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Projekttémák 
 
 

 
1. A szakmák presztízse        5. oldal 

• Vizsgálja meg, hogyan változott a szakmák presztízse az elmúlt 30 évben! Gyűjtse 
össze, hogy kutatók milyen módon tudják mérni az egyes foglalkozások megítélését! 

• Készítsen felmérést kortársai körében a szakmák presztízséről! Mérje fel, milyen 
szempontok befolyásolják véleményalkotásukat! 

 
2. Az iskolai kudarcok okai        13. oldal 

• Mutassa be az iskolai kudarcok okaival, tüneteivel vagy következményeivel 
foglalkozó szociológiai, pszichológiai, oktatáselméleti vagy didaktikai kutatások 
eredményét! 

• Végezzen felmérést saját környezetében az iskolai kudarcok okainak számbavételére! 
Vizsgálatában térjen ki a tanulói, tanári és szülői véleményekre is! 

 
3. A demográfiai viszonyok várható változása      21. oldal 

• Hasonlítsa össze a 2030-ig szóló demográfiai előrejelzések eredményeit! 
• Mutassa be a lakóhelyén 2030-ig várható demográfiai változások irányát, okát, 

várható következményeit! Vizsgálata terjedjen ki a várható tanulólétszám alakulására! 
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Az elkészült projektmunka értékelése 

 
Írásbeli vizsga – projektmunka készítése (Maximálisan 80 pont adható.) 
 

I. A projektkészítés folyamatának értékelése (Maximálisan 30 pont adható.) 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

A vizsgázó önálló
részvétele a pro- 
jekt készítésében 

Önállóság a téma feldolgozásában. 2  

Konzultációkon 
való részvétel 

Konzultációkon való aktív részvétel, pontos 
felkészülés a munka elkészítéséhez. 

4  

Az 
információk 
kezelése,  
probléma-
felismerés,  
probléma-
megoldó- 
képesség,  
széles körű  
alkalmazási  
ismeretek 

• A munkanapló folyamatos vezetése. 
• Portfóliójában bemutatja a készítés 
folyamatához kapcsolódó anyagait, 
jegyzeteit, részfejezetét, a dolgozat készítése 
közben keletkezett produktumot. 
• Írásban megfogalmazta hipotézisét vagy 
célkitűzését, bemutatta a téma kiválasztásával 
kapcsolatos vizsgázói motivációkat, s 
indokolta a témaválasztást. 
• Tervezet, illetve hálóterv készítése a 
munka ütemezésére.  
• A konzultációkon kitűzött határidők pontos 
betartása. 
• Nyersváltozat, illetve részfejezet 
elkészítése. 
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Nyelvi 
kultúra, 
kommuniká-
ció, értő 
olvasás,  
szövegalkotás

• A projektmunkával kapcsolatos személyes 
élmények megfogalmazása a konzultációk 
alkalmával és a munkanaplóban. 
• A konzulenssel és más érintett 
személyekkel való jó együttműködés. 
• A szakirodalom megértése, értő 
feldolgozása. 
• A munkanapló, a tervezet tartalma, valamint 
a konzultációkon való szóbeli 
megnyilvánulásai logikusan felépítettek, nem 
tartalmaznak súlyos nyelvtani, 
nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 

2 
 
 
2 
 
4 
 
 
2 

 

Összesen 30  
 
 

Megjegyzés: Amennyiben a vizsgabizottság úgy ítéli meg, hogy a projektmunka nem önálló 
szellemi terméke a vizsgázónak, akkor a vizsgabizottság jelzése után az iskola igazgatója a 
100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet 23. § (2) bekezdés alapján járjon el! 
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II. Javítási útmutató a kész vizsgamunka tartalmának, eredményének értékeléséhez 
(Maximálisan 50 pont adható.) 
 
1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése (50 pont) 
 
2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 

2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése (10pont)  
2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése (40 pont) 

 
3. Szervezésen alapuló projekt 

3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése (30 pont) 
3. b) A lebonyolítás módjának értékelése (20 pont) 

 
Szóbeli vizsga 
 
A projektmunka megvédésének értékelése (Maximálisan 20 pont adható.) 
 
Megjegyzés: Az értékelő tanárnak az útmutatóban található értékelő lapokból lehetősége van 
annyi példányt másolni, amennyi a vizsgázók száma, ezáltal külön egyéni értékelő lapot nem 
kell készítenie. 
(A szóbeli vizsga másik feladatának, a tétel kifejtésének értékelési szempontjait a vizsgáztató 
iskolának kell elkészítenie.) 
 
A diák a szóbeli érettségi vizsgán megvédi a vizsgamunkáját. A védés során a vizsgázó 
röviden ismerteti projektjét, és válaszol a vizsgabizottság által feltett kérdésekre.  

Az érettségi elnök és a vizsgabizottság előzetes engedélyével bemutatható a képi vagy 
elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló vizsgadarab. Az erre felhasznált idő 
nem számít bele az érettségiző szóbeli feleletének vizsgaidejébe. A vizsgadarab közös 
megtekintése viszont lehetővé teszi, hogy a bizottság tagjai is érdemi kérdéseket tegyenek fel, 
megismerjék az érettségiző munkáját. 

A szóbeli védés alkalmával a portfólióban található anyagok (hipotézis, terv, hálóterv, 
nyersváltozat, bibliográfia stb.) bármelyikét a vizsgázó felhasználhatja szemléltetésre, 
használatára az értékelő tanár bátoríthatja. A vizsgázó projektmunkájának bemutatását az 
értékelő tanár – a rendelkezésre álló kevés idő miatt – megszakíthatja, hogy maradjon 
elegendő idő a bizottság kérdéseire is. A vizsgázót a pontozásban nem érheti hátrány, ha a 
bizottság bármely tagja nem a projekthez kapcsolódó kérdést tesz fel, és arra az érettségiző 
nem tudja a választ. 

