Társasjáték, táblajáték
projekt feladat
Mérnöki készségek
2019/20

A mai világban ahol a telefonok és az internet rabjaivá lettünk, egyre kevesebb időt töltünk el
barátainkkal, családtagjainkkal, szeretteinkkel. A projekt feladat célja, hogy erősítsük a személyes
találkozásokat, és minőségibbé tegyük az egymással eltöltött időt.
A feladat: Logikai vagy ügyességi társasjáték tervezése, amellyel minimum 2 fő tud közösen időt
eltölteni.
A paraméterek:
- egyéni feladat,
- kapcsolódjon a fához vagy a faiparhoz (akár anyagban, akár témában)
- eredeti, egyedi ötlet,
- kreatív, minőségi megvalósítás,
- legalább 2 főnek, 6 éves kortól biztosítson élményteli elfoglaltságot, 0,5-1 órára
- részletes játékleírás szükséges
Teljesítendő:
- Az elképzelés leírása, rajzos szemléltetése legalább fél oldalban, legkésőbb okt. 2-áig (emailben elküldheted a gyakorlatvezeőnek.) Figyelem! Ha ezt késve készíted el, hetente 2 pont
levonást kapsz a féléves pontszámodból!
- Az elképzelés és az addig elvégzett munka szóbeli ismertetése a konzultáción.
- A félév végén: az elkészült játék, és a készítési folyamat bemutatása, legalább 15 percben,
powerpointos kiselőadással
- Beadandó az elkészült játék, vagy egy legalább négyoldalas leírás.
A kész projektek bemutatása és feladatleadás: az utolsó héten történik. A projektről egy 15 perces
bemutatót kell készítened, amit Te és az oktatód is értékelni fog. A bemutató pontos időpontját a
konzultáción egyeztetjük, utána ehhez kell tartanod magad! Ha a bemutatóval vagy a leadással
késel, 5 pont levonásra számíthatsz.
A projektfeladat értékelése:
- a játékot vagy a leírást az oktató értékeli
- a kiselőadásokat az oktató és a hallgatók egyaránt értékelik

Én így tanítanám…
projekt feladat
Mérnöki készségek
2019/20

Tipikus matek (vagy fizika, vagy kémia, vagy mechanika…) óra. A tanár magyarázza, a hallgató
már rég nem érti, és kivétel nélkül mindenki únja. Nem lehetne másképpen?
A feladat: Olyan eszköz tervezése, amellyel valamilyen bonyolultabb természettudományos ismeret
világosan szemléltethető, megérttethető, elsajátítható.
A paraméterek:
- egyéni feladat,
- komplexebb matematikai, fizikai, kémiai ismeretek, vagy jelenségek szemléltetése,
- eredeti ötlet,
- kreatív és interaktív megvalósítás,
- egy középiskolás diák vagy egyetemi hallgató számára legalább 45 perc elfoglaltságot biztosít,
- lehet fizikai (pl. modell, makett, társasjáték, kísérlet, stb.) vagy virtuális (animáció, weboldal,
stb.) eszköz, vagy akár ezek kombinációja.
Teljesítendő:
- Az elképzelés leírása legalább fél oldalban, legkésőbb okt. 2-áig (e-mailben elküldheted a
gyakorlatvezeőnek.) Figyelem! Ha ezt késve készíted el, hetente 2 pont levonást kapsz a féléves
pontszámodból!
- Az elképzelés és az addig elvégzett munka szóbeli ismertetése a konzultáción.
- A félév végén: az elkészült eszköz, és a készítési folyamat bemutatása, legalább 15 percben,
powerpointos kiselőadással
- Beadandó az elkészült eszköz, vagy egy legalább négyoldalas leírás.
A kész projektek bemutatása és feladatleadás: a félév utolsó hetében történik. A projektről egy 15
perces bemutatót kell készítened, amit Te és az oktatód is értékelni fog. A bemutató pontos
időpontját a konzultáción egyeztetjük, utána ehhez kell tartanod magad! Ha a bemutatóval vagy a
leadással késel, 5 pont levonásra számíthatsz.
A projektfeladat értékelése:
- az eszközt vagy a leírást az oktató értékeli
- a kiselőadásokat az oktató és a hallgatók egyaránt értékelik

