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Projekttémák 

 
 

1. A nemzetközi terrorizmus társadalmi következményei   5. oldal 
• Mutassa be a nemzetközi terrorizmus társadalmi, illetve pszichés következményeit, a 

jogállami keretek korlátozásának emberjogi problémáit! 
• Készítsen felmérést környezetében a nemzetközi terrorizmus hatásairól: hogyan alakult az 

emberek biztonságérzete, az idegenekhez való viszonya, utazási kedve stb.! 
 
 
2. A férfi és női szerepek változásai az elmúlt ötven évben hazánkban  10. oldal 

• Mutassa be, hogy hogyan tükrözik a nemi szerepekben történt változásokat az elmúlt fél 
évszázadban a női és a férfi magazinok! 

• Készítsen felmérést, esttanulmányt környezetében a női és férfi szerepeknek az elmúlt ötven 
évben történt változásairól. 

 
 
3. A fogyatékkal élők segítése       15. oldal 

• Mutassa be, hogy mit tesz, illetve tehetne a társadalom a fogyatékkal élő emberek helyzetének 
könnyítése érdekében! 

• Készítsen interjút, esettanulmányt fogyatékkal élő emberrel/emberekkel arról, hogyan lehetne 
– az ő perspektívájukból nézve – az életüket könnyíteni, társadalmi integrációjukat 
elősegíteni! 
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A projektmunka értékelése (Maximálisan 80 pont) 
 
 
A vizsga értékelésének fontos szempontja, hogy bírálni kell  
I. a projektkészítés folyamatát (30 pont), 
II. az elkészült projekt tartalmát (50 pont). 
 
 

I. A projektkészítés folyamatának értékelése 
 

 

Szempontok Maximális
pont 

A vizsgázó önálló 
részvétele a projekt 
készítésében 

Önállóság az egyéni érdek-közérdek 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. 
• Portfoliójában bemutatja a készítés folyamatához kapcso-
lódó 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. 

4 
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Nyelvi kultúra, 
kommunikáció, 
értő olvasás,  
szövegalkotás 

• A projektmunkával kapcsolatos személyes élmények meg-
fogalmazása 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 konzultáció-
kon 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! 
 
 

II. Az elkészült projekt tartalmának értékelése, ha annak műfaja 
 

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 (10 pont)  
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) 
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A projektmunka megvédésének értékelése (Maximálisan 20 pont) 

 
 
A vizsgázó a szóbeli érettségi vizsgán megvédi a vizsgamunkáját. A védés során a vizsgázó röviden 
bemutatja az általa elkészített projektet és válaszol a vizsgabizottság által feltett kérdésekre.  
A vizsgabizottság, illetve az elnök 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 portfolióban 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. 
 
 
A projektmunka megvédésének értékelésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni és a 
20 pont felosztásával kialakított részpontszámokat ez alapján kell felosztani: 

 
Szempontok Maximális pont 

A vizsga tartalmának és az egyéni munka konkrétumainak bemutatása  6 

A projektkészítés során szerzett egyéni tapasztalatok ismertetése 4 

Szaknyelv, szakmai ismeretek alkalmazása  4 

A vizsgabizottság által kérdések feltett (2-4) megválaszolása, tématartás, 

lényegkiemelés 

4 

A felelet felépítettsége, nyelvhelyesség 2 

Összesen 20 

 
 
Megjegyzés: A szóbeli vizsga másik feladatának, a tétel kifejtésének értékelési szempontjai a tantárgy 
vizsgaleírásában (40/2002 (V. 24.) OM rendelet) adottak.  A vizsgáztató iskolának a tételsor 
összeállításakor rögzíteni kell a tételek kifejtésének elvárt összetevőit a megadott szempontok szerint, 
és az ezekre adható, az 50 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat, amelyek alapján 
a feleletet értékelni kell. 
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1. Írásos dolgozat típusú projekt értékelése (50 pont) 
 

 

Szempontok                 A nemzetközi terrorizmus társadalmi következményei Max. pont 
A dolgozat  
egyedisége 

A dolgozatot a vizsgázó önállóan készíti el. Az idézeteket, 
szakirodalmi hivatkozásokat pontosan feltünteti.  2 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség
nyelvhelyesség 

• A dolgozat az előírásoknak megfelelő terjedelmű.  
• A dolgozat esztétikus, az érettségi vizsgához méltó formájú. 
Táblázatai, ábrái áttekinthetőek, címmel ellátottak. 
• A vizsgaművet fejezetekre, azokon belül bekezdésekre osztja, a 
lényegi részeket kiemeli. 
• A szöveg nyelvtanilag és nyelvhelyességileg is pontos, igényes. 
Gördülékenyen, olvasmányosan fogalmaz, érződik rajta az egyéni 
stílus, hangvétel. 

