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Projektmunka		
10.a	

	
Gasztronómia térkép: Márkus Réka, Csuka Júlia, Stampai Júlia, Spiller Csilla 
 
 
 
 
Sztereotípia térkép: Boromissza András, Máté Zsombor, Győrbíró Áron, Nemes Tamás, 
Beke Vince 
 
 
 
Európai utazás: Jánosi Zita, Zsiborács Dorottya, Molnár Csenge 
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Európa sztereotípia térképe  
 
 
 
 
Felelős tanár: Sándor Miklós tanárjelölt  
Elérhetőség: sandor.miklos90@gmail.com  
Projekt résztvevői: Boromissza András, Máté Zsombor, Győrbíró Áron, Nemes Tamás, 
Beke Vince 
Határidő: Október 23-ig 
Produktum bemutatása az osztály előtt: Október 25/26.  
 
 
Projekt leírása: 
 
A ti feladatotok felmérni a saját osztályotokban, hogy milyen elképzelések vannak Európa 
egyes országairól. Minden egyes országgal kapcsolatban meg kell kérdezni lehetőleg minél 
több társatokat (cél, a teljes felmérés), hogy mi jut eszükbe elsőre az egyes országokról. 
Ezeket aztán összesítitek és súlyozva, az adott országra legjellemzőbb választ feltüntetitek 
egy minimum A3-as méretű Európa térképen. A térkép lehet rajzolt, vagy nyomtatott. 
Törekedjetek az igényes, esztétikus végeredményre. Ennek érdekében a térkép 
továbbgondolása (képek, rajzok, idézetek…stb) megengedett, de fontos, hogy az 
alapinformáció, amiért a térkép létrejött, egyértelműen látszódjon. Végezetül kérném, hogy 
adjatok egy jól hangzó alcímet a munkátoknak. 
 A projekt bemutatásakor egy rövid, 8-10 perces összefoglalót kérek majd az osztály 
előtt a munkátokról. Ebben mindenképpen mondjátok el milyen módszerrel dolgoztatok, 
mennyi időt fordítottatok rá, ezen kívül pedig emeljetek ki egy-egy számotokra érdekes dolgot 
az eredményekkel kapcsolatban. A végén összegezzétek, miért volt jó/miért nem volt jó ez a 
feladat, illetve mit kaptatok, mennyivel lettetek gazdagabbak a feladat elkészítése során.  
 Az előadásra kiválaszthattok egy valakit, de akár a csoport minden tagját is 
bevonhatjátok.  
 
Kapcsolattartás módja: Földrajzórák után, vagy e-mailben is kereshettek nyugodtan. 
 
 
Sok örömöt és eredményes munkát kívánok.  
 
 
Sándor Miklós 
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Európa gasztronómia térképe 
 
 
 
Felelős tanár: Sándor Miklós tanárjelölt  
Elérhetőség: sandor.miklos90@gmail.com  
Projekt résztvevői: Márkus Réka, Csuka Júlia, Stampai Júlia, Spiller Csilla 
Határidő: Október 23-ig 
Produktum bemutatása az osztály előtt: Október 25/26.  
 
 
A ti feladatotok az, hogy mutassátok be Európát az ételei segítségével. Készítsetek egy 
minimum A3-as méretű Európa térképet (lehet rajzolt, vagy nyomtatott) és az adott országhoz 
írjátok be a rá jellemző nemzeti ételüket. Törekedjetek az igényes, esztétikus végeredményre. 
Ennek érdekében a térkép továbbgondolása (képek, rajzok, idézetek…stb) megengedett, de 
fontos, hogy az alapinformáció, amiért a térkép létrejött, egyértelműen látszódjon. Végezetül 
kérném, hogy adjatok egy jól hangzó alcímet a munkátoknak. A térképhez mellékeljetek egy 
kis receptfüzetet, amelyben lehetőleg minél több (legalább 10-12, de minden térségből 
legalább 1) receptet beleírtok. Ezt is színezhetitek nyugodtan tetszés szerint. Próbáljatok 
minél több forrásból dolgozni, ne csak egy-egy internetes „főzőoldal” legyen a kútfő.  
 A projekt bemutatásakor egy rövid, 8-10 perces összefoglalót kérek majd az osztály 
előtt a munkátokról. Ebben mindenképpen mondjátok el honnan szereztétek az információkat, 
mennyi időt fordítottatok rá, ezen kívül pedig emeljetek ki egy-egy számotokra érdekes dolgot 
a kutatásotokkal kapcsolatban, esetleg egy kedvenc ételt, amit korábban kóstoltatok 
is/elkészítettetek. A végén összegezzétek, miért volt jó/miért nem volt jó ez a feladat, illetve 
mit kaptatok, mennyivel lettetek gazdagabbak a feladat elkészítése során.  
 Az előadásra kiválaszthattok egy valakit, de akár a csoport minden tagját is 
bevonhatjátok.  
 
