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Projekttémák 
 
 

1. A nyugdíjrendszer       5. oldal 
 

• Elemezze a magyarországi nyugdíjrendszer jelenlegi és várható helyzetét, 
problémáit! 
• Készítsen interjúkat 30-50 évesekkel arról, hogy milyen gazdasági stratégiájuk 
van a nyugdíjas éveikre! 

 
 
2. A hálózati kapcsolatok világa      12. oldal 

 

• Mutassa be, hogy mi a kapcsolati hálók szerepe a mai emberek életében! 
• Elemezze néhány honlap, közösségi portál, blog vizuális és nyelvi jellemzőit! 

 
 
3. A konfliktuskezelés művészete – a mediáció    19. oldal 

 

• Mutassa be, hogy mik a hatékony konfliktuskezelés jellemzői, milyen 
konfliktuskezelési stratégiák léteznek, hogyan működik a mediáció, milyen 
alkalmazási területei alakultak ki! 
• A mediáció a gyakorlatban: iskolai konfliktusok kezelése a mediáció módszerével.  
Mutassa be egy kitalált példa szereplőinek segítségével a diákok közti mediáció 
folyamatát! 
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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 projekt 
készítésében 

Projektmunkájának témáját önállóan dolgozza 
fel. 

2  

Konzultációkon való 
részvétel 

Konzultációkon való aktív részvétel, pontos 
felkészülés a munka elkészítéséhez. 

4  
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Az információk 
kezelése, 
probléma-
felismerés,  
problémamegoldó-
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. 

4 
 

2 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
2 

 

Nyelvi kultúra, 
kommunikáció, 
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 (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) 

 
Szóbeli vizsga 

 

A projektmunka megvédésének értékelése (Maximálisan 20 pont) 
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 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 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. 
 

A projektmunka megvédésének értékelésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni, 
és a 20 pont felosztásával kialakított részpontszámokat ez alapján kell felosztani:  
 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
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 feltett 2-4 kérdés megválaszolása, tématartás, 
lényegkiemelés 

4  

A felelet felépítettsége. nyelvhelyesség 2  
Összesen: 20  
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1. projekttéma: A nyugdíjrendszer 

 
1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése 

 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

A vizsgázó az érettségi dolgozatot maga készítette, az 
saját egyedi szellemi terméke. A másoktól átvett 
gondolatok, szövegek jól elkülöníthetőek a vizsgázó 
saját gondolataitól, azok szerzőjét, eredetét pontosan 
feltüntette. 

 
2 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszer-
kesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A vizsgaműt terjedelme az előírásoknak megfelelő. 
• A dolgozat megjelenése, formája esztétikus, az 
érettségi vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, 
margót és címeket tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, 
egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek. 
• A dolgozat arányosan tagolt. 
• Az írásmű nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy 
helyesírási hibát. A szöveg logikusan felépített, 
szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott. 
Gondolatatinak kifejtése mondatokból áll. 

2 
 

2 
 
 
 
2 
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Szakmailag 
meg-
alapozott 
címadás. 
A feladat 
megértése, 
a probléma 
felismerése, 
probléma-
megoldás 
keresése 

• A projekt címe eredeti, ötletes, összhangban van a 
nyugdíjrendszer témájával. 
• A vizsgamű tartalmában megfelel a nyugdíjrendszer 
témájának. A középpontban az elöregedő 
társadalomból, a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerből 
fakadó problémák, a nyugdíjrendszer átalakulásának 
szükségessége, esetleg az ebből adódó szociális, vagy 
társadalmi problémák, vagy a megoldás lehetőségei 
állnak. 
• A dolgozat önálló kutatási tevékenységet, esetleg 
eredményt is tartalmaz, ez lehet kérdőíves felmérés, 
interjú, riport, esetleírás, adatsor stb. 

2 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
4 

 

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

• Megfelelően alkalmazza a témáról szerzett elméleti 
ismereteit. Információit többféle műveltségi területről 
szerzi, azokat ötvözi (történelem, gazdasági földrajz, 
gazdasági ismeretek). 
• A felhasznált forrásokra, szakirodalomra szakszerűen 
hivatkozik (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű 
mű olvasása). 
• Helyesen használja a témához tartozó szaknyelv 
alapfogalmainak többségét (pl.: társadalombiztosítás, 
állami nyugdíj, magánnyugdíjpénztár, önkéntes 
nyugdíjpénztár, feketegazdaság, szürkegazdaság, 
társadalmi szolidaritás, társadalmi felelősség, elöregedő 
társadalom, költségvetés stb.). 

6 
 
 
 
 

2 
 
 
2 
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A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A vizsgázó a figyelmet a lényegi elemekre irányítja, a 
projektben megtalálja a legfontosabb csomópontokat. 
• A vizsgázó látja a nyugdíjrendszer és a demográfiai 
helyzet, valamint a foglalkoztatottak számának 
alakulása, esetleg az államháztartás hiánya közötti 
összefüggéseket vagy a társadalombiztosítási rendszer 
egésze és a nyugdíjrendszer kapcsolatát. 
• Képes következtetések levonására pl.: a 
nyugdíjrendszer várható kedvezőtlen kilátásairól, illetve 
az egyes egyéni és állami szintű stratégiák lehetséges 
kedvező hatásairól és/vagy kockázatairól. 