 
Szempontok Maximális 

pont 
A vizsgamunka lényegi elemeinek és az egyéni munka 
konkrétumainak bemutatása  

6 

Ismerteti a projektkészítés során szerzett néhány egyéni 
tapasztalatát  

4 

Szaknyelv, szakmai ismeretek alkalmazása  4 
A vizsgabizottság által feltett 2-4 kérdés megválaszolása, tématartás, 
lényegkiemelés 

4 

Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége 2 
Összesen: 20 
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1. projekttéma: A szakmák presztízse 
 
1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése  

 
Szempontok  Maximális 

pont 
Adott
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját, önálló alkotása, 
tükrözi önálló véleményét vagy kutatási eredményét a 
foglalkozások presztízséről. A szakmák megítélésével 
foglalkozó szakirodalomból átvett idézeteket jelzi, a 
hivatkozásokat pontosan feltünteti. 

2  

Formai és terjedelmi
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (10-15 
A/4-es oldal). 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi 
vizsgához méltó, megfelelő margót és fejezetcímeket 
tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, illusztrációi 
ízlésesek, címmel ellátottak. 
• A dolgozat tagolása arányos, fejezethosszúságai 
szakmailag indokoltak. 
• A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 
felépített, szabatosan, pontosan, igényesen 
megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy 
helyesírási hibát. 

2 
 
2 
 
 
 
2 
 
6 
 

 
 

Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó dolgozatának a szakmák presztízsével 
kapcsolatba hozható címet adott, a cím 
figyelemfelkeltő, összhangban van a tartalommal. 

2   
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A feladat  
megértése, 
a probléma 
felismerése, 
a probléma-
megoldás  
keresése 

• A dolgozat a szakmák presztízséről szól, az utolsó 3 
évtizedet veszi figyelembe, vagy a kortársai körében 
végzett egyéni felmérés eredményeit tartalmazza.  
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott 
követelményeket betartja.  
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási 
tevékenységet, ez lehet szociológiai felmérés, de lehet 
riport, interjú, különböző kutatási eredményekről 
készített szakirodalmi összehasonlító elemzés  

2 
 
 
 
2 
 
4 
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A projekt  
elméleti 
megalapozása,  
az információk 
komplex 
kezelése, a 
szakmai  
fogalmak  
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismereteket 
megfelelően alkalmazza. Információit többféle 
műveltségi területről szerzi (szociológia, 
értékkutatások, történelem, társadalmi valóság, média 
világa). Képes az eltérő forrásból származó 
információk ötvözésére. 
• Hivatkozik a foglalkozások presztízsét, illetve a 
szociológiai felmérések módszerét bemutató 
szakirodalomra, forrásokra (elvárható legalább 3-5 
rövidebb terjedelmű mű olvasása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait 
helyesen használja, például érték, értékskála, 
társadalmi presztízs, társadalmi réteg, elit, előítélet, 
attitűd.  

6 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 

 

 
A lényegi  
elemek és  
a logikai  
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában a foglalkozások presztízséről 
alkotott kép, a vélemények hátterében lévő objektív és 
szubjektív szempontok lényegi elemeit emeli ki, jól 
súlypontoz, saját kutatási eredményét jól beépíti 
dolgozatába. 
• A vizsgázó képes összefüggések felismerésére, 
megláthatja, hogy az egyes foglalkozások presztízse 
mennyire függ az állam által preferált értékektől, a 
munkaadók változásától, az adott szakma 
munkanélküliségi mutatóitól, mennyire közvetlen a 
kapcsolat az elvárható bér és a vélemény között. 
Mások kutatási eredményeinek összehasonlításakor a 
cél és a módszer közti kapcsolatot veheti észre. 
• Az érettségiző képes következtetések levonására, 
például lakóhelyének munkavállalási lehetőségei, vagy 
az iskolai végzettség mennyiben befolyásolja a 
vélemény megfogalmazását. 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hipotézis 
vagy cél 
megfogalma-
zása 
és értékelése 

• Az elkészült projekt a vizsgázónak a foglalkozások 
presztízsével, a kutatási módszerekkel kapcsolatos 
hipotézisére vagy célkitűzésre épül.  
• Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának 
értékelésére, a projekt által kapott kutatási 
eredmények vagy az összehasonlító elemzésben 
alkalmazott szempontrendszer mérlegelésére. 

2 
 
 
 
2 
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Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang, az írásos anyag tartalmazza a szerző saját 
véleményét a vizsgálati módszerekről vagy a 
társadalmi változások tendenciájáról, az 
értékválasztási trendekről.  

4  

Összesen 50  
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2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 
 
2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése  

 

 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott
pont 

Célmeghatározás 
és értékelés 

Az írásos anyag a szakmák presztízsének a 
vizsgázó által kiválasztott szempontú 
elemzését tűzte ki célul, és értékelte is a 
célkitűzés megvalósítását. 

2 
 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés  

A vizsgázó képes észrevenni és bemutatni 
azokat a társadalmi, történelmi, szociológiai, 
kulturális, oktatási, szociális és egyéb 
tényezőket, amelyek a szakmákról kialakított 
képet befolyásolják, vagy képes a 
foglalkozások presztízsét mérő kutatások értő 
elemzésére. 

2 
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A projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

A társadalmi rétegződést, a foglalkozási 
struktúrát, az értékek világának 
tanulmányozását tükrözi az elkészített 
bibliográfia. A feldolgozott szakirodalom 
tükröződik írásában, megszerzett ismereteit 
megfelelően alkalmazza hipotézisének 
felállításában és igazolásában. Tisztában van 
az általa kezelt személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályokkal. 

4 
 

 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szöveg logikusan felépített, szabatosan 
megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos 
nyelvtani vagy helyesírási hibát. A kifejtés jól 
érthető, gördülékeny, tagolt, követhető. 

2  

Összesen 10  
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2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése 
 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

• A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. A 
mástól átvett audiovizuális anyagrészek forrásait 
pontosan feltünteti. 
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy 
művészi tevékenységet, az anyagban megjelenik az 
eredetiség, képes érzelmi hatások (empátia, 
felelősségérzés stb.) felkeltésére. 
• Tükröződik a szerző saját véleménye a 
foglalkozások presztízse kérdésköréről, a társadalmi 
vélemények változásának tendenciájáról. 

2 
 
 
 
6 
 
 
2 

 
 
 
 
 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztett-
ség, 
nyelvhelyesség 

• A felhasznált eszközök és az alkalmazott műfaj 
egyaránt megfelelő. A projektmű esztétikai 
minőséget hordoz. 
• A produktum terjedelme megfelel az előírtaknak.  
• Képi világa jól szerkesztett, ha van, szövege 
szabatosan, pontosan megfogalmazott, nem tartalmaz 
súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. 