 
 
Kapcsolattartás módja: Földrajzórák után, vagy e-mailben is kereshettek nyugodtan. 
 
 
Sok örömöt és eredményes munkát kívánok.  
 
 
Sándor Miklós 
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Vonattal Európában 
 

Felelős tanár: Sándor Miklós tanárjelölt  
Elérhetőség: sandor.miklos90@gmail.com  
Projekt résztvevői: Jánosi Zita, Zsiborács Dorottya (még 1-2 fő csatlakozhat) 
Határidő: Október 23-ig 
Produktum bemutatása az osztály előtt: Október 25/26.  

 
A ti feladatotok, hogy megtervezzetek és bemutassatok egy utazást Európa tetszőleges 
térségében úgy, hogy lehetőleg minél több országot érintsetek (minimum 3-4). A témának az 
adja az aktualitását, hogy az Európai Unió egyes döntéshozóiban felmerült az ötlet, hogy a 18 
évet betöltő fiatalok egy háromhetes InterRail vonatbérletet kapjanak, amivel utazhatnak 
Európában. Ezért a költségkeretetekbe az utazási költséget nem kell betervezni. Az összes 
többire 120-140 ezer Ft áll (sajnos ezt az Unió valószínűleg nem fogja biztosítani L ) 
rendelkezésetekre, ebből tervezzetek. A tervetekben tüntessetek fel mindent, mennyit 
költöttetek szállásra, étkezésre, kultúrára, szórakozásra…stb. Ebből derüljön ki, hogy az 
országok között milyen árkülönbségek vannak.  

Az utazásotokat jelenítsétek meg egy térképen (ezt rajzolhatjátok, vagy 
nyomtathatjátok is), bejelölve az állomásokat és mellé kiírva, hogy mennyi időt töltöttetek ott. 
Törekedjetek az igényes, esztétikus végeredményre. Ennek érdekében a térkép 
továbbgondolása (képek, rajzok, idézetek…stb) megengedett, sőt kérem, hogy bátran 
színesítsétek. Végezetül adjatok egy jól hangzó címet a munkátoknak. A térkép mellé egy kis 
útikönyvet is kérek az utatokról, bemutatva néhány mondatban, hogy egy-egy adott városban 
mit érdemes megnézni. Minden új országnál az elején szerepeljenek alapinformációk (pl. 
területe, népessége, pénzneme…stb) is. Ehhez támpontot nyújthatnak az útikönyvek. 

A projekt bemutatásakor egy rövid, maximum 12 perces összefoglalót kérek majd az 
osztály előtt a munkátokról. Ebben mindenképpen mutassátok be először az EU ötletét, 
mennyi időt fordítottatok a munkára, ezen kívül pedig emeljetek ki egy-egy számotokra 
érdekes dolgot a kutatásotokkal kapcsolatban, esetleg egy kedvenc helyszínt, vagy helyi 
szokást, amiről olvastatok/tapasztaltátok korábban, és ami a többiek számára érdekes. A 
végén összegezzétek egy-két mondatban, miért volt jó/miért nem volt jó ez a feladat, illetve 
mit kaptatok, mennyivel lettetek gazdagabbak a feladat elkészítése során.  
 Az előadásra kiválaszthattok egy valakit, de akár a csoport minden tagját is 
bevonhatjátok.  
Kapcsolattartás módja: Földrajzórák után, vagy e-mailben is kereshettek nyugodtan. 
 
Sok örömöt és eredményes munkát kívánok.  
Sándor Miklós 

 