2 
2 
 
 

2 
 

6 
 

Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím a projekttémájával összhangban van, 
figyelemfelkeltő, ötletes, a cím a terrorizmussal kapcsolatba hozható. 

2 

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

• A dolgozat a terrorizmus társadalmi és pszichés következményeiről 
szól, vagy egyéni felmérési eredményt tartalmaz a biztonságérzet, 
utazási kedv változása tárgykörében, emberjogi aspektust is vizsgál.  
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott követelményeket 
betartja.  
• A projektmunka tartalmaz önálló, kutatási jellegű tevékenységet, 
mely lehet interjú, kérdőíves felmérés, adatgyűjtés stb. 

2 
 
 

2 
 

4 

A projekt 
elméleti meg-
alapozása, az 
információk 
komplex keze-
lése, a szakmai 
fogalmak 
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A projekt témájához kapcsolódó elméleti ismereteket megfelelően 
mutatja be, helyesen alkalmazza. Információit többféle műveltségi 
területről szerzi, ötvözi (történelmi, szociológiai, emberi jogi, oktatási, 
néprajzi, szociálpszichológiai stb.).  
• Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra (elvárható 
legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű lényegi kivonatolása, értő 
feldolgozása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja, pl.: 
emberi jog, előítélet, terrorveszély, attitűd, jogállam, pánikreakció, 
biztonságpolitika, biztonság-érzet, szabadságjogok korlátozása… 

6 
 
 
 
 

4 
 
 

2 

A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz, a 
projektmunkában a terrorizmus társadalmi következményeinek 
lényegi elemeit emeli ki, nem pusztán a nemzetközi terrorizmus 
történetét mutatja be.  

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések 
felismerésére, pl.: Vizsgálhatja az egyéni és országonkénti eltérő 
hatásokat, jellemzőket. Felismeri, hogy a jogállamiság kereteit 
veszélyeztethetik a hatóságok hatékony terrorelhárítás érdekében 
tett intézkedései. Az egyéni szabadságjog és az ésszerű biztonsági 
intézkedések ellentétbe kerülhetnek. Az esszében, illetve a 
felmérésben bemutatja, mennyiben befolyásolja a terrorveszély a 
mindennapok döntéseit.  

• Képes következtetések levonására, pl.: az öngyilkos merényletek 
növekedésének hatására miként csökken az utazási hajlandóság 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

A hipotézis 
vagy cél 
megfoga-
lmazása és 
értékelése 

• A projektmunkát célkitűzésre vagy hipotézis megfogalmazására 
építi, pl.: az elkészült projekt a vizsgázónak a terrorizmus 
hatásvizsgálatával kapcsolatos hipotézisére vagy célkitűzésre épül.  
• A dolgozatban sor kerül a hipotézis vagy a kutatási cél 
megvalósulásának értékelésére. 

2 
 

 
2 
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Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, a 
vizsgázó képes világosan és szakszerűen kifejezni gondolatait. 

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                      A nemzetközi terrorizmus társadalmi következményei Maximális 
pont 

Célmeghatározá
s és értékelés 

Az írásos anyag a nemzetközi terrorizmus hatásának 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, 
szociológiai, kulturális, oktatási, szociális és egyéb tényezőket, 
amelyek a terrorizmus veszélyének fogadtatását befolyásolják, 
vagy képes a terrorelhárításra történő hivatkozással sérülő emberi 
jogok számbavételére, vagy bemutatja az emberek 
biztonságérzetében, idegenekhez való viszonyában, utazási 
kedvében bekövetkezett változásokat. 

 
 
 

2 
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elméleti 
megalapozása 

Az elkészített bibliográfia a választott projekttéma elkészítéséhez 
szükséges elméleti ismereteket tükrözi. A feldolgozott 
szakirodalom tükröződik írásában, továbbá az abból 
megismerteket megfelelően alkalmazza hipotézisének 
felállításában és igazolásában.  

 
 

4 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

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

 
2 

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

 
Szempontok             A nemzetközi terrorizmus társadalmi következményei Maximális 

pont 
Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

• Az elkészült vizsgadarab a vizsgázó saját szellemi alkotása. 
A mástól átvett audiovizuális anyagrészek forrásait pontosan 
feltünteti. 
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy művészi 
tevékenységet, esetleg eredményt. Az anyagban megjelenik az 
eredetiség, az egyéni hang, képes érzelmi hatások felkeltésére. 
• A szerző megfogalmazza saját véleményét is, pl.: a 
terrorizmus módszereivel, a terrorelhárítás 
mindennapjaival vagy a lakossági reagálásokkal 
kapcsolatban. 