4 
 
 
2 
 
2 

 

Szakmailag 
megalapozott
címadás 

A projekt címe a foglalkozások presztízse témájával 
összhangban van, eredeti, ötletes. 

2   

A feladat 
megértése 

A projekt a foglalkozások presztízsének 
bemutatásáról szól, véleményeket, kutatási 
eredményeket tükröz. Érinti az értékek világát. 
Betartja a választott műfaj követelményeit, igazodik 
sajátosságaihoz. 

2  
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A lényegi 
elemek és 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A vizsgázó projektmunkájában a lényegi 
elemeket emeli ki, jól súlypontoz, megjeleníti a 
vélemények változását, a szubjektív és a 
társadalmi okokat egyaránt feltárja.  
• Ok-okozati magyarázatokat keres, gazdasági, 
szociológiai, pszichológiai összefüggéseket 
fogalmaz meg.  
• Tárgyát, témáját több szempontból vizsgálja, 
ábrázolja, etikai, szociológiai, demográfiai, 
gazdasági, politikai aspektusok kerülhetnek elő. 

2 
 
 
 
 
2 
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A projekt 
készítésének 
szakmai 
megalapozása 

• A kész műben megjelenik a vizsgázónak a 
témával kapcsolatos elméleti és műfaji tudása. 
Bemutathatja, hogy a foglalkozások presztízsének 
változása milyen társadalmi és gazdasági okokra 
vezethető vissza, az egyéni vélemény, a habitus 
hogyan befolyásolja.  
• Szakmai ismereteit felhasználja, a különböző 
technikai eszközök hatásmechanizmusát ismeri 
(például képnyelv vagy hanghatások, technikai 
eszközök, vágás, montázstechnika), megfelelően 
alkalmazza. 

4 
 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 

 
 

A téma 
aktualitása 

A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi
valósághoz, a helyi viszonyokhoz vagy egy konkrét
problémához. 

2  

Összesen 40  
A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson 
alapuló projekthez mellékelt írásos anyag és a képi vagy 
elektronikus vizsgadarab összesített pontszáma (a és b rész együtt):

50  
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3. Szervezésen alapuló projekt 
 
3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése  
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott 
téma 
feldolgozásában 

Az érettségi írásban leadott része alapján 
egyértelműen azonosítható, hogy mi az 
érettségiző saját, önálló teljesítménye a 
szervezés folyamatában. Az írásos anyag tükrözi 
a szervezés során szerzett egyéni tapasztalatokat.

4  

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztett-
ség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka formája és terjedelme 
az előírásoknak megfelelő (3-5 oldal). A 
dolgozat tagolása arányos. A kifejtés 
mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített. 
Szabatosan, pontosan, igényesen megfogal-
mazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy 
helyesírási hibát. 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi 
vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, 
margót és címeket tartalmaz, táblázatai 
áttekinthetőek, illusztrációi ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait. 

4 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

 

Célmeghatá-
rozás és 
értékelés 

• A beadott írásos anyag a szakmák presztízsét 
vizsgálja. A rendezvényszervezés ehhez a célhoz 
igazodik, meghatározza a szervezés során 
végzendő egyéni feladatokat. 
• Tartalmazza az érettségiző által végzett 
tevékenység hatékonyságának értékelését, és 
vizsgálja a kitűzött célok megvalósulását is. Ez 
kiterjed a vizsgázó szerepének és a rendezvény 
egészének az értékelésére. 

4 
 
 
 
2 
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A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkieme-
lés 

• A vizsgázó a szervezés során képes az ok-
okozati kapcsolatok, összefüggések felisme-
résére, például látja a megfelelő tájékoztatás és a 
résztvevők száma közötti kapcsolatot, 
figyelembe veszi a rendezvény helyszínét és a 
közönség várható összetételét, illetve a szakmai 
ellentétek mélységét és a vita várható nagyságát, 
a résztvevők személyiségi jegyeit hozza 
kapcsolatba.  
• A lényegi elemek a vizsgázó írásos anyagában 
kiemelt szerepet kaptak, azok jól megfoghatóak, 
a hangsúly a szakmák megíté-lése társadalmi 
változásának bemutatásán, annak indoklásán 
van. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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A 
projektmun
ka elméleti 
megalapozás
a 

• Az elkészített bibliográfia az értékek 
világának, a foglalkozások presztízsének, a 
társadalmi viszonyok, napjaink gazdasági 
helyzetének elméleti megalapozását biztosítja. 
Az ismeretek megfelelő mélységű elsajátításáról 
a konzultációkon számot ad. 
• Az olvasott szakirodalom a szervezéshez 
kapcsolódó jogi, marketing-, PR-tevékenységhez 
kapcsolódó elméleti ismeretek elsajátítását is 
segíti, azokat a vizsgázó megfelelően 
alkalmazza. 
• Az érettségiző bemutatja a szervezés jogi és 
gazdasági feltételeit, azokat vagy maga tervezte, 
vagy mások ezzel kapcsolatos munkáját 
elemezte, értékelte.  

4 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

A tanuló a szervezésre, lebonyolításra dokumentáltan a 
szabályoknak megfelelő mennyiségű időt (legalább 30-35 
óra) fordított. 

2  Önálló 
munkavégz
ő és 
kezdemé-
nyezőké-
pesség 

A diák motiváltsága a feladat során megfelelő, 
kezdeményező volt, megfogalmazta önálló ötleteit, 
javaslatait. A vizsgázónak a szervezésben játszott szerepei 
megállapíthatóak (pl. elkülöníthető, hogy önállóan, 
irányítóként, munkatársként vagy csak résztvevőként vett-e 
részt bizonyos tevékenységekben). 

4  

A figyelem 
felkeltése  
és az 
érdeklődés 
megtartá-
sának 
képessége 

• A rendezvény meghirdetésének körülményeinél a 
figyelem felkeltése ötletes, többfajta információhordozót is 
használ, vagy tükröződik a mások által megfogalmazott 
meghirdetéssel kapcsolatos vizsgázói vélemény. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a megfelelő 
tájékoztatásra. A tanuló képes a kapcsolatteremtésre, 
számára esetleg idegen környezetben is jól kommunikál, 
vagy erről számot ad. 