2 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 

 

A hipotézis 
vagy cél 
megfogal-
mazása és 
értékelése 

• A projekt a vizsgázó által megfogalmazott célra épül, 
vagy az előzetes hipotézisének felel meg, alkalmas a 
megadott téma vizsgálatára. 
• A vizsgázó dolgozatában sort kerít a hipotézis vagy a 
cél megvalósulásának értékelésére is. 

2 
 
 
2 

 

A téma 
aktualitása 

A kérdést nem elvontan, hanem a nyugdíjrendszer 
problémáinak várható hatásain vagy lehetséges 
megoldási módjain keresztül vizsgálja, esetleg saját 
felmérésén alapulnak megállapításai. Aktuális adatokat 
használ.  

2  

Önkifejező-
képesség 

Az írásos anyag a vizsgázónak a nyugdíjrendszerről 
kialakított saját véleményét tartalmazza, a 
vizsgadolgozatban megjelenik az eredetiség, az egyéni 
hang. 

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
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Cél-
meghatározás 
és értékelés 

Az írásos anyag értékeli a kitűzött cél 
megvalósíthatóságát, mindvégig igazodik a 
nyugdíjrendszer problémáinak bemutatásához. 

 
2 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó képes kiemelni a lényeges elemeket, és 
tisztában van a téma gazdasági, társadalmi, 
szociológiai, esetleg morális vagy szociál-
pszichológiai összefüggéseivel. 

 
2 
 

 

A 
projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

Mind a produktum megvalósításához szükséges (pl.: 
technikai eszközök hatásmechanizmusát, a választott 
műfaj sajátosságait tükröző) elméleti ismeretek 
tanulmányozását, mind pedig a nyugdíjrendszer 
működésével, annak jelenlegi és várható problé-
máival, illetve annak lehetséges egyéni és társadalmi 
megoldásaival kapcsolatos ismeretek megalapozását 
tükrözi az elkészített bibliográfia, az elméleti 
ismereteket a vizsgázó megfogalmazza, azokat 
megfelelően alkalmazza. 

 
 
 
 
 
4 

 

Megszer-
kesztettség, 
nyelvhelyesség 

A dolgozathoz mellékelt írásos anyagban nincs 
súlyos nyelvtani vagy nyelvhelyességi hiba. A 
szöveg jól tagolt, logikusan felépített, szerkesztett. 

 
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, esetleg eredményt, az 
anyagban megjelenik az eredetiség, egyéni hang, képes 
érzelmi hatások (empátia, felelősségérzet stb.) 
felkeltésére. 
• Jól megállapítható a szerző saját véleménye a 
nyugdíjrendszer problémáinak kérdésköréről vagy a 
megoldás lehetséges (egyéni vagy társadalmi) 
módjairól, az ezeket alátámasztó érvekről. 

2 
 
 
 

6 
 
 
 
 
2 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
meg-
szerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

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

4 
 
 
 
 

2 
2 
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Szakmailag 
megalapozott
címadás 

A projekt címe összhangban van a nyugdíjrendszer 
témájával, eredeti, ötletes. 

2 
 

 

A feladat 
megértése 

A projekt tartalmában megfelel a nyugdíjrendszer 
témájának. A középpontban a nyugdíjrendszer jelenlegi 
és jövőbeni kockázatai állnak, vagy a lehetséges egyéni 
és társadalmi megoldásokra koncentrál. 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 felosztó-kirovó 
alapú nyugdíjrendszer és az elöregedő társadalom 
közötti összefüggéseket, a nyugdíjrendszer és az 
államháztartás hiánya közötti ok-okozati kapcsolatokat, 
összefüggéseket, kitérhet a magánnyugdíj alapú 
rendszer jellemzőire, esetleg az áttérés időszakának 
veszélyeit is bemutathatja, érintheti a pénzügyi 
világválság kapcsán a magánnyugdíj-pénztárak 
veszteségeit, felelősségüket. 
• Tárgyát, témáját több szempontból vizsgálja, 
ábrázolja. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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A projekt 
készítésének 
szakmai 
meg-
alapozása 

• A kész műben a vizsgázó témával kapcsolatos 
elméleti és műfaji tudása is megjelenik. Bemutathatja a 
nyugdíjrendszer működésének alapelveit, problémáinak 
okait, egyéni és társadalmi megoldási lehetőségeit, az 
állam lehetőségeit és feladatait stb.  
• A szakmai ismereteket, a különböző technikai 
eszközök hatásmechanizmusát (pl.: képnyelv vagy 
hanghatások, technikai eszközök, vágás, 
montázstechnika szakszerű alkalmazása) megfelelően 
alkalmazza. 

4 
 
 
 
 
4 
 

 

A téma 
aktualitása 

A kérdést nem elvontan, hanem a nyugdíjrendszer
problémáinak várható hatásain vagy lehetséges
megoldási módjain keresztül vizsgálja, megállapításai
esetleg saját felmérésén alapulnak. Aktuális adatokat
használ. 

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

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott téma 
feldolgozásában 

Az érettségi dolgozat bizonyítottan a vizsgázó 
munkája. Az érettségi írásban leadott része alapján 
egyértelműen azonosítható, hogy a szervezési 
folyamatban mi az érettségiző saját, önálló telje-
sítménye. Az írásos anyag a vizsgázónak a szerve-
zés során szerzett egyéni tapasztalatait is tükrözi. 