2 
 
 
 

6 
 
 

2 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztett-
ség, 
nyelvhelyesség 

• A vizsgamunka formailag megfelel az érettségi 
követelményeinek, esztétikai minőséget hordoz. 
• A multimédiás produktum terjedelme megfelel az 
előírtaknak. 
• Képi és hangvilága jól szerkesztett, ha van, szövege 
szabatosan, pontosan, megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos 
nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. 

4 
 
 

2 
 
 

2 

Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A cím, a nemzetközi terrorizmus társadalmi 
következményeinek témájával összhangban van, 
figyelemfelkeltő, eredeti, ötletes. 

2 
 

A feladat 
megértése 

A munka tartalma megfelel a terrorizmus hatását bemutató 
témának, a vizsgázó lakókörnyezetének véleményét állítja a 
középpontba. Betartja a választott műfaj sajátosságait, 
követelményeit. 

 
2 

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

• A vizsgázó projektmunkájában a lényegi elemeket emeli ki, 
jól súlypontoz. A helyi véleményekből képes tapasztalatok 
levonására, vagy a jogállamiság sérülési lehetőségeinek 
felismerésére. 
• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések 
felismerésére, pl.: a terrorizmus fenyegető légkörének és a 
demokrácia elvének nehezen össze-egyeztethető állapotának 
vizsgálatára. 
• Tárgyát vagy témáját több szempontból vizsgálja, ábrázolja, 
pl.: kiemeli a történelmi tapasztalatok hatását, az egyéni 
reakciót befolyásoló társadalmi jellemzőket. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 

A projekt 
készítésének 
szakmai 
megalapozása 

• A kész műben a témához kapcsolódó elméleti és műfaji 
ismeretek tükröződnek,  
• A médiaismereteket, a különböző technikai eszközök 
hatásmechanizmusát (például képnyelv vagy hanghatások, 
technikai eszközök, vágás, montázstechnika szakszerű 
alkalmazása) megfelelően alkalmazza. 

4 
 
 

4 
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A téma 
aktualitása 

A vizsgamunka életszerű, kötődik társadalmi valósághoz, pl.: A
terrorizmus 2007/2008. évi helyzetét, a terrorveszély
terjedésének társadalmi, környezeti feltételeit, lehetőségeit
mutatja be, illetve jogi elemzést végez a pillanatnyi helyzetről.  
A vizsgamunka nem a nemzetközi terrorizmus részleteit mutatja
be. 

2 

Összesen 40 
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3. Szervezésen alapuló projekt 

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

Szempontok               A nemzetközi terrorizmus társadalmi következményei Maximális 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

A dolgozat a vizsgázó saját munkája. A dolgozat alapján 
egyértelműen azonosítható, hogy a szervezés folyamatában mi a 
vizsgázó saját, önálló produktuma, és mit végzett a többi 
résztvevő, társszervező. Az írásos anyag tükrözi a szervezés 
során szerzett egyéni tapasztalatokat, a felkészülés során 
elsajátított elméleti ismereteket, illetve a rendezvénynek az adott 
közösség számára való jelentőségét. 

 
 
 

4 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszer-
kesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő. A dolgozat 
tagolása arányos, áttekinthető, bekezdésekre osztott. 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. 
• Portfoliója gondosan összeállított, tükrözi a szervezőmunka 
sajátosságait, saját jegyzeteket, irodalomjegyzéket. 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

Cél- 
meg-
határozás és 
értékelés 

• Az írásos anyag a szervezőmunka céljához igazodik, 
meghatározza a szervezés során végzendő egyéni feladatokat, a 
szervezés célját, a lehetséges kimenetelt, pl.: lehet-e közösen 
formálni a világot, vannak-e önzetlen vezetői a társadalomnak, 
saját közösségeinknek. 
• Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, az érettségiző 
által végzett tevékenység hatékonyságának értékelésére. 

4 
 
 
 
 
 
 

2 
 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényeg-
kiemelés 

• A vizsgázó a szervezés során képes az ok-okozati 
kapcsolatok, összefüggések felismerésére.  
• Írásos anyaga tárgyilagos, lényegre törő. 

2 
 

2 
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A 
projektmun
ka elméleti 
meg-
alapozása 

• Az elkészített bibliográfia a választott projekttémával 
kapcsolatos elméleti ismereteket tükrözi, a szervezéshez 
kapcsolódó ismeretek is megjelennek, azokat megfelelően 
alkalmazza. 
• Rávilágít a szervezés személyi, pszichológiai és esetleg 
gazdasági feltételeire. 