2 
 
 
 
 
2 

 
 
 

Szervező-
készség,  
az 
informáci-
ók komplex 
kezelése 

• A szakmák presztízsére vonatkozó felméréshez 
kapcsolódó rendezvény helyszínének és az időpontjának 
kiválasztása megfelelő, a szervezési munkához kapcsolódó 
időkeretek megjelölése és az események időtartama 
arányos. A költségigények meghatározása reálisan történt 
meg. Amennyiben az ezzel kapcsolatos döntéseket nem a 
vizsgázó hozta meg, az ezzel kapcsolatos véleményét, 
értékelését kifejtette. 
• A vizsgázó a rendezvény megvalósításához kapcsolódó 
intézményeket, szervezeteket, azok működésének 
sajátosságait ismeri. 
• A rendezvény irányítását a vizsgázó kézben tartotta, az 
esemény egészének, és saját munkájának az értékelése és a 
megfelelő visszacsatolás megtörtént. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 

 
 

Helyzet-
felismerő, 
konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó- 
képesség 

• Felkészült a rendezvény szervezését és megtartását gátló, 
zavaró tényezők kiküszöbölésére (esőnap, tartalékhelyszín, 
áramhiány, rendzavarás stb.) 
• A vizsgázó meg tudta oldani a váratlanul felmerült 
problémákat, helyzeteket, képes volt kezelni a program 
kapcsán keletkező feszültségek ill. reagált a segítők és 
résztvevők ötleteire, képes volt. az akadályok leküzdésére.  

 
2 
 
 
2 
 

 
 

Összesen  20  
A szervezésen alapuló projekt írásos anyagának és a lebonyolítás 
módjának összesített pontszáma (a és b rész együtt): 
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2. projekttéma: Az iskolai kudarcok okai 
 
1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése  
 
Szempontok Maximális

pont 
Adott
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját, az iskolai 
kudarcok okait vizsgáló szellemi terméke. A dolgozat 
tükrözi önálló véleményét és kutatási eredményét a 
tanulási sikertelenségek okairól. A szakirodalomból 
átvett idézeteket a vizsgázó jelzi, a hivatkozásokat 
pontosan feltünteti. 

2  

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (10-15 
A/4-es oldal). 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi 
vizsgához méltó, margót és fejezetcímeket tartalmaz, 
táblázatai áttekinthetőek, illusztrációi és képei 
ízlésesek, címmel ellátottak. 
• A dolgozat tagolása arányos, fejezethosszúságai 
szakmailag indokoltak. 
• A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 
felépített, szabatosan, pontosan, igényesen 
megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy 
helyesírási hibát. 

2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
6 
 

 
 

Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó dolgozatának az iskolai kudarcok okaira 
utaló címet adott, a cím figyelemfelkeltő, az 
oknyomozást vizsgáló tartalommal összhangban van. 
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A feladat 
megértése,  
a probléma 
felismerése,  
a probléma-
megoldás  
keresése 

• A dolgozat a tanulási sikertelenségek egyéni, 
pszichés vagy társadalmi okaival foglalkozik, kutatói 
munkákat elemez, vagy kortársai körében végzett 
egyéni felmérési eredményt tartalmaz. 
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott 
követelményeket betartja.  
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási 
tevékenységet, ez egyaránt lehet közvélemény-kutatás, 
oknyomozó riport, felmérés, kutatások összehasonlító 
elemzése. 

2 
 
 
 
2 
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A projekt  
elméleti 
megalapozása,  
az információk 
komplex  
kezelése,  
a szakmai  
fogalmak  
azonosítása,  
Helyes  
használata 

• A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismereteket 
megfelelően alkalmazza. Információit többféle 
műveltségi területről szerzi (pszichológia, szociológia, 
didaktika, kompetenciamérések, társadalmi valóság, 
média világa). Képes az eltérő forrásból származó 
információk ötvözésére. 
• Hivatkozik az iskolai szerepeket, kudarcokat, 
tanulási módszereket vizsgáló szakirodalomra, 
forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű 
mű olvasása). 
• A tanulási sikeresség, sikertelenség témához tartozó 
szaknyelv alapfogalmait helyesen használja, például 
kompetencia, krízis, esélyegyenlőség, előítélet, attitűd, 
teljesítmény, elvárás, verbális és nonverbális kifejezés, 
informális közösség. 

6 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2 

 
 

A lényegi  
elemek és  
a logikai  
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában a tanulási kudarcok okairól, 
illetve az azok okait vizsgáló kudarcokról szól, a 
lényegi elemeket jól súlypontozza, nem egyszerűen a 
bukásokról ír, hanem az okokat több résztvevő 
szempontjából mutatja be.  
• A vizsgázó képes pszichológiai, szociológiai, 
didaktikai, társadalmi összefüggések felismerésére. 
Például: a hátrányos szociális helyzet mennyiben 
befolyásolja a tanulmányi eredményeket; az iskolai 
kudarcélmények egymásra hatása; a tanári pálya 
presztízsének csökkenése hogyan hat a tanár-diák 
kapcsolatra, a nemzetközi kompetenciavizsgálatok 
eredményeinek összefüggései. 
• Az érettségiző képes következtetések levonására, 
például a stressz okozta hatásokról, a válások negatív 
következményeiről, a tananyag változásairól, az 
internettel töltött idő és az olvasás közti fordított 
arányú összefüggésekről. 

2 
 
 
 
 
2 
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A hipotézis vagy 
cél megfogalma-
zása  
és értékelése 

• Az elkészült projekt a vizsgázónak a tanulási 
kudarcok okát magyarázó hipotézisére vagy az okok 
feltárására irányuló célkitűzésre épül.  
• Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának 
értékelésére, a feltételezett okok és a kutatási 
eredmények összevetésére vagy a különböző kutatások 
hasonlóságainak és különbségeinek kiértékelésére. 

2 
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Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang, az írásos anyag tartalmazza a szerző saját 
véleményét. a kudarcok okairól, a diák-család-tanár-
társadalom közti felelősség megoszlásának mértékéről. 