4  

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A szervezésen alapuló projekthez készített írásos 
anyag formája és terjedelme az előírásoknak 
megfelelő (3-5 oldal). A dolgozat tagolása arányos. 
A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan 
felépített. Nyelvi szempontból szabatosan, pon-
tosan, 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, 
egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait. 
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Cél-
meghatározás 
és értékelés 

• Az elkészült írásos anyag a nyugdíjrendszerről, 
illetve annak problémái lehetséges kezeléséről szóló 
rendezvény céljaihoz igazodik, meghatározza a 
szervezés során végzendő egyéni feladatokat. 
• A szervezésen alapuló projekthez készített írásos 
anyag az érettségiző által végzett tevékenység 
hatékonyságának értékelését is tartalmazza, és 
vizsgálja a kitűzött célok megvalósulását. 

4 
 
 
 
2 
 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok és 
összefüggések felismerésére a rendezvény szerve-
zése során, pl.: látja a résztvevők száma és a 
megfelelő tájékoztatás közötti kapcsolatot.  
• A vizsgázó írásos anyagában a lényegi elemek 
kiemelt szerepet kaptak, azok jól megfoghatóak. 

2 
 
 
 
2 

 

A projekt-
munka 
elméleti 
megalapozása 

• Az elkészített bibliográfia egyrészt a 
szervezéshez kapcsolódó jogi, marketingvonat-
kozású elméleti ismeretek elsajátítását segíti, amiket 
a vizsgázó megfelelően alkalmaz, másrészt azokkal 
a nyugdíjrendszer kérdéskörének elméleti megala-
pozását biztosítja. 
• A szervezés jogi és gazdasági feltételeit is 
bemutatja. 

4 
 
 
 
 
 
4 

 

Összesen: 30  
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önálló 
munkavégző- 
és 
kezdeménye-
zőképesség 

A vizsgázó dokumentáltan a szabályoknak megfelelő 
mennyiségű időt (legalább 30-35 óra) fordított a 
rendezvény szervezésére, lebonyolítására.  

2 
 

 

A vizsgázó a feladat megoldása során megfelelően motivált 
volt, önálló ötletekkel, javaslatokkal, kezdeményezésekkel 
vett részt a szervezésben. A vizsgázónak a szervezésben 
játszott szerepe megállapítható (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 vizsgázó a rendezvény meghirdetése során többfajta 
információhordozót is használt, a figyelem felkeltését 
ötletesen oldotta meg, esetleg megfogható a személyes 
meggyőzésre tett erőfeszítése is. 
• A vizsgázó képes volt a szervezés folyamatában a 
megfelelő tájékoztatásra. Kapcsolatteremtési képessége a 
vizsgafeladat megvalósítása során megfelelő volt, esetleg 
számára idegen környezetben is jól kommunikált. 

2 
 
 
 
2 

 

Szervező-
készség, az 
információk 
komplex 
kezelése 

• Megfelelően választotta ki a helyszínt és az időpontokat, 
a szervezési munkához kapcsolódó időkereteket megjelölte, 
az események időtartama arányos. Reálisan határozta meg a 
költségigényeket. 
• A vizsgázó ismeri a rendezvény megvalósításához 
kapcsolódó intézményeket, szervezeteket és azok működési 
sajátosságait. 
• A vizsgázó kézben tartotta a rendezvény irányítását, 
annak értékelése és a megfelelő visszacsatolás megtörtént. 

2 
 
 
 
 

2 
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Helyzetfel-
ismerő, 
konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó 
képesség 

• A vizsgázó a rendezvény szervezését és megtartását 
gátló, zavaró tényezők kiküszöbölésére (esőnap, 
tartalékhelyszín, áramhiány, rendzavarás stb.) felkészült. 
• Az érettségiző a váratlanul felmerült problémák, 
helyzetek, a program kapcsán keletkező feszültségek 
kezelését meg tudta oldani. 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) 

50  
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2. projekttéma: A hálózati kapcsolatok világa 
 

1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

 
A dolgozat 
egyedisége 

A dolgozatot az érettségiző önállóan készíti el. Az 
idézeteket, szakirodalmi hivatkozásokat pontosan 
feltünteti, illetve a bemutatott blog, honlap, közösségi 
portál adatait pontosan megadta. 

 
2 

 

 
 
 
 
Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A dolgozat terjedelme megfelel az érettségi 
elvárásainak (10-15 oldalas). 
• A dolgozat esztétikus, szabványos formátumú. 
Táblázatai, ábrái áttekinthetőek, címmel ellátottak. 
• A vizsgaművet fejezetekre, azokon belül 
bekezdésekre osztja, a lényegi részeket kiemeli. 
• A szöveg nyelvtanilag és nyelvhelyességi 
szempontból is pontos, igényes. Gördülékenyen, 
olvasmányosan fogalmaz, érződik rajta az egyéni 
stílus, hangvétel. 
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2 
 
 

2 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím összhangban van a hálózati 
kapcsolatok témával, a hálózaton át történő kap-
csolattartás valamely fontos jellemzőjét ragadja meg, 
esetleg használhat az internetezők által alkalmazott 
jeleket, kifejezéseket. A cím figyelemfelkeltő, ötletes. 

