
                      Október 6., az aradi vértanúk emléknapja 

                                          Egyhetes projekt leírása 

 

A projekt indoklása: méltó megemlékezés  egy kiállítás megszervezésével 

Időpont: 2011. okt. 1-6. 

Célcsoport: iskolánk minél több tanulója 

A projekt célja: 

Általános célok: 
 
- diákjaink aktív részesévé váljanak a megemlékezésnek 
- saját szintjükön éljék meg a történelmi ünnepekre való készülés módjait 
- szerezzenek készségeket a múlt sokoldalú megismerésében 

Konkrét célok: 

- ismerjék meg a történelmi kor eseményeit, jelképeit, a kivégzett tábornokok életét 
- készítsenek tárgyakat, plakátokat az emlékkiállításra 
- tartsanak ismertetést a kiállított anyagról  
- fejlődjenek képességeik az önálló ismeretszerzés, a kooperatív munka, a kézügyesség, a beszéd és a  
  szépérzék területén 
 

 
 
 



Produktumok: a kiállításra szánt anyagok 

Hatások: az ismeretek és a képességek fejlesztésén túl személyes felelősséggé és élménnyé válik a   
                 megemlékezés 
 
Megvalósítandó tevékenységek: 

1. Évfolyamonként és osztályonként választható tevékenységek  
 
- alsó tagozat:   zászlók, címerek huszárruhák festése, színezése 

                          dátum, nevek, emlékhelyek szépírási versenye 
                          csákó, pecsét, térkép  készítése  
                          dalok kottázása, tanulása 

-  felső tagozat: plakátok készítése  - egy-egy tábornok és Batthyány Lajos életútjáról 
                                                             - a megtorlásokról 
                                                             - a kecskeméti emlékhelyekről 

        2.     A legszebb munkák kiállítása 

 

        3.     A kiállítás ünnepélyes megnyitása 

                -      egy- egy tanuló megemlékezése a  vértanúkról a gyűjtött anyag alapján 
                -      virágok elhelyezése, mécsesek gyújtása 

 

 

 



         4.    A kiállítást az osztályok megtekintik 

 

A projekt ütemezése 

I. nap:        1. A projekt és a vállalható feladatok ismertetése az osztályfőnökökkel 
                   2. Az osztályfőnök előkészíti a diákok munkáját 
II-V. nap:   1. A vállalások összegyűjtése    

                     2.  A munkák elvégzése technika-, rajz- , informatika- és énekórán, illetve     
                          szabadidőben   

              3. A munkák osztály szintű értékelése, a kiállítási darabok kiválasztása 
V. nap:           A kiállítás elkészítése 
VI. nap:      1. A kiállítás ünnepélyes megnyitása, megemlékezés az osztályküldöttek részvételével  
                    2. A kiállítást megtekintik az osztályok 
 



 
 

Erőforrások: 

 személyi:  osztályfőnökök, rajz, történelem, informatika, ének szakos kollégák , diákok,  
                    segédmunkások 
eszközök: karton, festék, színes 
                   számítógép internetkapcsolattal, nyomtató, fénymásoló, hangosító berendezés 
                    paravánok  
 

Az értékelés módszerei: 

- a tanulók beszámolói  
- a tanulói munkák értékelése a tanárok által 
- a tanulói munkák értékelése a diákgyűlésen az iskolavezetés által 
 



 
 

A projekt hasznosítása:   
        A záró megbeszélésen a tapasztalatok  összegzése,  tanácsok, határozatok rögzítése, döntés  
        a további alkalmazásról 
 
 
 
Kecskemét, 2011. október 1.                                
                                                       
                                                                                                  Balainé Iványi Magdolna                  

    

                               

 