4  

Összesen 50  
 



 
Ember- és társadalomismeret, etika — középszint  Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0821, projektmunka 15 / 28 2008. 

 
2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 
 
2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése  
 
 

 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Célmeghatározás 
és értékelés 

Az írásos anyag az iskolai, tanulási 
kudarcok bemutatásához igazodik, a cél 
megvalósíthatóságát is értékeli. 

2  

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó ki tudja emelni a lényegi 
elemeket, képes didaktikai, társadalmi, 
szociológiai, pszichológiai össze-
függések felismerésére, és ki tudja 
emelni a lényeges elemeket. 

2  
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A projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

Mind a produktum megvalósításához 
szükséges (pl. technikai eszközök 
hatásmechanizmusát, a választott műfaj 
sajátosságait tükröző) elméleti 
ismeretek tanulmányozását, mind a 
tanulási nehézségek okainak, didaktikai 
ismeretek megalapozását tükrözi az 
elkészített bibliográfia, az elméleti 
ismereteket a vizsgázó megfogalmazza, 
azokat megfelelően alkalmazza. 

 
 
4 

 
 
 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A produktum jól tagolt, logikusan 
felépített, szerkesztett, szöveg. A dol-
gozatban nincs súlyos nyelvtani vagy 
nyelvhelyességi hiba. 

2  

Összesen: 10  
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2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése 

 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

• A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. 
A mástól átvett audiovizuális anyagrészek 
forrásait pontosan feltünteti. 
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási 
és/vagy művészi tevékenységet, az anyagban 
megjelenik az eredetiség, képes érzelmi 
hatások (empátia, felelősségérzet stb.) 
felkeltésére. 
• Tükröződik a szerző saját véleménye az 
iskolai kudarcok okairól. 

2 
 
 
 
6 
 
 
2 

 
 
 
 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A felhasznált eszközök és az alkalmazott 
műfaj egyaránt megfelelő. A projektmű 
esztétikai minőséget hordoz. 
• A produktum terjedelme megfelel az 
előírtaknak.  
• Képi világa jól szerkesztett, ha van, szövege 
szabatosan, pontosan, megfogalmazott, nem 
tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi 
hibát. 

4 
 
 
2 
 
2 

 

Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A projekt címe az iskolai kudarcok témájával 
összhangban van, eredeti, ötletes. 

2   

A feladat 
megértése 

A projekt vizsgálja az iskolai kudarcok okát. 
Több szereplő szempontját veszi górcső alá. 
Ismeri a választott műfaj sajátosságait, 
követelményeit betartja. 

2  
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A lényegi 
elemek és 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése, az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A vizsgázó projektmunkájában a lényegi 
elemeket emeli ki, jól súlypontoz, megjeleníti a 
társadalmi, az egyéni, családi okokat egyaránt. 
A kutatások eredményeit objektíven mutatja 
be. 
• A tanulási gondokat, az eredménytelenséget 
ok-okozati kapcsolatba hozza a családi, 
társadalmi helyzettel, a tanári munka 
presztízsével, összefüggéseket fogalmazhat 
meg a válásokkal, a hátrányos helyzettel, az 
elhanyagoltsággal, a szülők rengeteg 
munkájával.  
• Tárgyát, témáját több szempontból vizsgálja, 
a szülő, a diák, a tanár, a társadalmi környezet 
véleménye is számít, etikai, szociológiai, 
demográfiai, gazdasági, politikai, gazdasági 
aspektusok kerülhetnek elő. 

2 
 
 
 
 
2 
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A projekt 
készítésének 
szakmai 
megalapozása 

• A kész műben megjelenik a vizsgázónak a
témával kapcsolatos elméleti és műfaji tudása. 
Bemutathatja, hogy az iskolai kudarcok milyen 
társadalmi és családi okokra vezethetők vissza, 
pszichológiai, szociológiai magyarázatot keres, 
vagy elemez didaktikai, szociológiai 
tanulmányokat. 
• A különböző technikai eszközök hatás-
mechanizmusát (például képnyelv vagy 
hanghatások, vágás, montázstechnika) 
szakszerűen, megfelelően alkalmazza. A 
személyiségi jog védelmét tiszteletben tartja. 

4 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 

A téma 
aktualitása 

A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi
valósághoz, a helyi viszonyokhoz vagy egy
konkrét problémához. 

2  

Összesen 40  
A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson 
alapuló projekthez mellékelt írásos anyag és a képi vagy 
elektronikus vizsgadarab összesített pontszáma (a és b rész 
együtt): 
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3. Szervezésen alapuló projekt 
 
3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése  

 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

Az érettségi írásban leadott része alapján 
egyértelműen azonosítható, hogy mi az 
érettségiző saját, önálló teljesítménye a 
szervezés folyamatában. Az írásos anyag 
tükrözi a szervezés során szerzett egyéni 
tapasztalatokat. 

4  

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztett-
ség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka formája és 
terjedelme az előírásoknak megfelelő (3-5 
oldal). A dolgozat tagolása arányos. A kifejtés 
mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, 
szabatosan, pontosan, igényesen megfogal-
mazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy 
helyesírási hibát. 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi 
vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, 
margót és címeket tartalmaz, táblázatai 
áttekinthetőek, illusztrációi ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 

 
 

Célmeghatá-
rozás és 
értékelés 

• A beadott írásos anyag az iskolai kudarcok 
okait, azok következményeit vizsgáló, azt 
szakértők jelenlétében megvitatott rendezvény-
szervezés céljához igazodik, meghatározza a 
szervezés során végzendő egyéni feladatokat. 
• Tartalmazza az érettségiző által végzett 
tevékenység hatékonyságának értékelését, és 
vizsgálja a kitűzött célok megvalósulását is. Ez 
kiterjed a vizsgázó szerepének és a rendezvény 
egészének az értékelésére. 
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2 
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A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkieme-
lés 