4 
 
 
 

4 

Összesen 30 
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 

Szempontok                A nemzetközi terrorizmus társadalmi következményei Maximális 
pont 

A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított idő a 
csatolt portfolióban dokumentált, az elvárhatónak megfelelő 
mennyiségű  

 
2 

 

Önálló 
munkavégző és 
kezdeményezőké
pesség • A vizsgázó motiváltsága, személyes bevonódása megjelenik; 

önmaga javasol, áll elő ötletekkel.  
• Megállapítható, hogy a vizsgázó a szervezésben mit végzett 
önállóan, irányítóként vagy munkatársként, megfigyelő vagy 
cselekvő résztvevőként. 

2 
 

2 

A figyelem 
felkeltése és az 
érdeklődés 
megtartásának 
képessége 

• A rendezvény, esemény, műsor meghirdetése, a figyelem 
felkeltése ötletes, akár többfajta információhordozót is használ, 
illetve a civilszervezet ezzel kapcsolatos gyakorlatát képes 
értékelni. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes céljait jól 
kommunikálni, tudja a résztvevőket mozgósítani, a civilszervezet 
önkénteseit motiválni. 

2 
 
 
 

2 

Szervező-
készség, az 
információk 
komplex kezelése 

• A helyszín és az időpont kiválasztása megfelelő, a 
költségigények meghatározása megtörtént és reális. 
• A vizsgázó a rendezvény megvalósításához kapcsolódó 
intézményeket, szervezeteket, azok működésének sajátosságait 
ismeri.  
• A rendezvény irányítását a vizsgázó kézben tartotta, a 
rendezvény lebonyolítása után levonta a tanulságokat, és 
összefoglalta az eredményeket. 

2 
 
 

2 
           
 

2 

Konfliktuskezelő 
és 
problémamegold
ó- 
képesség 

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

2 
 

 
2 

Összesen  20 
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Írásos dolgozat típusú projekt értékelése (50 pont) 
 

 

Szempontok                 A férfi és női szerepek változásai az elmúlt ötven évben 
                                                                            hazánkban 

Max. pont 

A dolgozat  
egyedisége 

A dolgozatot a vizsgázó önállóan készíti el. Az idézeteket, 
szakirodalmi hivatkozásokat pontosan feltünteti.  2 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszer-
kesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A dolgozat az előírásoknak megfelelő terjedelmű.  
• A dolgozat esztétikus, az érettségi vizsgához méltó formájú. 
Táblázatai, ábrái áttekinthetőek, címmel ellátottak. 
• A vizsgaművet fejezetekre, azokon belül bekezdésekre osztja, a 
lényegi részeket kiemeli. 
• A szöveg nyelvtanilag és nyelvhelyességileg is pontos, igényes. 
Gördülékenyen, olvasmányosan fogalmaz, érződik rajta az egyéni 
stílus, hangvétel. 

2 
2 
 
 

2 
 

6 
 

Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím a projekttémájával összhangban van, 
figyelemfelkeltő, ötletes, dolgozatának a nemi szerepekkel 
kapcsolatba hozható címet adott. 

2 

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

• A dolgozat néhány médiában megjelent cikk elemzésén keresztül a 
nemi szerepek változásával foglalkozik, esetleg egyéni felmérést, 
eredményt tartalmaz a férfi és a női szerepek módosulásáról. 
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott követelményeket 
betartja.  
• A projektmunka tartalmaz önálló, kutatási jellegű tevékenységet, 
mely lehet interjú, kérdőíves felmérés, adatgyűjtés stb. 

2 
 
 

2 
 

4 

A projekt 
elméleti meg-
alapozása, az 
információk 
komplex keze-
lése, a szakmai 
fogalmak 
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A projekt témájához kapcsolódó elméleti ismereteket megfelelően 
mutatja be, helyesen alkalmazza. Információit többféle műveltségi 
területről szerzi, ötvözi (történelem, szociológia, jog, pszichológia, 
média világa stb.).  
• Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra (elvárható 
legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű lényegi kivonatolása, értő 
feldolgozása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja, pl.: 
emberi jog, esélyegyenlőség, nemi identitás, előítélet, attitűd, 
emancipáció, szingli lét, a nők munkába állása, iskolázottsága, a nemi 
szerepek kiegyenlítődése… 

6 
 
 
 
 

4 
 
 

2 

A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz, a 
projektmunkában a férfi és a női szerepekről, illetve azok 
médiában lemérhető változásairól szól. 

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések 
felismerésére, pl.: a gazdasági életben, a munkavállalásban 
betöltött feladatok mennyiben változtatják meg a női és férfi 
szerepeket, vagy a média mennyire tükrözheti a hivatalos 
nőpolitika elvárásait. 