2  

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

• A munka tartalma megfelel a hálózati kapcsolatok 
téma szakszerű elemzésének, a vizsgázó környe-
zetéhez, saját élményeihez kapcsolódó konkrét 
megállapításokat is tartalmaz. 
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott 
szakmai-etikai követelményeket betartja. 
• A projektmunka tartalmaz önálló, kutatási jellegű 
tevékenységet, mely lehet például blog- vagy honlap-
figyelés, közösségi portál aktív használata, letöltések, 
idézetek elemzése, interjú a használókkal, felmérés, 
adatgyűjtés a felhasználói szokásokról, elégedettség-
ről, véleményről, szakirodalmi áttekintés, médiakuta-
tás, egyéb kapcsolati hálók kutatása, felmérése stb. 
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2 
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A projekt 
elméleti 
megalapozása, 
az információk 
komplex 
kezelése, a 
szakmai 
fogalmak 
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A hálózati világ témájához kapcsolódó elméleti 
ismereteket megfelelően mutatja be, helyesen alkal-
mazza. Elméleti hátterében megfogalmazódnak a 
témához kapcsolódó alapvető ismeretek. Témáját nem 
szűkíti le a szoftver vagy más információtechnológiai 
feltételek elemezésére, hanem társadalomismereti 
megfigyeléseket végez. A dolgozat készítője informá-
cióit többféle szakterületről szerzi, ötvözi, például 
jellemzi a hálózatok nyelvi, jogi, gazdasági, társa-
dalmi területeken történő alkalmazását, kitérhet 
életkori, földrajzi, társadalmi rétegződés szerinti 
elemzésre. Tematikus vagy stílus szerinti össze-
hasonlítást végezhet az általa vizsgált honlapok, 
blogok között. Kitérhet az ingyen reklámok szerepére, 
fajtáira. Feltárhatja a hálózati kapcsolatok társadalmi, 
gazdasági, morális vonatkozásait.  
• Pontosan hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, 
forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb 
terjedelmű mű kivonatolása, értő feldolgozása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helye-
sen használja: link, böngészés, honlap, kommuni-
káció, média, felhasználó, blogger, spam, blogportál, 
virtuális világ, társadalmi tőke, együttműködés stb. 
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A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában a hálózatok lényegi elemeit 
emeli ki, jól súlypontoz, illetve a választott blogot, 
közösségi portált, honlapot tartalmi, stílusbeli és a 
felhasználók társadalmi viszonyai szerint jellemzi, 
ezekből képes társadalmi, történelmi, szociológiai, 
kulturális ok-okozati kapcsolatok, összefüggések fel-
ismerésére az internetezés témakörében. Elemezheti a 
publikus és privát szféra közti kapcsolatot. 
• Kitér a hálózatok alkalmazásának kulturális, 
művészeti, jogi, gazdasági, társadalmi esetleg politikai 
lehetőségeire is. Előnyöket, hátrányokat, veszély-
forrásokat egyaránt észrevesz, állításait példákkal 
támasztja alá. 
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A hipotézis 
vagy cél 
megfogal-
mazása és 
értékelése 

• A projektmunkát célkitűzésre vagy hipotézis meg-
fogalmazására építi, és ennek irányában végez böngé-
szést, vizsgálatot, kutatást, szakirodalmi tájékozódást. 
• A dolgozatban sor kerül a hipotézis vagy a kutatási 
cél megvalósulásának értékelésére, a kiválasztott 
internetes oldalak előzetes várakozásainak megfelelő 
vagy attól eltérő jellemzőinek bemutatására. 

2 
 
 
 

2 

 

Önkifejező-
képesség 

• Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az 
egyéni hang, a vizsgázó véleménye, egyéni értékelése 
a kiválasztott internetes oldalakhoz, annak jövőbeli 
használatához. 
• A vizsgázó képes világosan és szakszerűen 
kifejezni gondolatait. 
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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 
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Célmeghatározás 
és értékelés 

Az írásos anyag a hálózati kapcsolatok lényegi 
vonásai elméleti alapjainak és gyakorlatának 
bemutatását tűzte ki célul, és értékelte is a 
célkitűzés megvalósítását. 

 
 

2 

 

 
 
A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó képes észrevenni és bemutatni 
azokat a folyamatokat, amelyek mentén 
hatékony lehet valamely – internetes vagy más –
hálózati kapcsolat, illetve felismeri a választott 
blog vagy közösségi oldal tartalmi és a 
felhasználókat jellemző szociális, pszichés 
jellemzők közti kapcsolatot. Kitérhet a 
megjelenő reklámokra, azok hatására. 

 
 
 
2 
 

 

 
A projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

A vizsgázó elméleti megalapozottsága 
tükröződik a kész műben, a szakkifejezéseket 
helyesen használja. A hivatkozások, idézetek 
alkalmazása korrekt. Képes a látott weboldalak 
tartalmi elemzésére, stilisztikai, műfaji 
sajátosságok meglátására.  

 
 
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 Maximális 
pont 

Adott 
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 a 
hálózati kapcsolatok előnyeiről, veszélyeiről, műfaji 
jellemzőiről. 

2 
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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. 
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Szakmailag 
megalapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím összhangban van a 
témával, a hálózaton át történő kapcsolattartás 
valamely fontos jellemzőjét ragadja meg, esetleg 
használhat az internetezők által alkalmazott jeleket, 
kifejezéseket. A cím figyelemfelkeltő, ötletes. 

2 
 

 

A feladat 
megértése 

A munka tartalma megfelel a hálózati kapcsolatok 
társadalomismereti elemzésének. Ha az internet a 
választott témaköre, akkor nem informatikai 
fejtegetést nyújt, nem technikai jellemzőket vizsgál. A 
választott honlapot, portált többféle szempontból 
bemutatja, a felhasználás, a sajátos nyelv, az 
elhelyezett reklámok kerülhetnek elemzésre. 