• A vizsgázó a szervezés során képes az ok-
okozati kapcsolatok, összefüggések felisme-
résére, például felismeri a megfelelő 
tájékoztatás és a résztvevők száma közötti 
kapcsolatot, kalkulál a rendezvény helyszíne és 
a közönség várható összetétele 
összefüggéseivel, illetve kapcsolatba hozza a 
szakmai ellentétek mélységét és a vita várható 
nagyságát, valamint a résztvevők személyiségi 
jegyeit.  
• A lényegi elemek a vizsgázó írásos 
anyagában kiemelt szerepet kaptak, azok jól 
megfoghatóak, a hangsúly a tanulási kudarcok 
okain  van. 
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A 
projektmun-
ka elméleti 
megalapozása 

• Az elkészített bibliográfia az iskolai 
kudarcok pszichológiai, családi, szociológiai 
hátterének, a nemzetközi vizsgálatok 
tapasztalatainak elméleti megalapozását 
biztosítja. Az ismeretek megfelelő mélységű 
elsajátításáról a konzul-tációkon számot ad. 
• Az olvasott szakirodalom a szervezéshez 
kapcsolódó jogi, marketing- és PR-
tevékenységhez kapcsolódó elméleti ismeretek 
elsajátítását is segíti, azokat a vizsgázó 
megfelelően alkalmazza. 
• Az érettségiző bemutatja a szervezés jogi és 
gazdasági feltételeit, azokat vagy maga 
tervezte, vagy mások ezzel kapcsolatos 
munkáját elemezte, értékelte.  
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 

 
Szempontok, kompetenciák Maximális 

pont 
Adott 
pont 

A tanuló a szervezésre, lebonyolításra 
dokumentáltan a szabályoknak megfelelő 
mennyiségű időt (legalább 30-35 óra) fordított. 

2  Önálló 
munkavégző 
és kezdemé-
nyezőké-
pesség 

A diák motiváltsága a feladat során megfelelő, 
kezdeményező volt, megfogalmazta önálló ötleteit, 
javaslatait. A vizsgázónak a szervezésben játszott 
szerepei megállapíthatóak (elkülöníthető, hogy 
önállóan, irányítóként, munkatársként vagy csak 
résztvevőként végzett bizonyos tevékenységeket). 

4  

A figyelem 
felkeltése és 
az érdeklő-
dés 
megtartá-
sának 
képessége 

• A rendezvény meghirdetésének körülményeinél a 
figyelem felkeltése ötletes, többfajta 
információhordozót is használ, vagy tükröződik a 
mások által megfogalmazott meghirdetéssel 
kapcsolatos vizsgázói vélemény. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a 
megfelelő tájékoztatásra. A tanuló képes a 
kapcsolatteremtésre, számára esetleg idegen 
környezetben is jól kommunikál, vagy erről számot 
ad. 

2 
 
 
 
2 

 
 
 

Szervező-
készség,  
az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A helyszín és az időpont kiválasztása megfelelő, a 
szervezési munkához kapcsolódó időkeretek 
megjelölése és az események időtartama arányos. A 
költségigények meghatározása megtörtént, az reális. 
Amennyiben az ezzel kapcsolatos döntéseket nem a 
vizsgázó hozta meg, értékelte azokat, kifejtette 
véleményét. 
• A vizsgázó a rendezvény megvalósításához 
kapcsolódó intézményeket, szervezeteket, azok 
működésének sajátosságait ismeri. 
• A rendezvény irányítását a vizsgázó kézben 
tartotta, az esemény egészének és saját munkájának 
az értékelése, a megfelelő visszacsatolás megtörtént. 
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Helyzet-
felismerő, 
konflik-
tuskezelő és 
probléma-
megoldó 
képesség 

• Felkészült a rendezvény szervezését és megtartását 
gátló, zavaró tényezők kiküszöbölésére (esőnap, 
tartalékhelyszín, áramhiány, rendzavarás stb.). 
• A vizsgázó meg tudta oldani a váratlanul felmerült 
problémákat, helyzeteket, képes volt kezelni a 
program kapcsán keletkező feszültségeket, illetve 
reagált a segítők és a résztvevők ötleteire.  
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2 
 

 
 

Összesen 20  

A szervezésen alapuló projekt írásos anyagának és a 
lebonyolítás módjának összesített pontszáma (a és b rész 
együtt): 

50  
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3. projekttéma: A demográfiai viszonyok várható változása 
 

1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése  
 

Szempontok  Maximális 
pont 

Adott
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját szellemi 
terméke, tükrözi önálló véleményét vagy 
összehasonlításai eredményét a demográfiai 
változások trendjéről. A népességszám változásával 
foglalkozó szakirodalomból átvett idézeteket jelzi, a 
hivatkozásokat pontosan feltünteti. 

2  

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztett-
ség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (10-15 
A/4-es oldal). 
• A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi 
vizsgához méltó, margót és fejezetcímeket tartalmaz, 
táblázatai áttekinthetőek, illusztrációi és képei 
ízlésesek, címmel ellátottak. 
• A dolgozat tagolása arányos, fejezethosszúságai 
szakmailag indokoltak, bekezdései megfelelőek. 
• A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan 
felépített, szabatosan, pontosan, igényesen megfogal-
mazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy 
helyesírási hibát. 

2 
 
2 
 
 
 
 
2 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó dolgozatának a demográfiai változásokkal 
kapcsolatba hozható címet adott, a cím 
figyelemfelkeltő, a tartalommal összhangban van, 
ötletes. 
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A feladat  
megértése, 
a probléma 
felismerése, 
a probléma-
megoldás  
keresése 

• A dolgozat a demográfiai változások társadalmi 
körülményeiről és következményeiről szól, különböző 
kutatások eredményeit vizsgálja. Egyéni felmérési 
eredményt tartalmaz a lakókörnyezetében várható 
változások következményeiről, az erről kialakult 
véleményekről.  
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott 
követelményeket betartja.  
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási 
tevékenységet, ez egyaránt lehet dokumentum- és 
statisztikai elemzés, riport vagy interjú demográfiával 
foglalkozó szakemberekkel, felmérés, összehasonlító 
elemzés. 
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A projekt  
elméleti 
megalapozása,  
az információk 
komplex 
kezelése, 
szakmai  
fogalmak  
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A produktumhoz kapcsolódó elméleti ismereteket 
megfelelően alkalmazza. Információit többféle 
műveltségi területről szerzi (demográfia, statisztika, 
szociológia, gazdaság, helytörténelem, helyi társadalmi 
valóság világa). Képes az eltérő forrásból származó 
információk ötvözésére. 
• Hivatkozik a demográfiai változásokat, népesedési 
viszonyokat bemutató szakirodalomra, vagy a 
statisztikai adatokat tartalmazó forrásokra (elvárható 
legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű olvasása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait 
helyesen használja, például demográfia, elöregedő 
társadalom, csökkenő gyerekvállalási hajlandóság, 
várható élettartam, születési ráta.  
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2 