• Képes következtetések levonására, pl.: az anyaság szerepének a 
médiában előtérbe, illetve háttérbe szorulása és a társadalmi, 
kormányzati célok, a gyermekvállalási kedv fokozása érdekében 
tett intézkedések közt. 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 

A hipotézis 
vagy cél 
megfogalmazá
sa és 
értékelése 

• A projektmunkát célkitűzésre vagy hipotézis megfogalmazására 
építi, pl.: az elkészült projekt a vizsgázónak a terrorizmus 
hatásvizsgálatával kapcsolatos hipotézisére vagy célkitűzésre épül.  
• A dolgozatban sor kerül a hipotézis vagy a kutatási cél 
megvalósulásának értékelésére. 

2 
 

 
2 
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Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, a 
vizsgázó képes világosan és szakszerűen kifejezni gondolatait. 

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                       A férfi és női szerepek változásai az elmúlt ötven évben 
                                                                            hazánkban 

Maximális 
pont 

Célmeghatáro
zás és 
értékelés 

Az írásos anyag a nemi szerepek változása problémáinak 
bemutatásához igazodik, a cél megvalósíthatóságát is értékeli. 2 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó ki tudja emelni a lényegi elemeket, képes gazdasági, 
társadalmi, szociológiai, etikai összefüggések felismerésére, ezeket 
képes magazinok tükrében, illetve saját felmérése 
eredményeképpen bemutatni. 

 
2 
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A 
projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

Az elkészített bibliográfia a választott projekttéma elkészítéséhez 
szükséges elméleti ismereteket tükrözi. A feldolgozott 
szakirodalom tükröződik írásában, továbbá az abból 
megismerteket megfelelően alkalmazza hipotézisének 
felállításában és igazolásában.  

 
 

4 

Megszer-
kesztettség, 
nyelvhelyesség 

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

 
2 

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

 
Szempontok             A férfi és női szerepek változásai az elmúlt ötven évben 
                                                                            hazánkban 

Maximális 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

• Az elkészült vizsgadarab a vizsgázó saját szellemi alkotása. 
A mástól átvett audiovizuális anyagrészek forrásait pontosan 
feltünteti. 
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy művészi 
tevékenységet, esetleg eredményt. Az anyagban megjelenik az 
eredetiség, az egyéni hang, képes érzelmi hatások felkeltésére. 
• A szerző megfogalmazza saját véleményét is, pl.: a nemi 
szerepek, az emancipáció kérdésköréről, a társadalmi 
változások irányáról. 

2 
 
 
 

6 
 
 

2 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
meg- 
szerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A vizsgamunka formailag megfelel az érettségi 
követelményeinek, esztétikai minőséget hordoz. 
• A multimédiás produktum terjedelme megfelel az 
előírtaknak. 
• Képi és hangvilága jól szerkesztett, ha van, szövege 
szabatosan, pontosan, megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos 
nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. 

4 
 
 

2 
 
 

2 

Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A cím, a nemi szerepek témájával összhangban van, 
figyelemfelkeltő, eredeti, ötletes. 

2 
 

A feladat 
megértése 

A munka tartalma megfelel a nemi szerepek témának, a 
középpontban a szerepek médiában való tükröződése áll. 
Betartja a választott műfaj sajátosságait, követelményeit. 

 
2 

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

• A vizsgázó projektmunkájában a lényegi elemeket emeli ki, 
jól súlypontoz. Megjeleníti a média szerepét a női/férfi 
szerepek ábrázolásában. 
• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések 
felismerésére, pl.: a demokrácia, illetve a diktatúra 
időszakában a média eltérő helyzetét, továbbá a nemi szerepek 
átalakulását ok-okozati kapcsolatba hozza a politikával, a 
társadalmi helyzettel… 
• Tárgyát vagy témáját több szempontból vizsgálja, ábrázolja, 
pl.: etikai, szociológiai, demográfiai, gazdasági, politikai 
aspektusok kerülhetnek elő 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 

A projekt 
készítésének 
szakmai 
megalapozása 

• A kész műben a témához kapcsolódó elméleti és műfaji 
ismeretek tükröződnek,  
• A médiaismereteket, a különböző technikai eszközök 
hatásmechanizmusát (például képnyelv vagy hanghatások, 
technikai eszközök, vágás, montázstechnika szakszerű 
alkalmazása) megfelelően alkalmazza. 

4 
 
 

4 
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A téma 
aktualitása 

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

2 

Összesen 40 
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3. Szervezésen alapuló projekt 

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

Szempontok               A férfi és női szerepek változásai az elmúlt ötven évben 
                                                                            hazánkban 

Maximális 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

A dolgozat a vizsgázó saját munkája. A dolgozat alapján 
egyértelműen azonosítható, hogy a szervezés folyamatában 
mi a vizsgázó saját, önálló produktuma, és mit végzett a többi 
résztvevő, társszervező. Az írásos anyag tükrözi a szervezés 
során szerzett egyéni tapasztalatokat, a felkészülés során 
elsajátított elméleti ismereteket, illetve a rendezvénynek az 
adott közösség számára való jelentőségét. 