 
 
 
2 
 

 

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

• A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól 
súlypontoz. 
• A vizsgázó képes nyelvi, kommunikációs vagy 
pszichológiai, gazdasági, társadalmi ok-okozati 
kapcsolatok, összefüggések felismerésére a hálózati 
kapcsolatok témakörében. 
• A projektmunkában a hálózati kapcsolatok lényeges 
elemeit vizsgálja (milyen területen, milyen kapcsolati 
háló, milyen szerepet tölt be, kinek és milyen 
előnyökkel jár, hogyan működik stb.), illetve 
középpontba kerülhet a blog tartalma, nyelvezete, a 
felhasználók társadalmi jellemzője, esetleg az 
elhelyezett reklámok.  

2 
 
2 
 
 
 
 

4 
 

 



Társadalomismeret — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0911 — projektmunka 16 / 27 2009. 

A projekt 
készítésének 
szakmai 
megalapozása 

• A témához kapcsolódó elméleti és műfaji ismeretek 
tükröződnek a kész műben. A hálózatokat mint új 
társadalmi jelenségeket szemléli, a választott 
hálózatra vonatkozó szakirodalmat felhasználja.  
• A médiaismereteket, a különböző technikai 
eszközök hatásmechanizmusát (például képnyelv 
vagy hanghatások, technikai eszközök, vágás, 
montázstechnika szakszerű alkalmazása) megfelelően 
alkalmazza. 

4 
 
 
 
4 
 

 

A téma 
aktualitása 

A vizsgamunka életszerű, aktuális, kötődik a vizsgázó 
környezetének valóságához.  

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

Szempontok Maximális 
pont 

Adott
pont 

 
 
Önállóság a 
kiválasztott 
téma 
feldolgozásában 

Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját munkája. A 
dolgozat alapján egyértelműen azonosítható, hogy a 
szervezés folyamatában mi az érettségiző saját, önálló 
produktuma, és mit végzett a többi résztvevő, társ-
szervező. Az írásos anyag tükrözi a szervezés során 
szerzett egyéni tapasztalatokat, a felkészülés során 
elsajátított elméleti ismereteket, illetve a rendezvény 
jelentőségét az adott közösség számra. 

 
 
 
4 

 

 
 
 
Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
meg-
szerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (3-5 
oldal). 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. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait, tartalmaz saját 
jegyzeteket, irodalomjegyzéket. 
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Cél-
meghatá-
rozás 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 is. 

4 
 
 
 
 

2 
 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényeg-
kiemelés 

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, 
összefüggések felismerésére, az elemzett hálózatokat 
elhelyezi az információs társadalomban, látja helyüket, 
szerepüket, előnyeiket és esetleges veszélyeiket. 
•  Írásos anyaga tárgyilagos, lényegre törő. 

2 
 
 
 
2 

 

A projekt-
munka 
elméleti 
meg- 
alapozása 

• A dolgozat készítője információit többféle 
műveltségi területről szerzi, ötvözi (szociológia, 
gazdaság, szociálpszichológia, informatika, 
kommunikációelmélet, pszichológia). Hivatkozásai, 
idézetei bizonyítják, hogy értő módon dolgozott fel 3-5 
írásos művet. Képes egyedi sajátosságokból 
általánosítások levonására. 
• Rávilágít a szervezés személyi, mikrokörnyezeti és 
esetleg gazdasági feltételeire. 
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Összesen: 30  
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

 
 
Önálló 
munkavégző- 
és 
kezdeménye-
zőképesség 

A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított idő 
a csatolt portfólióban dokumentált, az elvárhatónak 
megfelelő mennyiségű (30-35 óra). 

 
2 
 

 

• A tanuló 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. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes céljait jól 
kommunikálni, tudja a résztvevőket mozgósítani. 

2 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
Szervező-
készség, az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A hálózatok világát bemutató vagy ahhoz kapcsolódó 
kiállítás, előadások, rendezvények szervezéséhez, 
lebonyolításához szükséges időkeret megjelölése, az 
időpont megválasztása megfelelő. Az események 
időtartama arányos. A helyszín/helyszínek megválasztása 
megfelelő, a költségigények meghatározása megfelelő 
módon megtörtént. 
• A feladatot komolyan vette, a siker érdekében jól 
együttműködött másokkal, vagy az esemény, rendezvény, 
műsor szervezését a vizsgázó jól kontrollálta, irányította.  
• A rendezvény lebonyolítása után levonta a 
tanulságokat, és összefoglalta az eredményeket. 
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2 
 
 

2 

 

Konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó- 
képesség 

A tanuló képes volt a program kapcsán keletkező 
feszültségek kezelésére, az akadályok leküzdésére; meg 
tudta oldani a váratlan helyzeteket, illetve adekvátan 
reagált a felvetésekre. 

 
4 
 

 

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 konfliktuskezelés művészete – a mediáció  

 
1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelése 
 
Szempontok Maximális 

pont 
Adott 
pont 

A dolgozat 
egyedisége 

A dolgozatot az érettségiző önállóan készíti el. Az 
idézeteket, szakirodalmi hivatkozásokat pontosan 
feltünteti. 