 
 

A lényegi  
elemek és  
a logikai  
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában a népesedési viszonyok jövőbeli 
változásainak és várható következményeinek, ezek 
helyi vonatkozásainak lényegi elemeit emeli ki, jól 
súlypontoz, nem az elmúlt időszak demográfiai 
jellemzőit mutatja be.  
• A vizsgázó képes összefüggések felismerésére, 
például a gazdasági helyzet és a gyermekvállalási 
kedv, az iskolázottság növekvő mértéke és az egyre 
kitolódó gyermekvállalás, az állami beavatkozás, 
támogatás sikerének korlátozottsága között. 
• Az érettségiző képes következtetések levonására, 
például a konzervatív értékek előretörése a hagyomá-
nyos családokban növelheti a gyermekvállalási 
hajlandóságot, míg az emancipáció negatívan befolyá-
solhatja azt, a gyermekellátó intézmények hiánya az 
adott településen akadályozza a több gyermek 
vállalását; a nagycsaládosok társadalmi megítélése is 
befolyásoló tényező lehet. 
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A hipotézis 
vagy cél 
megfogalma-
zása 
és értékelése 

• Az elkészült projekt a népességcsökkenés okával, 
illetve a bevándorlások támogatásával, 
akadályozásával kapcsolatos hipotézisre vagy 
célkitűzésre épül.  
• A dolgozat zárásaként sor kerül a hipotézis vagy a 
cél megvalósulásának értékelésére, az esetleges 
kudarcok indoklására, a projekt által kapott 
eredmények mérlegelésére. 
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Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang, az írásos anyag tartalmazza a szerző saját 
véleményét például a családtámogatás 
szükségességéről és módjáról, a döntéshozók felelős-
ségéről, a népességcsökkenés következményeiről, az 
idegenek bevándorlásának, mértékének lehetőségéről. 

4  
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2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelése 
 
2. a) A projekthez mellékelt írásos anyagok értékelése  

 
 
Szempontok Maximális

pont 
Adott 
pont 

Célmeghatározás 
és értékelés 

Az írásos anyag a demográfiai csökkenés 
problémáinak, illetve következményeinek 
bemutatásához igazodik, a cél 
megvalósíthatóságát is értékeli. 

2  

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó a lényegi elemeket emeli ki, képes 
a statisztikai, gazdasági, társadalmi, szoci-
ológiai, etikai, összefüggések felismerésére. 

2  
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A projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

Mind a produktum megvalósításához 
szükséges (például a technikai eszközök 
hatásmechanizmusát, a választott műfaj 
sajátosságait tükröző) elméleti ismeretek 
tanulmányozását, mind a demográfiai 
változásokról szerzett ismereteket tükrözi az 
elkészített bibliográfia, az elméleti ismereteket 
a vizsgázó megfogalmazza, azokat 
megfelelően alkalmazza. 

 
 
4 

 
 
 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A produktum jól tagolt, logikusan felépített, 
szerkesztett. A dolgozatban nincs súlyos 
nyelvtani vagy nyelvhelyességi hiba. 

2  
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2. b) A képi vagy elektronikus vizsgadarab értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

• A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. 
A mástól átvett audiovizuális anyagrészek 
forrásait pontosan feltünteti. 
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási 
és/vagy művészi tevékenységet, esetleg 
eredményt, az anyagban megjelenik az 
eredetiség, egyéni hang, képes érzelmi hatások 
(empátia, felelősségérzet stb.) felkeltésére. 
• Jól megállapítható a szerző saját véleménye 
a demográfiai változások okairól és következ-
ményéről, a szakmai vitákról, lakóhelyének 
sajátosságairól. 

2 
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Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesz-
tettség, 
nyelvhelyesség 

• A vizsgamunka formailag az érettségi 
követelményeinek megfelel, a felhasznált 
eszközöknek, az alkalmazott műfajnak 
megfelelő esztétikai minőséget hordoz. 
• A produktum terjedelme megfelel az
előírtaknak.  
• Képi világa jól szerkesztett, ha van, szövege 
szabatosan, pontosan megfogalmazott, nem 
tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi 
hibát. 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A projekt címe a népességszám vizsgálatának 
témájával összhangban van, eredeti, ötletes. 
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A feladat 
megértése 

A projekt a demográfiai változás elemzéséről 
szól, különös tekintettel a vizsgázó lakóhelyén 
várható változásokra. A szakirodalomban 
olvasottakat egymásra vetíti, keresi a 
hasonlóságokat, eltéréseket.  
Ismeri a választott műfaj sajátosságait, betartja 
követelményeit. 

2  
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A lényegi elemek 
és logikai 
kapcsolatok 
felismerése, az 
információk 
komplex kezelése 

• A vizsgázó a projektmunkában a lényegi 
elemeket emeli ki, jól súlypontoz, megjeleníti 
a gazdasági, családi, nemi szerepekben 
bekövetkező változások ok-okozati kapcso-
latait a demográfiai helyzet alakulásával.  
• Tárgyát, témáját több szempontból 
vizsgálja, ábrázolja, így a statisztikai elemek 
mellett gazdasági, szociológiai nézetet is 
bemutat. 
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A projekt 
készítésének 
szakmai 
megalapozása 

• A kész műben megjelenik a vizsgázónak a 
témával kapcsolatos elméleti és műfaji tudása. 
Bemutathatja, hogy a népesség-csökkenés 
milyen gazdasági feladatokat ró 
társadalmunkra, milyen megoldások lehetnek 
a helyzet javítására. 
• A szakmai ismereteket, a különböző 
technikai eszközök hatásmechanizmusát (kép-
nyelv vagy hanghatások, technikai eszközök, 
vágás, montázstechnika stb.) szakszerűen, 
ügyesen alkalmazza. 
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A téma 
aktualitása 

A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi
valósághoz, a helyi viszonyokhoz. 

