
 ETIKA PROJEKT ÚTMUTATÓ ÉS ÉRTÉKELÉSI 

SZEMPONTOK 

 Általános tudnivalók vázlatosan: 
 

Mindenki számára kötelező elemek: 

- munkanapló 

- 2 konzultáció (online vagy élőben)  

- írásos dolgozat/ képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforrás 

- szóbeli beszámoló 

- vizuális segédanyag a szóbeli beszámolóhoz (PPT, Prezi, stb.) 

Értékelés: 

a munka előkészítése 10p 

produktum 30p 

szóbeli bemutató 10p 

összesen 50p 

50-35 p kiválóan megfelelt 34-25 p megfelelt 0-24 p nem felelt meg 

A kész munkák leadási határideje: 2022. március 1. A leadott munkákat az alábbi e-mail címre kell 

küldeni: etika.trefort@gmail.com. Emellett egy nyomtatott verziót a magyartanáriba kell leadni. 

Lehet egyénileg és csoportban (max. 3 ember!) dolgozni. 

 A követelmények részletes ismertetése: 
 

Írásos dolgozat/tanulmány: hagyományos házi dolgozat/ esszé, esettanulmány/ dokumentumelemzés/ 

az írásos formában beadott szociológiai jellegű interjú/ kérdőíves felmérés elemzése és értékelése/ 

publicisztikai típusú riport. 

Formai követelmények: mellékletek nélkül Times New Roman 12-es betűmérettel, másfeles 

sortávolsággal, normál margóval kb. 5-6 oldal. (2 ember esetében 10-12 oldal, 3 ember esetében 

15-18 oldal.)  

- felhasznált irodalomra hivatkozni a következő módon lehet: 

1. lábjegyzetben: 

- önálló kötet: Szerző: Cím. Kiadás helye, kiadás éve. oldalszám. 

pl.: Kis János: Értekezések a szociológiáról. Budapest, 1999. 27-33. o. 

- tanulmánykötet tanulmánya: Szerző: Cím. In: Tanulmánykötet címe. Szerkesztő 

neve. Kiadás helye, kiadás éve. oldalszám. 

- tanulmány folyóiratban: Szerző: Cím. Folyóirat címe. kiadás éve. évfolyam, szám. 

oldalszám. 

- internetes honlap: hiperhivatkozás (link), letöltés dátuma: év. hónap. nap. 

2. szövegközi hivatkozás: rögtön az átvett gondolat után a szövegben [Szerző 

vezetékneve Kiadás éve. oldalszám.] pl.: [Kis 1999. 27.] a tanulmány végén a rövidítéseket 

fel kell oldani. 

pl.: Kis 1999   Kis János: Értekezések a szociológiáról. 

Budapest, 1999. 16. o. 

mailto:etika.trefort@gmail.com


A tanulmány felépítése, és kötelező elemei: 

- tartalomjegyzék (Ez nem része a megadott oldalszámnak!) 

- a kiválasztott téma és a témaválasztás okai 

- a téma bemutatása: DILEMMA 

- a kutatás (ha van) menetének leírása (hogyan kutatom az adott kérdést? 

(kérdőíves felmérés, interjúk, más módszerek) pontos leírás a vizsgálat 

részeiről (hány embert kérdeztem meg? miért őket? hány évesek, milyen 

neműek voltak? stb.)  

- összegzés: esetleges megoldási javaslat a dilemmára 

- irodalomjegyzék (Ez nem része a megadott oldalszámnak!) 

Leadandó dokumentumok: munkanapló, dolgozat, vizuális segédanyag. 

Képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekten értjük az 

audiovizuális produktumot, a filmet, egyéb audiovizuális interjút, riportot, fotósorozatot, faliújságon 

tematikus képsorozatot, faliújság-sorozatot. 

Formai követelmények: a film legalább 5-20 percnyi. A fotósorozat – bármilyen megjelenési 

formában vagy adathordozón – legalább 10-15 képből áll. A fotósorozat egyik megjelenési 

formája lehet a PPT és a Prezi is. 

Leadandó dokumentumok: munkanapló, produktum, 2-3 oldalnyi leírás, vizuális segédanyag 

 

 

Munkanapló: 

Rövid, táblázatba rendezett 1-2 oldalas napló az elvégzett munkákról. A konzultációk során a konzulens 

tanár aláírásával igazolja, hogy a diák vagy csoport elvégezte a naplóban feltüntetett lépéseket. 

Minta: 
 

Dátum Feladat 

megjelölése 

Elvégzett munka Tapasztalatok Aláírás 

 Problémafelvetés, 

témaválasztás 

indoklása 

   

 Eszközök / 

források 

   

 Megválaszolandó 

kérdés / előzetes 

hipotézis (ha van) 

   

     

     

 

 

Konzultáció: 

A diákok egyénileg vagy csoportosan készítik a saját projektjüket, de minden projekthez kell a 

tantestületből egy konzulens tanárt találniuk. Minden csapatnak kétszer kell konzultálnia, ezt a tanár 

aláírásával igazolja. 

 



 

Szöveges leírás: 

Az írásos projektnél ez értelemszerűen maga a dolgozat. A képi, illetve a szervezésen alapuló projektnél 

olyan szöveget kell írni, ami röviden ismerteti a projektet, illetve a szóbeli beszámoló alapjául szolgál. 

Szóbeli beszámoló: 

Március 9-én, szerdán minden diáknak, illetve csapatnak beszámolót kell tartania, amelyben bemutatják 

munkájukat a 10. évfolyamos diákoknak. A bemutató egyéni projekt esetén kb. 10 perc, csoportos 

projekt esetén 15-20 perc. Ha filmet forgattak, a beszámoló időtartama 30 perc.  

Vizuális segédanyag a szóbeli beszámolóhoz: 

Lehet PPT vagy Prezi, terjedelme kb. 5-10 dia. Fontos, hogy segítse a felelet megértését. Ne legyen 

túlzsúfolt, inkább vázlatos. Lehet kreatív, de a tartalom szempontjából legyen releváns. 

Értékelési szempontok: 

 A vizsgázó önálló részvétele a projektkészítésben - önálló témafeldolgozás. 

 A konzultációkon való aktív részvétel és pontos felkészülés az elemzés, értékelés, összegzés 

elkészítéséhez 

 Információk kezelése, problémafelismerés, problémamegoldás képessége, széles körű 

alkalmazási ismeretek - munkanapló folyamatos vezetése, hipotézis vagy célkitűzés írásban való 

megfogalmazása, témaválasztás indoklása, munka ütemezésére vonatkozó tervezet készítése, 

konzultációkon megbeszélt határidők betartása. 

 Nyelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, szövegalkotás, 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 logikusan felépített, nem tartalmaznak súlyos nyelvtani, 

nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 