 
 
 

4 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő. A dolgozat 
tagolása arányos, áttekinthető, bekezdésekre osztott. 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. 
• Portfoliója gondosan összeállított, tükrözi a szervezőmunka 
sajátosságait, saját jegyzeteket, irodalomjegyzéket. 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

Cél- 
meghatározás 
és értékelés 

• Az írásos anyag a szervezőmunka céljához igazodik, 
meghatározza a szervezés során végzendő egyéni feladatokat, 
a szervezés célját, a lehetséges kimenetelt. 
• Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, az 
érettségiző által végzett tevékenység hatékonyságának 
értékelésére. 

4 
 
 
 
 

2 
 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényeg-
kiemelés 

• A vizsgázó a szervezés során képes az ok-okozati 
kapcsolatok, összefüggések felismerésére.  
• Írásos anyaga tárgyilagos, lényegre törő. 

2 
 

2 
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A projekt-
munka 
elméleti 
megalapozása 

• Az elkészített bibliográfia a választott projekttémával 
kapcsolatos elméleti ismereteket tükrözi, a szervezéshez 
kapcsolódó ismeretek is megjelennek, azokat megfelelően 
alkalmazza. 
• Rávilágít a szervezés személyi, pszichológiai és esetleg 
gazdasági feltételeire. 

4 
 
 
 

4 

Összesen 30 
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 

Szempontok                A férfi és női szerepek változásai az elmúlt ötven évben 
                                                                            hazánkban 

Maximális 
pont 

A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított idő a 
csatolt portfolióban dokumentált, az elvárhatónak megfelelő 
mennyiségű  

 
2 

 

Önálló 
munkavégző és 
kezdeményező-
képesség • A vizsgázó motiváltsága, személyes bevonódása megjelenik; 

önmaga javasol, áll elő ötletekkel.  
• Megállapítható, hogy a vizsgázó a szervezésben mit végzett 
önállóan, irányítóként vagy munkatársként, megfigyelő vagy 
cselekvő résztvevőként. 

2 
 

2 

A figyelem 
felkeltése és az 
érdeklődés 
megtartásának 
képessége 

• A rendezvény, esemény, műsor meghirdetése, a figyelem 
felkeltése ötletes, akár többfajta információhordozót is használ, 
illetve a civilszervezet ezzel kapcsolatos gyakorlatát képes 
értékelni. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes céljait jól 
kommunikálni, tudja a résztvevőket mozgósítani, a civilszervezet 
önkénteseit motiválni. 

2 
 
 
 

2 

Szervező-
készség, az 
információk 
komplex kezelése 

• A helyszín és az időpont kiválasztása megfelelő, a 
költségigények meghatározása megtörtént és reális. 
• A vizsgázó a rendezvény megvalósításához kapcsolódó 
intézményeket, szervezeteket, azok működésének sajátosságait 
ismeri.  
• A rendezvény irányítását a vizsgázó kézben tartotta, a 
rendezvény lebonyolítása után levonta a tanulságokat, és 
összefoglalta az eredményeket. 

2 
 
 

2 
           
 
 

2 

Konfliktuskezelő 
és 
problémamegoldó 
képesség 

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

2 
 

 
2 
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Írásos dolgozat típusú projekt értékelése (50 pont) 
 

 

Szempontok                                        A fogyatékkal élők segítése Max. pont 
A dolgozat  
egyedisége 

A dolgozatot a vizsgázó önállóan készíti el. Az idézeteket, 
szakirodalmi hivatkozásokat pontosan feltünteti.  2 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszer-
kesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A dolgozat az előírásoknak megfelelő terjedelmű.  
• A dolgozat esztétikus, az érettségi vizsgához méltó formájú. 
Táblázatai, ábrái áttekinthetőek, címmel ellátottak. 
• A vizsgaművet fejezetekre, azokon belül bekezdésekre osztja, a 
lényegi részeket kiemeli. 
• A szöveg nyelvtanilag és nyelvhelyességileg is pontos, igényes. 
Gördülékenyen, olvasmányosan fogalmaz, érződik rajta az egyéni 
stílus, hangvétel. 

2 
2 
 
 

2 
 

6 
 

Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím a projekttémájával összhangban van, 
figyelemfelkeltő, ötletes, dolgozatának a fogyatékosok támogatásával  
kapcsolatba hozható címet adott. 