 
2 

 

 
Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
meg-
szerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

• A dolgozat terjedelme megfelel az érettségi 
elvárásainak (10-15 oldalas). 
• A dolgozat esztétikus, szabványos formátumú. 
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 
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Szakmailag 
meg-
alapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím összhangban van a mediáció 
témájával, a konfliktuskezelés művészetének valamely 
fontos jellemzőjét ragadja meg; figyelemfelkeltő, 
ötletes. 

2  

A feladat 
megértése, 
a probléma 
fel-
ismerése, 
probléma-
megoldás 
keresése 

• A munka tartalma megfelel a választott téma 
előítélet-mentes bemutatásának, a vizsgázó 
környezetéhez, saját élményeihez kapcsolódó konkrét 
megállapításokat is tartalmaz. 
• Az írásos dolgozat műfajával szemben támasztott 
szakmai-etikai követelményeket betartja. 
• A projektmunka tartalmaz önálló, kutatási jellegű 
tevékenységet, mely lehet interjú, felmérés, adatgyűjtés, 
szakirodalmi áttekintés, médiakutatás stb. 
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2 
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A projekt 
elméleti 
megalapo-
zása, az 
információk 
komplex 
kezelése, a 
szakmai 
fogalmak 
azonosítása, 
helyes 
használata 

• A mediáció témájához kapcsolódó elméleti isme-
reteket megfelelően mutatja be, helyesen alkalmazza. 
Elméleti hátterében megfogalmazódnak a témához kap-
csolódó alapvető ismeretek. Ezek szerint a mediáció egy 
speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, 
hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös bele-
egyezésével egy semleges harmadik fél jár közben. A 
mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít 
tisztázni a konfliktus természetét, olyan megoldást talál-
ni, amely mind a két fél számára kielégítő. Abban 
működik közre, hogy a felek felismerjék a közös 
célokat, hogy újra megnyíljanak a kommunikációs 
csatornák, és kölcsönösen elfogadható javaslatok 
szülessenek a megegyezés érdekében. A vitában álló 
felek maguk döntik el, hogy el tudnak-e jutni a 
megegyezésig, és ennek természetét és feltételeit maguk 
szabják meg. A mediátor nem kényszerít semmilyen 
döntést, megegyezést vagy feltételeket a felekre. A 
mediáció nem nyilvános, hanem magánjellegű 
folyamat, és egyik sarkalatos pontja, hogy bizalmas és 
előítélettől mentes. Mindazt, ami a mediációs folyamat 
során elhangzik, előítélet nélkül kell elfogadni. A 
mediáció módszere arra bátorítja a feleket, hogy 
értékeljék át a vitában elérendő céljaikat, terveiket oly 
módon, hogy vizsgálják felül jelenlegi és jövőbeli igé-
nyeiket, érdekeiket; ami a konfliktus hosszú távú 
megoldását jelentheti, nem csak időleges 
kompromisszum megkötését. 
A dolgozat készítője információit többféle 
szakterületről szerzi, ötvözi, például jellemzi a mediáció 
pszichológiai, gyermekvédelmi, jogi, gazdasági 
területeken történő alkalmazását. 
• Pontosan hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, 
forrásokra (elvárható legalább 3-5 rövidebb terjedelmű 
mű lényegi kivonatolása, értő feldolgozása). 
• A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen 
használja: konfliktus, mediáció, motiváció, bizalom, 
empátia, kommunikáció, érdekek, szükségletek, konf-
liktuskezelési stratégiák, kompromisszum stb. Említhet 
mediációval foglalkozó szervezeteket, intézményeket: 
Kisebbségi Mediációs Intézet, Kapcsolat Alapítvány 
stb. 
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A lényegi 
elemek és a 
logikai 
kapcsolatok 
felismerése 

• A projektmunkában a mediációval kapcsolatosan a 
lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz. Megfogal-
mazza, hogy különböző konfliktuskezelő stratégiák 
léteznek. Eltérő szituációkban különböző stratégiákat 
alkalmazhatunk konfliktusaink kezelésére, mégis az 
emberek többségének van preferált konfliktusmegoldási 
stílusa. Ezek a stratégiák: elkerülés, engedékenység 
vagy alkalmazkodás, kompromisszum, erőszakosság és 
a problémamegoldó együttműködés. Csupán ez utóbbi 
hozhat hosszú távú és mindkét fél számára előnyös 
kimenetelt, a többi stratégia vagy konzerválja a felek 
közötti megoldatlan konfliktust, vagy az egyik kárára 
történik a megoldás. A mediáció a felek 
problémamegoldó együttműködésének elősegítése.  
• A vizsgázó képes társadalmi, történelmi, szociológiai, 
kulturális, ok-okozati kapcsolatok, összefüggések 
felismerésére a hatékony konfliktuskezelés 
témakörében. 
• Képes következtetések levonására, a jövő 
feladatainak vázolására is témájával kapcsolatban. Kitér 
a mediáció alkalmazásának jogi, társadalmi, politikai 
lehetőségeire is. Médiából vett vagy történelmi példával 
illusztrálja mondanivalóját. 
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A hipotézis 
vagy cél 
megfogal-
mazása és 
értékelése 

• A projektmunkát célkitűzésre vagy hipotézis 
megfogalmazására építi, és ennek irányában végez 
vizsgálatot, kutatást, szakirodalmi tájékozódást. 
• A dolgozatban sor kerül a hipotézis vagy a kutatási 
cél megvalósulásának értékelésére, a meggyőzés 
elméletére és gyakorlatára vonatkozó összefoglaló 
gondolatok leírására.  

