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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
1. Írjon 500-600 szó terjedelmű fogalmazást az Ön által készített projekt alapján, 

válaszolva a tételben megfogalmazott kérdésekre! 
2. Fogalmazzon meg találó címet is! 
3. A dolgozat megírására 180 perc áll a rendelkezésére. 
4. Semmilyen segédeszköz nem használható. 
5. A projekt eredményének bemutatásához készített szemléltető anyag csak a szóbeli 

vizsgán használható. 
6. A projekt témája a követelmények ismeretcsoportjainak bármelyikéből választható. 
7. A dolgozat egészére 100 pont kaphat: a tartalmi minőségre 50 pontot, a formai 

feltételek teljesítésére 15 pontot, az élményszerűségre, egyéni állásfoglalásra, 
vélemény megfogalmazására 15 pontot, a témaválasztás újszerű megközelítésére 10 
pontot és a nyelvi megformáltságra 10 pontot. 
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Készítsen fogalmazást arról a projektről, amelynek tervezésében, kivitelezésében és 
bemutatásában Ön részt vett. A dolgozat felépítése kövesse az alábbi tagozódást! 
 
A minden kérdésre térjen ki úgy, hogy válaszait összefüggően fogalmazza meg, beépítve 
mondanivalójába! A javasolt szempontok példák, csak akkor használja fel ezeket, ha 
mondanivalójába illeszkednek! 
 
 
A projekt tervezése és előkészítése 
 

1. A választott téma társadalmi, kulturális, gazdasági – helyi, regionális, országos vagy 
globális – fontosságának indoklása. 

• A jelölt saját közössége megismeréséhez fontos 
• A térség problémáinak feltárásához fontos 
• Globális probléma helyi megjelenése 
 

2. Melyek voltak a témaválasztás személyes motivációi? 
• Családi, közösségi élmények, problémák 
•  Tanóra, tanár, tankönyv 
•  Film, könyv, újságcikk, amely megragadta képzeletét 

 
3. Mi volt a projekt témaválasztásának konkrét célja?  

• Megismerni, feltárni régi hagyományokat 
• Megtanulni egyes szokásokat 
• A nyelv változásait nyomon követni 

 
4. Milyen kérdésekre keresett választ, és/vagy milyen feltevései (hipotézisei) voltak a 

projekt indítása előtt? 
• Hogyan működött a falusi iskola? 
• Milyen volt a hagyományos lakodalom? 
• Hogyan tükröződik a cigány/roma közösség képe az írott sajtóban? 

 
5. Milyen módszereket választott a projekt megvalósításához? 

• Beszélgetés (interjú) a közösség tagjaival 
• Látogatás múzeumokban 
• Dokumentumok elemzése 
• Szakirodalom tanulmányozása 

 
6. Milyen feltételeket biztosított az iskola és a tanóra a projekt számára? 

• Segített a téma kiválasztásában 
• Elméletileg, szakmailag megalapozta a témát a tanóra, szakkör 
• Segített a gyűjtéshez szükséges kérdések kidolgozásában, rögzítésében 
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A projekt megvalósítása 
 

7. Mutassa be az adatgyűjtés terepét, az adatközlők körét és az alkalmazott módszert! 
• A településen, a közösségben, intézményekben személyesen 
• Könyvtárban, levéltárban, interneten, írott sajtóban 
• Alkotóknál, művészeknél 
 

8. Milyen konkrét eredményekre jutott? Írja le mindazokat a megállapításokat, amelyeket 
lényegesnek és érdekesnek tart a téma szempontjából! Maradtak-e nyitott kérdések? 

 
Itt a projekt témájának tartalmi kifejtéséről van szó. A jelöltnek tudnia kell kiválogatni 
a lényeges elemeket, de koncentrálhat kizárólag az érdekességekre vagy újdonságokra 
is. A nyitott kérdések taglalása a projekt esetleges folytatására irányul. 

 
9. Hogyan látja hasznosíthatónak munkája eredményeit?  

 
A hasznosítás fogalma igen tág, a bemutatás tényétől az eredmények esetleges 
tényleges tudományos, gazdasági, társadalmi, politikai, stb. hasznosításáról lehet szó 
az adott közösségben. 

 
 
A projekt bemutatása 
 

10. Milyen eszközöket, módszereket választ a projekt bemutatásához? 
• Mutassa be a projekt bemutatásához választott eszközöket, módszereket! 
• Indokolja, hogy miért éppen ezeket az eszközöket, módszereket választotta! 
  

11. Hogyan értékeli az elért eredményeket, saját munkáját és a kitűzött cél 
megvalósulását, munkája hasznosíthatóságát?  

• Értékelje saját munkáját a kérdésekre adott válaszok, a hipotézisek ellenőrzése 
és céljai megvalósulása szempontjából! 

• Értékelje a bemutatott anyagot! 
• Értékelje a munka során kialakult kapcsolatait! 
• Értékelje a projekt újdonságát! 
• Értékelje munkáját a személyes hozam szempontjából! 
 

12. Milyen volt a projekt visszhangja a tanulók, szülők, pedagógusok és az adatközlők 
körében? 

 
• Konkrét véleményekből idézhet. 
• Bemutatja azokat az elemeket, amelyeknek pozitív ill. negatív visszhangja 

volt. 
• A téma egyes kérdéseiben további kutatásra tesz javaslatot. 
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elért 
pontszám

maximális 
pontszám  

 Tartalmi minőség   50   
 Formai feltételek   15   

 Élményszerűség, egyéni 
állásfoglalás, vélemény 

megfogalmazása   15   
 Témaválasztás, újszerű 

megközelítés   10   
 Nyelvi megformáltság   10   

ÖSSZESEN   100  
     
      
         
   javító tanár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

   

elért 
pontszám

programba 
bevitt 

pontszám   
A projekt bemutatása 
irányított standard kérdések 
alapján 

    
  

       
       
       
       
            

javító tanár   jegyző  
 
 
 


