehen 

1. Ideen zu einem Thema sammeln 
a) Bevor ihr damit beginnt, Material zu eurem Thema zu suchen und zu sichten, überlegt ihr 

zunächst einmal, was euch an diesem Thema interessiert und was genau ihr erfahren und 
kennen lernen wollt. Sammelt hierzu Ideen und Vorschläge. Verwendet dabei ein Verfahren, 
bei dem alle spontan äußern, was ihnen einfällt (brainstorming, Mind-Map). Notiert die 
Einfälle auf einem Extrablatt. 

b) Besprecht anschließend, welchen Ideen ihr nachgehen wollt, bestimmt die Reihenfolge, legt 
Ziele fest und verteilt die Aufgaben untereinander. Wählt in der Gruppe einen 
Diskussionsleiter (er achtet auf die Einhaltung der Gesprächsregeln und auf die 
Aufgabenverteilung im Team), einen Protokollanten (er notiert die Tätigkeiten der einzelnen 
Mitglieder und das Datum in eine Tabelle, achtet auf die Termine, führt ein Protokoll), einen 
Spezialisten für Materialien und Medien (er sammelt Bilder und Materialien und er fertigt 
Skizzen für die Visualisierung an) und einen Referenten (er leitet und koordiniert die 
Vorstellung der Arbeitsergebnisse und schreibt die Zusammenfassung). Ihr sollt auch einen 
zeitlichen Rahmen festlegen. 

2. Material sammeln und sichten 
Recherchiert einzeln oder in Gruppen im Schulbuch, in der Bibliothek, im Archiv oder im 
Internet (usw.). Beginnt nun einzeln oder zu zweit das mitgebrachte Material durchzusehen 
und zu sichten. Dabei geht ihr    folgendermaßen vor: 

 Sucht die Bücher und das Material heraus, die euer Thema betreffen. 

 Seht im Inhaltsverzeichnis oder im Register nach, wo die Informationen stehen, die für 
euch wichtig sind. 

 Lest die entsprechenden Texte und betrachtet die Bilder, Zeichnungen und Modelle. Macht 

euch stichpunktartige Notizen, wenn es nötig ist. 

 Ordnet und sortiert euer Material, indem ihr Wichtiges von Unwichtigem trennt. 

 Notiert genau, welche Materialien ihr benutzt habt, damit ihr später auch nachschlagen 
könnt (Bibliographie). 

3. Material erarbeiten und Texte verfassen 

 Fasst in diesem Arbeitsschritt eure aus dem Material gewonnenen Informationen zu 

einem Text zusammen. Versucht dabei die Texte in den Büchern nicht einfach zu 
übernehmen und abzuschreiben, sondern schreibt sie um. Am besten wäre es natürlich, 
wenn ihr einen eigenen Text verfassen würdet. 

 Schaut auch, ob es Bilder, Zeichnungen oder Modelle gibt, die eure Texte 

veranschaulichen und erklären. Vielleicht findet ihr auch Anregungen und Vorschläge, 
eigene Modelle zu erstellen. 
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4. Gestaltung der Arbeitsergebnisse 
a) Jetzt müsst ihr planen, wie eure Präsentation aussehen soll (z. B. Plakat, Power-Point-

Präsentation, Zeitung usw.), die eure Ergebnisse enthält. Sprecht dabei in der Gruppe 
folgende Punkte an: 

 Titel und Überschriften: Größe, Lesbarkeit, Farbe; 

 Aussehen der Dias; 

 Anordnung der Texte und Bilder, Zeichnungen und Modelle in logischer 

Reihenfolge; 

 Anzahl und Größe des Bildmaterials und der Präsentation; 

 Einsetzen von verschiedenen Medien 
b) Nach der Planung beginnt ihr mit der Herstellung der Präsentation. 

5. Präsentation 
Am Ende stellt ihr die Ergebnisse in der Klasse vor. Verwendet dafür auch die vorbereiteten 
Materialien. Es wäre schön, wenn jeder aus der Gruppe einen Teil der Arbeit präsentiert. 

6. Auswertung 
Es wird ein Auswertungsgespräch im Klassenplenum geführt, in dem folgende Punkte 
angesprochen werden: Überprüfung und Umsetzung der Ziele, Korrekturen (falls notwendig), 
Bewertung und Nutzen des Projekts. 
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PROJEKT TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE 
 Jelentése: 

Ha a társaitokkal projektet terveztek, akkor a csoportnak, vagy egy személynek önállóan kell kidolgoznia 
egy adott témát, majd az osztály előtt bemutatni az eredményeket.  

