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PROJEKTFELELŐS FELADATAI 

 

Mi a projekt? 

Egyszeri, egyedi és fokozatosan megvalósuló termék, szolgáltatás, eredmény, ami 

valamilyen szempontból újat alkot. 

 Egyszeri, mert van kezdete és vége, de időben lehet elhúzódó.  

Egyedi, mert olyan eredménnyel jár, ami eddig nem létezett.  

Fokozatos kidolgozás jellemző rá: a projekt egyedisége, a nagyobb bizonytalanság és 

kockázatok miatt a projekt indulásakor nem ismerhető és belátható teljes mélységében, ezért a 

projekt tervezése és végrehajtása lépésekben, fázisokban történik. A projektcsapat a projekt 

előrehaladtával egyre mélyebb ismeretekre tesz szert a következő lépés céljairól, a 

megvalósítandó termékekről és a végrehajtás módjáról. Ennek alapján a kezdeti magas szintű 

(vázlatos) terveket részletesebben ki lehet dolgozni, és ezek alapján lehet végrehajtani a 

projekt következő fázisát. 

A projekt megvalósulása során az eddig ismertből valami újat hoz létre. A projektet a 

minőségét meghatározza, hogy mennyi időt, energiát tudunk a kidolgozásra, megoldásra 

szánni, illetve mi a hatóköre annak, akik a projektet vezetik.  

 

Előkészítés: 

Célkitűzés, módszer 

Mi a célkitűzésünk? Kiről-miről szól? - Témaválasztás 

Ki készíti? - Csapat megalakítás 

Mit készítünk? - Formátum meghatározás (pl. videó, prezentáció, képriport, weblap, poszter, 

újságcikk, ezek ötvözete…stb) 

 Ezek alapján: a projekt célját összefoglalni 2-3 bővített mondatban. 
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Tervezés 

A tervezési fázisban a következő kérdésekre keressük a választ: 

 Mik a feladatok? 

 Mi-mitől függ?  

 Mi-minek az előfeltétele? 

 Ki-mihez ért?  

 Ki-mit csináljon? 

 Mikor találkozunk?  

 Hol és hogy dolgozunk együtt? 

 Mik a mérföldkövek? Például: felelősségi köröket tisztáztuk, terv kész, témavázlat 

kész, forrásgyűjtés kész, termék vázlat kész, bemutatásra kész... 

 Mire van szükségünk? - Tárgyi feltételek, információk, engedélyek, 

megszervezendők… 

 Miben számíthatunk nehézségre?  

 Kinek a segítsége szükséges?  

 Tanár, mentor, szülő, külsős személy… 

 Ezek után a megvalósulás lépéseit kell rögzíteni: 

 Feladatok meghatározása, lebontása, felelősök kijelölése 

 Projekt időterv készítés 

 Csoporttalálkozók időpontjainak kijelölése 

 Kapcsolattartás módja - Elérhetőségek cseréje 

 Követés, ellenőrzés - Van-e valami nehézség, akadály? Kihez fordulunk segítségért? 

 Konzultációk 

 Rendszeres helyzetjelentés - Hol tartunk?  

Végrehajtás 

 Szükséges eszközök beszerzése 

 Feladatok elvégzése - Pl.: forrásgyűjtés, feldolgozás, alkotás, véglegesítés 

 Eredmények rendszeres dokumentálása 

 Rendszeres csoporttalálkozók 

 Követés, ellenőrzés - Van-e valami nehézség, akadály? Kihez fordulunk segítségért? 

 Konzultációk 

 Rendszeres helyzetjelentés - Hol tartunk?  

 Zárás 

 Bemutatás 

 Értékelés 