2 
 
 
 

2 

 

A téma 
aktualitása 

A vizsgamunka életszerű, kötődik a vizsgázó lakó-
helyén, környezetében megfigyelhető jelenségekhez. A 
vizsgált jelenségek, pszichológiai jellemzők aktuálisak, 
életszerűek. 

2  

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 Maximális 
pont 

Adott 
pont 
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Cél-
meghatározás 
és értékelés 

Az írásos anyag a mediáció lényegi vonásainak 
elméleti alapjait, és a konfliktuskezelés 
gyakorlatának bemutatását tűzte ki célul, és 
értékelte is a célkitűzés megvalósítását. 

 
 

2 

 

A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényegkiemelés 

A vizsgázó képes észrevenni és bemutatni azokat 
a pszichológiai folyamatokat, amelyek mentén 
hatékony lehet a mediáció. Megfogalmazza, hogy 
a hatékony konfliktuskezelés a felek prob-
lémamegoldó együttműködésének elősegítése. Fő 
hatóereje a felek közti konstruktív kommunikáció 
létrehozása, ez az értelmes párbeszéd vezet a 
magam és a másik érdekeinek felismeréséhez, 
figyelembevételéhez, az alternatív megoldási 
módok kialakításához. Ezen keresztül 
változhatnak attitűdjeim, értékítéleteim is. 

 
 
 
 
 
2 
 

 

 
A 
projektmunka 
elméleti 
megalapozása 

A vizsgázó elsősorban a konfliktuskezelés 
stratégiáinak bemutatásán keresztül (elkerülés, 
engedékenység vagy alkalmazkodás, komp-
romisszum, erőszakosság és a problémamegoldó 
együttműködés) világít rá a mediáció haté-
konyságára. A mediáció egy speciális konf-
liktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy 
két fél vitájában, mindkét fél közös bele-
egyezésével, egy harmadik fél jár közben. Célja a 
konszenzus létrehozása. 
A mediáció elméleti hátterének 
(szociálpszichológia, pszichoterápia, kommu-
nikációelmélet) tanulmányozását tükrözi az 
elkészített bibliográfia. A feldolgozott 
szakirodalom megjelenik 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 Maximális 
pont 

Adott 
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 a 
konfliktusokkal, azok kezelési stratégiáival 
kapcsolatban. 

2 
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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 
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 Szakmailag 
meg-
alapozott 
címadás 

A vizsgázó által adott cím összhangban van a mediáció 
témájával, a konfliktuskezelés művészetének valamely 
fontos jellemzőjét ragadja meg; figyelemfelkeltő, 
ötletes. 

2 
 

 

A feladat 
megértése 

A munka tartalma megfelel a mediáció sajátosságait 
bemutató témának: a hatékony konfliktuskezelés 
jellemzőit állítja a középpontba; betartja a választott 
műfaj sajátosságait, követelményeit. 

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

• A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól 
súlypontoz. 
• A vizsgázó képes pszichológiai, ok-okozati 
kapcsolatok, összefüggések felismerésére a hatékony 
konfliktuskezelés témakörében. 
• A projektmunkában a mediációval kapcsolatosan a 
lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz. 
Megfogalmazza, hogy ha a vitázó felek mediáció 
segítségét veszik igénybe, akkor egy olyan folyamatban 
vesznek részt, amelyben a mediátor tartja kézben a vitát, 
veszekedés helyett két egyenrangú fél tárgyalásává 
alakítja, és olyan megállapodáshoz juttatja a feleket, 
amelyben ők maguk határozhatják megállapodásuk 
tartalmát, és végül mindkét fél nyertesnek érzi magát. 
Csak az aktuális problémák kerülnek megbeszélésre, 
azok jövőbeni megoldása a feladat. Múltbeli ügyekkel, 
az igazság, a bűnös keresésével nem foglalkozik a 
mediáció. Mindenki magát képviseli, az elhangzottak 
titokban maradnak, jegyzőkönyv nincs, egyetlen írás 
marad a tárgyalásról, a résztvevők és a mediátor által 
aláírt egyezség. A megszületett egyezség tartalmazni 
fogja a résztvevők igényét, vagyis mindkét fél jól 
felfogott érdeke, hogy betartsa a megállapodás pontjait. 
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A projekt 
készítésének 
szakmai 
meg-
alapozása 

• A témához kapcsolódó elméleti és műfaji ismeretek 
tükröződnek a kész műben. Párhuzamba állíthatja 
például a konfliktusokban általában tanúsított megoldási 
stratégiáinkat bizonyos személyiségvonásokkal. 
Megfogalmazhatja a konfliktuskezelés különbségeit 
egyénileg, illetve csoportos helyzetben, említheti a 
csoportpolarizáció jelenségét. A jelenségek mögötti 
pszichés hatóerők, működésmódok szakkifejezéseit 
pontosan használja, melyek elsősorban a 
kommunikációelmélet és a szociálpszichológia 
területeiről származnak. 
• A médiaismereteket, a különböző technikai eszközök 
hatásmechanizmusát (például képnyelv vagy 
hanghatások, technikai eszközök, vágás, 
montázstechnika szakszerű alkalmazása) megfelelően 
alkalmazza. 
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A téma 
aktualitása 

A vizsgamunka életszerű, aktuális, kötődik a vizsgázó 
környezetének valóságához.  