2 

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

• A dolgozat a fogyatékkal élés társadalmi körülményeiről és 
pszichés következményeiről szól, a segítségnyújtási lehetőségeket 
vizsgálja. Egyéni felmérési eredményt tartalmaz a lakókörnyezetében 
élők támogatásáról. 
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott követelményeket 
betartja.  
• A projektmunka tartalmaz önálló, kutatási jellegű tevékenységet, 
mely lehet interjú, kérdőíves felmérés, adatgyűjtés stb. 

2 
 
 
 
 

2 
 

4 

A projekt 
elméleti meg-
alapozása, az 
információk 
komplex keze-
lése, a szakmai 
fogalmak 
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A projekt témájához kapcsolódó elméleti ismereteket megfelelően 
mutatja be, helyesen alkalmazza. Információit többféle műveltségi 
területről szerzi, ötvözi (egészségügy, szociológia, emberi jog, 
pszichológia, média világa stb.).  
• Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra (elvárható 
legalább 3-5 rövidebb terjedelmű mű lényegi kivonatolása, értő 
feldolgozása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja, pl.: 
emberi jog, esélyegyenlőség, előítélet, egyenlő bánásmód, pozitív 
diszkrimináció, társadalmi integráció, SNI, elfogadás, másság, 
empátia… 

6 
 
 
 
 

4 
 
 

2 

A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz, a 
projektmunkában a fogyatékkal élők konkrét társadalmi segítése 
formájának lényegi elemét emeli ki, nem pusztán a különböző 
fogyatékossági formákat mutatja be. 

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések 
felismerésére, pl.: a demokrácia és az esélyegyenlőség 
kapcsolatáról vagy a segítségnyújtás etikai, gazdasági dimenzióit 
is számba veszi. 

• Képes következtetések levonására, pl.: az empátia és a 
segítségnyújtás módja, a tájékozatlanság és a hajlandóságok 
gyakran ellentétes összefüggéséről. 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 

A hipotézis 
vagy cél meg-
fogalmazása és 
értékelése 

• A projektmunkát célkitűzésre vagy hipotézis megfogalmazására 
építi, pl.: a fogyatékkal élők támogatásának okaival, illetve a 
támogatás hatékonyságával kapcsolatos hipotézisre vagy célkitűzésre 
épül. 
• A dolgozatban sor kerül a hipotézis vagy a kutatási cél 
megvalósulásának értékelésére. 

2 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
C 
I 
Á 
K 
 
 
 
 
 

Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, a 
vizsgázó képes világosan és szakszerűen kifejezni gondolatait. 

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                                       A fogyatékkal élők segítése Maximális 
pont 

Célmeghatáro
zás és 
értékelés 

Az írásos anyag a fogyatékkal élők problémái, illetve a segítésük 
bemutatásához igazodik, a cél megvalósíthatóságát is értékeli. 2 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó ki tudja emelni a lényegi elemeket, képes jogi, 
gazdasági, társadalmi, szociológiai, etikai összefüggések 
felismerésére, a fogyatékkal élők eltérő életkörülményeinek, 
problémáinak, illetve azok megoldásának érzékeltetésére. 

 
2 
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A 
projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

Az elkészített bibliográfia a választott projekttéma elkészítéséhez 
szükséges elméleti ismereteket tükrözi. A feldolgozott 
szakirodalom tükröződik írásában, továbbá az abból 
megismerteket megfelelően alkalmazza hipotézisének 
felállításában és igazolásában.  

 
 

4 

Megszerkesztettsé
g, nyelvhelyesség 

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

 
2 

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

 
Szempontok                                  A fogyatékkal élők segítése Maximális 

pont 
Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

• Az elkészült vizsgadarab a vizsgázó saját szellemi alkotása. 
A mástól átvett audiovizuális anyagrészek forrásait pontosan 
feltünteti. 
• A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy művészi 
tevékenységet, esetleg eredményt. Az anyagban megjelenik az 
eredetiség, az egyéni hang, képes érzelmi hatások felkeltésére. 
• A szerző megfogalmazza saját véleményét is, pl.: a civil, 
illetve állami támogatás kérdésköréről, a segítségadás 
lehetséges módjairól, szükségességéről. 

2 
 
 
 

6 
 
 

2 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
meg- 
szerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A vizsgamunka formailag megfelel az érettségi 
követelményeinek, esztétikai minőséget hordoz. 
• A multimédiás produktum terjedelme megfelel az 
előírtaknak. 
• Képi és hangvilága jól szerkesztett, ha van, szövege 
szabatosan, pontosan, megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos 
nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát. 

4 
 
 

2 
 
 

2 

Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A cím, a fogyatékkal élők témájával összhangban van, 
figyelemfelkeltő, eredeti, ötletes. 

2 
 

A feladat 
megértése 

A munka tartalma megfelel a fogyatékkal élők segítése 
témájának. Betartja a választott műfaj sajátosságait, 
követelményeit. 