Rube Goldberg masina készítése
projekt feladat
Mérnöki készségek
2019/20

Miért legyen egyszerű, ha már bonyolult is lehet?
Ez a Rube Goldberg gépek lényege: egy egyszerű
feladat elvégzése egy fölöslegesen összetett
mechanizmus alkalmazásával.
(A Rube Goldberg gépekről itt olvashatsz
bővebben:
http://hobbizona.hu/agyascuccok/latvany/tudod-mi-az-a-rube-goldberg-gep)
Hogy miért érdemes ezt a feladatot választani? Mert jó móka, amivel ráadásul a műszaki érzékedet
is fejlesztheted, és nem mellékesen a Mérnöki készségek projektfeladatot is letudhatod…
A feladat: Legalább 15 fázisból álló Rube Goldberg masina készítése és bemutatása (élőben, vagy,
ha nem telepíthető át, jó minőségű, vágatlan videófelvételen.)
A paraméterek:
- egyéni feladat (csinálhatjátok ketten is, de akkor legyen minimum 30 fázisú!),
- legalább 15 fázisú (kétszemélyes projekt esetén 30 fázisú) mechanizmus,
- készülhet bármiből, csak működjön,
- a bemutatáskor legalább egyszer végig működnie kell,
- a projekt bemutatásakor ismertesd röviden az alkotási folyamatot is!
Teljesítendő:
- Az elképzelés leírása legalább fél oldalban, legkésőbb okt. 2-áig (e-mailben elküldheted a
gyakorlatvezeőnek.) Figyelem! Ha ezt késve készíted el, hetente 2 pont levonást kapsz a féléves
pontszámodból!
- Az elképzelés és az addig elvégzett munka szóbeli ismertetése a konzultáción.
- A félév végén: az elkészült gép, és a készítési folyamat bemutatása, legalább 15 percben,
powerpointos kiselőadással
- Beadandó az elkészült gép, vagy egy legalább ötoldalas leírás.
A kész projektek bemutatása és feladatleadás: az utolsó konzultáción történik. A projektről egy 15
perces bemutatót kell készítened, amit Te és az oktatód is értékelni fog. A bemutató pontos
időpontját a konzultáción egyeztetjük, utána ehhez kell tartanod magad! Ha a bemutatóval vagy a
leadással késel, 5 pont levonásra számíthatsz.
A projektfeladat értékelése:
- a gépet vagy a leírást az oktató értékeli
- a kiselőadásokat az oktató és a hallgatók egyaránt értékelik

Jó bornak is kell a cégér
projekt feladat
Mérnöki készségek
2019/20

Te miért jöttél a Simonyi Károly Karra? Miért akarsz
faiparos, vagy terméktervező lenni? Miért jó itt tanulni?
Mások miért jöjjenek ide? Mivel lehetne meghozni a
kedvüket? Van ötleted?

A feladat: A Simonyi Károly Kart, vagy annak valamelyik szakját, esetleg a faanyagot, a hazai
faipart népszerűsítő videóklip készítése
A paraméterek:
- 45-100 s hosszú videóklip készítése
- Öteletes és profin kivitelezett videó
- Dinamikus, az érdeklődést felkeltő és fenntartó anyag
- A videó tartalmazhat állóképet, de azokat kreatív módon kérjük beépíteni – a statikus
képsorozatokat kérjük mellőzni.
- Ha internetről letöltött képek, videók is szerepelnek, azok vagy szabadon felhasználhatóak
legyenek (public domain), vagy engedélyt kell kérni a felhasználásukhoz.
- A kart vagy képzést népszerűsítő videó esetén az legyen „szülő-konform” – a diákéletből az
alkoholizálást, selmeci hagyományokat csak nagyon visszafogottan, kultúrált formában kérjük
bemutatni!
Teljesítendő:
- Az elképzelés leírása legalább fél oldalban, legkésőbb okt. 2-áig (e-mailben elküldheted a
gyakorlatvezeőnek.) Figyelem! Ha ezt késve készíted el, hetente 2 pont levonást kapsz a féléves
pontszámodból!
- Az elképzelés és az addig elvégzett munka szóbeli ismertetése a konzultáción.
- A félév végén: az elkészült film, és a készítési folyamat bemutatása, legalább 15 percben,
powerpointos kiselőadással
- Beadandó: az elkészült film.
A kész projektek bemutatása és feladatleadás: az utolsó konzultáción történik. A projektről egy 15
perces bemutatót kell készítened, amit Te és az oktatód is értékelni fog. A bemutató pontos
időpontját a konzultáción egyeztetjük, utána ehhez kell tartanod magad! Ha a bemutatóval vagy a
leadással késel, 5 pont levonásra számíthatsz.
A projektfeladat értékelése:
- a filmet az oktató értékeli
- a kiselőadásokat az oktató és a hallgatók egyaránt értékelik

Kicsiben is nagy élmény!
projekt feladat
Mérnöki készségek
2019/20

A feladat: Makett készítése egy érdekes, különleges épületről és annak bemutatása egy kiselőadás
keretein belül.
A paraméterek:
- minél pontosabb másolat
- minimum 15x15cm-es befoglaló méret
- igényes kivitelezés!!!
Teljesítendő:
- Az elképzelés leírása legalább fél oldalban, legkésőbb okt. 3-áig (e-mailben elküldheted a
gyakorlatvezeőnek.) Figyelem! Ha ezt késve készíted el, hetente 2 pont levonást kapsz a féléves
pontszámodból!
- Az elképzelés és az addig elvégzett munka szóbeli ismertetése a konzultáción.
- A félév végén: az elkészült makett, és a készítési folyamat bemutatása, legalább 15 percben,
powerpointos kiselőadással
- Beadandó az elkészült makett, vagy egy legalább négyoldalas leírás.
A kész projektek bemutatása és feladatleadás: az utolsó konzultáción történik. A projektről egy 15
perces bemutatót kell készítened, amit Te és az oktatód is értékelni fog. A bemutató pontos
időpontját a konzultáción egyeztetjük, utána ehhez kell tartanod magad! Ha a bemutatóval vagy a
leadással késel, 5 pont levonásra számíthatsz.
A projektfeladat értékelése:
- a maketteket az oktató értékeli
- a kiselőadásokat az oktató és a hallgatók egyaránt értékelik