2  

Összesen 40  
A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson 
alapuló projekthez mellékelt írásos anyag és a képi vagy elektro-
nikus vizsgadarab összesített pontszáma (a és b rész együtt): 
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3. Szervezésen alapuló projekt 
 
3. a) A szervezésen alapuló projekthez készített írásos anyagok értékelése  

 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott 
téma 
feldolgozásában 

Az érettségi írásban leadott része alapján 
egyértelműen azonosítható, hogy mi az 
érettségiző saját, önálló teljesítménye a 
szervezés folyamatában. Az írásos anyag 
tükrözi a szervezés során szerzett egyéni 
tapasztalatokat. 

4  

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztett-
ség, nyelvhelyes-
ség 

• Az írásos vizsgamunka formája és 
terjedelme az előírásoknak megfelelő (3-5 
oldal). A dolgozat tagolása arányos. A 
kifejtés mondatokból áll, a szöveg 
logikusan felépített, szabatosan, pontosan, 
igényesen megfogalmazott. Nem tartalmaz 
súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 
• A vizsgamű formája esztétikus, az 
érettségi vizsgához méltó, megfelelő 
papíron íródott, margót és címeket 
tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, 
illusztrációi ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, 
tükrözi a szervezőmunka sajátosságait. 
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Célmeghatá-
rozás és 
értékelés 

• A beadott írásos anyag a demográfiai 
változásokat, azok következményeit 
vizsgáló, azt szakértők jelenlétében 
megvitatott rendezvényszervezés céljához 
igazodik, meghatározza a szervezés során 
végzendő egyéni feladatokat. 
• Tartalmazza az érettségiző által végzett 
tevékenység hatékonyságának értékelését, 
és vizsgálja a kitűzött célok 
megvalósulását is. Ez kiterjed a vizsgázó 
szerepének és a rendezvény egészének az 
értékelésére. 
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A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkieme-
lés 

• A vizsgázó a szervezés során képes az 
ok-okozati kapcsolatok, összefüggések 
felismerésére, például felismeri a 
megfelelő tájékoztatás és a résztvevők 
száma közötti kapcsolatot, a rendezvény 
helyéhez kötődően és a közönség várható 
összetételére von le következtetéseket, 
illetve a szakmai ellentétek mélységét és a 
várható vita nagyságát, a résztvevők 
személyiségi jegyeit hozza kapcsolatba.  
• A lényegi elemek a vizsgázó írásos 
anyagában kiemelt szerepet kaptak, azok 
jól megfoghatóak, a hangsúly a 
demográfiai változásokon és 
következményeinek mérlegelésén van 
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A 
projektmun-
ka elméleti 
megalapozá-
sa 

• Az elkészített bibliográfia a 
népességszám változásainak, a regionális 
gazdasági helyzet jellemzői kérdéskörének 
elméleti megalapozását biztosítja. Az 
ismeretek megfelelő mélységű 
elsajátításáról a konzultációkon számot ad. 
• Az olvasott szakirodalom a szervezéshez 
kapcsolódó jogi, marketing-, PR-
tevékenységhez kapcsolódó elméleti 
ismeretek elsajátítását is segíti, azokat a 
vizsgázó megfelelően alkalmazza. 
• Az érettségiző bemutatja a szervezés 
jogi és gazdasági feltételeit, azokat vagy 
maga tervezte, vagy mások ezzel 
kapcsolatos munkáját elemezte, értékelte.  
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 
 

Szempontok, kompetenciák Maximális 
pont 

A tanuló a szervezésre, lebonyolításra dokumentáltan a 
szabályoknak megfelelő mennyiségű időt (legalább 30-35 
óra) fordított. 

2 
 

Önálló 
munkavégző 
és 
kezdeménye-
zőképesség 

A diák motiváltsága a feladat során megfelelő, kezdeménye-
ző volt, megfogalmazta önálló ötleteit, javaslatait. A vizsgá-
zónak a szervezésben játszott szerepei megállapíthatóak 
(például elkülöníthető, hogy önállóan, irányítóként, 
munkatársként vagy csak résztvevőként vett-e részt 
bizonyos tevékenységekben). 

4 

A figyelem 
felkeltése  
és az 
érdeklődés 
megtartásá-
nak 
képessége 

• A rendezvény meghirdetésének körülményeinél a 
figyelem felkeltése ötletes, többfajta információhordozót is 
használ, vagy tükröződik a mások által megfogalmazott 
meghirdetéssel kapcsolatos vizsgázói vélemény 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a megfelelő 
tájékoztatásra. A tanuló képes a kapcsolatteremtésre, 
számára esetleg idegen környezetben is jól kommunikál, 
vagy erről számot ad. 
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Szervező-
készség,  
az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A helyszín és az időpont kiválasztása megfelelő, a 
szervezési munkához kapcsolódó időkeretek megjelölése és 
az események időtartama arányos. A költségigények 
meghatározása megtörtént, az reális. Amennyiben az ezzel 
kapcsolatos döntéseket nem a vizsgázó hozta meg, 
véleményét, értékelését kifejtette arról. 
• A vizsgázó a rendezvény megvalósításához kapcsolódó 
intézményeket, szervezeteket, azok működésének 
sajátosságait ismeri. 
• A rendezvény irányítását a vizsgázó kézben tartotta, az 
esemény egészének, saját munkájának az értékelése és a 
megfelelő visszacsatolás megtörtént. 
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Helyzet-
felismerő, 
konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó- 
képesség 

• Felkészült a rendezvény szervezését és megtartását gátló, 
zavaró tényezők kiküszöbölésére (esőnap, tartalékhelyszín, 
áramhiány, rendzavarás stb.) 
• A vizsgázó megoldotta a váratlanul felmerült 
problémákat, helyzeteket, képes volt kezelni a program 
kapcsán keletkező feszültségeket, illetve reagált a segítők és 
résztvevők ötleteire, képes volt. az akadályok leküzdésére.  

 
2 
 
 
 
2 

 
Összesen 20 

A szervezésen alapuló projekt írásos anyagának és a lebonyolítás 
módjának összesített pontszáma (a és b rész együtt) 
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