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

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önállóság a 
kiválasztott 
téma 
feldolgozásában 

Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját munkája. A 
dolgozat alapján egyértelműen azonosítható, hogy a 
szervezés folyamatában mi az érettségiző 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 rendezvény 
jelentőségét az adott közösség számra. 

 
 
 
4 

 

Formai és 
terjedelmi 
követelmények, 
megszerkesz-
tettség, 
nyelvhelyesség 

• Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (3-5 
oldal). 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. 
• Portfóliója gondosan összeállított, tükrözi a 
szervezőmunka sajátosságait, tartalmaz saját jegyzeteket, 
irodalomjegyzéket. 
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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. 
• Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, az 
érettségiző által végzett tevékenység hatékonyságának 
értékelésére. 

4 
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A logikai 
kapcsolatok 
felismerése, 
lényeg-
kiemelés 

• A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, össze-
függések felismerésére a mediációs folyamat bemutatása 
kapcsán. Megfogalmazza, hogy a mediáció egy speciális 
konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy két 
fél vitájában, mindkét fél közös beleegyezésével, egy 
harmadik fél jár közben. Célja a konszenzus létrehozása. 
Fő hatóereje a felek közti konstruktív kommunikáció 
létrehozása, ez az értelmes párbeszéd vezet a felek 
érdekeinek felismeréséhez, figyelembevételéhez, 
alternatív megoldási módok kialakításához. Ezen 
keresztül változhatnak attitűdjeik, értékítéleteik is. 
• Írásos anyaga tárgyilagos, lényegre törő. 
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A projekt-
munka 
elméleti 
meg-
alapozása 

• A mediációval kapcsolatos elméleti ismeretek megala-
pozását tükrözi az elkészített bibliográfia, írásos 
anyagában a szervezéshez kapcsolódó ismeretek is 
megjelennek, azokat megfelelően alkalmazza. 
Megfogalmazza, hogy a mediáció egy speciális 
konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két 
fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével, egy 
semleges harmadik fél jár közben. A mediátor a 
problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a 
konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, 
amely mind a két fél számára kielégítő. Abban működik 
közre, hogy a felek felismerjék a közös célokat, hogy újra 
megnyíljanak a kommunikációs csatornák, és 
kölcsönösen elfogadható javaslatok szülessenek a 
megegyezés érdekében. A vitában álló felek maguk 
döntik el, hogy el tudnak-e jutni a megegyezésig, és 
ennek természetét, feltételeit maguk szabják meg. A 
mediátor nem kényszerít semmilyen döntést, megegyezést 
vagy feltételeket a felekre. A mediáció nem nyilvános, 
hanem magánjellegű folyamat, és egyik sarkalatos pontja, 
hogy bizalmas és előítélettől mentes. Mindazt, ami a 
mediációs folyamat során elhangzik, előítélet nélkül kell 
elfogadni. A mediáció módszere arra bátorítja a feleket, 
hogy értékeljék át a vitában elérendő céljaikat és terveiket 
oly módon, hogy vizsgálják felül jelenlegi és jövőbeli 
igényeiket, érdekeiket; ami a konfliktus hosszú távú 
megoldását jelentheti, nem csak időleges kompromisszum 
megkötését. 
A dolgozat készítője információit többféle műveltségi 
területről szerzi, ötvözi (szociálpszichológia, 
kommunikációelmélet, pszichoterápia stb.). 
• Rávilágít a szervezés személyi, mikrokörnyezeti és 
esetleg gazdasági feltételeire. 
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3. b) A lebonyolítás módjának értékelése 
 

Szempontok Maximális 
pont 

Adott 
pont 

Önálló 
munkavégző- 
és 
kezdeményező
képesség 

A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított idő a 
csatolt portfólióban dokumentált, az elvárhatónak megfelelő 
mennyiségű (30-35 óra). 

 
2 

 

 

• A tanuló 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 
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A figyelem 
felkeltése és az 
érdeklődés 
megtar-
tásának 
képessége 

• A rendezvény, esemény, műsor meghirdetése, a figyelem 
felkeltése ötletes, akár többfajta információhordozót is 
használ. 
• A szervezés folyamatában a vizsgázó képes céljait jól 
kommunikálni, tudja a résztvevőket mozgósítani. 
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Szervező-
készség, az 
információk 
komplex 
kezelése 

• A mediáció sajátosságait bemutató vagy ahhoz 
kapcsolódó kiállítás, előadások, rendezvények 
szervezéséhez, lebonyolításához szükséges időkeret 
megjelölése, az időpont megválasztása megfelelő. Az 
események időtartama arányos. A helyszín/helyszínek 
megválasztása megfelelő, a költségigények meghatározása 
megfelelő módon megtörtént. 
• A rábízott feladatot komolyan vette, a siker érdekében jól 
együttműködött másokkal, vagy az esemény, rendezvény, 
műsor szervezését a vizsgázó jól kontrollálta, irányította.  
• A rendezvény lebonyolítása után levonta a tanulságokat, 
és összefoglalta az eredményeket. 
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Konfliktus-
kezelő és 
probléma-
megoldó- 
képesség 

A tanuló képes volt a program kapcsán keletkező 
feszültségek kezelésére, az akadályok leküzdésére; meg 
tudta oldani a váratlan helyzeteket, illetve adekvátan reagált 
a felvetésekre. 
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A szervezésen alapuló projekt írásos anyagának és a lebonyolítás 
módjának összesített pontszáma (a és b rész együtt) 
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