 Lépések: 
1. Gyűjtsetek ötleteket a megadott témához. 

a) Mielőtt elkezdenétek a témához kapcsolódó anyaggyűjtést, gondoljátok át, hogy mire vagytok kíváncsiak, 
mit szeretnétek megtudni és megismerni. Gyűjtsetek ötleteket és javaslatokat. Használjátok ehhez olyan 
módszereket, mint pl. gondolattérkép (Mind-Map) és brainstorming, így mindenki spontán hozzászólhat a 
témához és javaslatokat tehet, amelyeket egy külön lapon gyűjtsetek. 

b) Beszéljétek meg, minek szeretnétek utána járni, határozzátok meg a sorrendet, a célokat és osszátok el a 
feladatokat egymás között. Válasszatok egy csoport/vitavezetőt (ő figyel a feladatok elosztására és arra, 
hogy a csoportban betartsátok a beszélgetési szabályokat), egy jegyzőkönyvvezetőt (ő vezeti a 
jegyzőkönyvet, amelyben feljegyzi, hogy a csapattagok mikor mit csináltak és emellett figyel a határidők 
betartására), egy anyag- és médiafelelőst (ő gyűjt képeket és anyagokat és a szemléltetéshez jegyzeteket 
készít) és egy előadót (ő vezeti, irányítja az eredmények bemutatását és megírja az összefoglalást). 
Határozzatok meg határidőt is. 

2. Anyaggyűjtés- és válogatás 

Gyűjtsetek anyagot egyedül vagy csoportban a könyvtárban, levéltárban, interneten illetve a tankönyvben 
(stb.). Kezdjétek el egyedül vagy kettesével a hozott anyag átnézését és kiválogatását. Kövessétek a 
következő utasításokat: 
 Keressétek ki azokat az anyagokat, könyveket, amelyek a témátokhoz kapcsolódnak. 
 Nézzetek utána a tartalomjegyzékben illetve a név- és tárgymutatóban, hogy hol találhatóak azok az 

információk, amelyekre szükségetek van. 
 Olvassátok el az odavonatozó részeket, nézzétek meg a képeket, rajzokat, ábrákat és készítsetek 

jegyzeteket a legfontosabb kulcsszavakkal, amennyiben szükséges. 
 Rendezzétek és válogassátok ki az anyagokat úgy, hogy szétválasztjátok a fontos információkat a 

lényegtelentől. 
 Jegyzeteljétek fel pontosan, hogy milyen anyagokból dolgoztatok, hogy a későbbiekben is utána tudjatok 

még nézni (bibliográfia = irodalomjegyzék). 

3. Anyagfeldolgozás és a szöveg megszerkesztése 

 A gyűjtött információkat felhasználva megfogalmazzátok a szöveget. Törekedjetek arra, hogy ne 
másoljátok ki a talált szövegeket, hanem írjátok át mindenképpen. Természetesen az lenne a legjobb, 
ha saját szöveget írnátok. 

 Nézzétek meg, hogy vannak-e olyan képek, ábrák, rajzok, amelyek a szöveg szemléltetésében, 
megértésében segítenének. Talán találtok olyan ösztönzést és javaslatokat is, hogy saját modelleket 
is készíthettek. 

4. Eredmények előkészítése a prezentációra 

Most meg kell terveznetek, hogy milyen legyen a prezentáció, amelyben bemutatjátok az eredményt (pl. 
plakát, PowerPoint, újság stb.). Erre vonatkozóan beszéljétek meg a csoportban a következő pontokat:  

 Címek: nagyság, olvashatóság, szín; 
 Dia (PowerPoint prezentáció) esetén; 
 Képek, rajzok, szövegek logikus sorba rendezése; 
 A prezentáció és képanyag nagysága, hosszúsága; 
 Különböző médiumok bevetése; 

A tervezés után elkezdődik a prezentáció elkészítése. 

5. Prezentáció 

A végén az eredményeiteket bemutatjátok az osztály egészének. Használjátok ehhez az előkészített 
anyagokat is. Az lenne az ideális, ha a prezentációból minden csapattag kivenné a részét. 

6. Kiértékelés 

Az osztályközösségben értékelő beszélgetést folytatunk, amely során a következő témákra térünk ki: 
kitűzött célok megvalósítása mennyire sikerült, javítások (amennyiben szükséges), projekt értékelése és 
haszna / jelentősége. 