 
2 

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

• A vizsgázó projektmunkájában a lényegi elemeket emeli ki, 
jól súlypontoz.  
• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések 
felismerésére, pl.: a pozitív diszkrimináció és a társadalmi 
státus közti ok-okozati kapcsolatokat, a segítségadás etikai, 
anyagi módjával kapcsolatos összefüggéseket. 
• Tárgyát vagy témáját több szempontból vizsgálja, ábrázolja. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 

4 
 

A projekt 
készítésének 
szakmai 
megalapozása 

• A kész műben a témához kapcsolódó elméleti és műfaji 
ismeretek tükröződnek,  
• A médiaismereteket, a különböző technikai eszközök 
hatásmechanizmusát (például képnyelv vagy hanghatások, 
technikai eszközök, vágás, montázstechnika szakszerű 
alkalmazása) megfelelően alkalmazza. 

4 
 
 

4 
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 A téma 
aktualitása 

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

2 
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3. Szervezésen alapuló projekt 

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

Szempontok                                       A fogyatékkal élők segítése Maximális 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

A dolgozat a vizsgázó saját munkája. A dolgozat alapján 
egyértelműen azonosítható, hogy a szervezés folyamatában 
mi a vizsgázó saját, önálló produktuma, és mit végzett a többi 
résztvevő, társszervező. Az írásos anyag tükrözi a szervezés 
során szerzett egyéni tapasztalatokat, a felkészülés során 
elsajátított elméleti ismereteket, illetve a rendezvénynek az 
adott közösség számára való jelentőségét. 

 
 
 

4 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő. A dolgozat 
tagolása arányos, áttekinthető, bekezdésekre osztott. 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. 
• Portfoliója gondosan összeállított, tükrözi a szervezőmunka 
sajátosságait, saját jegyzeteket, irodalomjegyzéket. 

4 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 

Cél- 
meghatározás 
és értékelés 

• Az írásos anyag a szervezőmunka céljához igazodik, 
meghatározza a szervezés során végzendő egyéni feladatokat, 
a szervezés célját, a lehetséges kimenetelt. 
• Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, az 
érettségiző által végzett tevékenység hatékonyságának 
értékelésére. 

4 
 
 
 
 

2 
 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényeg-
kiemelés 

• A vizsgázó a szervezés során képes az ok-okozati 
kapcsolatok, összefüggések felismerésére.  
• Írásos anyaga tárgyilagos, lényegre törő. 

2 
 

2 
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A 
projektmunk
a elméleti 
megalapozása 

• Az elkészített bibliográfia a választott projekttémával 
kapcsolatos elméleti ismereteket tükrözi, a szervezéshez 
kapcsolódó ismeretek is megjelennek, azokat megfelelően 
alkalmazza. 
• Rávilágít a szervezés személyi, pszichológiai és esetleg 
gazdasági feltételeire. 

4 
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 

Szempontok                                   A fogyatékkal élők segítése Maximális 
pont 

A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított idő a 
csatolt portfolióban dokumentált, az elvárhatónak megfelelő 
mennyiségű  

 
2 

 

Önálló 
munkavégző és 
kezdeményezőké
pesség • A vizsgázó motiváltsága, személyes bevonódása megjelenik; 

önmaga javasol, áll elő ötletekkel.  
• Megállapítható, hogy a vizsgázó a szervezésben mit végzett 
önállóan, irányítóként vagy munkatársként, megfigyelő vagy 
cselekvő résztvevőként. 

2 
 

2 

A figyelem 
felkeltése és az 
érdeklődés 
megtartásának 
képessége 

• A rendezvény, esemény, műsor meghirdetése, a figyelem 
felkeltése ötletes, akár többfajta információhordozót is használ, 
illetve a civilszervezet ezzel kapcsolatos gyakorlatát képes 
értékelni. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes céljait jól 
kommunikálni, tudja a résztvevőket mozgósítani, a civilszervezet 
önkénteseit motiválni. 

2 
 
 
 

2 

Szervező-
készség, az 
információk 
komplex kezelése 

• A helyszín és az időpont kiválasztása megfelelő, a 
költségigények meghatározása megtörtént és reális. 
• A vizsgázó a rendezvény megvalósításához kapcsolódó 
intézményeket, szervezeteket, azok működésének sajátosságait 
ismeri.  
• A rendezvény irányítását a vizsgázó kézben tartotta, a 
rendezvény lebonyolítása után levonta a tanulságokat, és 
összefoglalta az eredményeket. 

2 
 
 

2 
           
 
 

2 

Konfliktuskezelő 
és 
problémamegoldó 
képesség 

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

2 
 

 
2 

Összesen  20 
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