
 
Határidők   Feladatok 

Elfogadható típusok: 

Segédletek az egyes lépésekhez 

Külső szakemberek megkeresése: 

Email írás: 

Telefonálás: 

Interjú készítés és feldolgozás 

Alapvetések: 

Általános leírás 

 

 

Határidők   Feladatok 
 

2019.09. első témavázlat (témaötlet): mit fog csinálni, mi a 

projekt/tett 

 kik azok akiket megkeres/megkeresett, kikkel lesznek az első interjúk 

 3 konzulensjavaslat 

 

2019.09.30. téma és konzulens választás vége, online kérdőív 

kitöltése, ütemterv (megkeresett és megkeresendő emberekkel), 

kérdések leadása! 

 

2019.10.14. min. 1 interjú feldolgozva, továbblépések  és további 

kérdések összeírva 

 

2019.11.08. 5 oldal leadása (az interjúkon kívül, lehet több fejezet 

egy-egy részlete is, mindenképp legyen benne olyan aminek 

utánaolvasott, és olyan amit csinált /tett/.) 

Ezen kívül: 

Interjú(k) 

Külső konzulens keresése (erről jegyzetek). 

Talált irodalomjegyzék (könyv és internet).  

Beszámoló az eddig megtett lépésekről és a tervezett 

továbblépésről (4-5 lépés). 

 

 

  



Elfogadható típusok: 

Megnézhető régebbi minták: https://drive.google.com/open?id=1I0MfM1F4u5Ky3-

k8pCWKNwG_yPG3sXVs 

Az hogy volt már a téma, az nem jelenti azt, hogy nem lehet újra azt választani! 

●  gyakorlati tett a központi 

o művészeti alkotás létrehozása, 

▪  pl. Horváth Ancsi, Horn Barta Bogyó – fényképezés, Janik  Levente – 

Zenél a világ, Kaposvári Márton – rajzfilmkészítés, Mándoki Luca, 

Kovács Flóra 

o tárgy-eszköz létrehozása, 

▪   pl. Brech Tamás – Környezettudatos építkezés, Hársfalvi Richárd – 

hangszerkészítés, Póth Bendegúz – Street workout, Turányi Péter – 

gőzgép, Arató Gáspár, szélenergia 

o esemény létrehozása 

▪  Varga Balázs - Waldorfeszt, Ambrus  Márk - Waldorf Gimis Olimpia, 

Németh Zsófi 

o szociális tett 

▪  Oláh Rebeka,  

●  kutató-cselekvő tett a központi  

o gyűjtőmunka-kapcsolatépítés,  

▪  pl. Ujlaky Janka – nemzetközi kapcsolatok, Gajewszky Eszter 

o kutatás, kísérletezés, új összefüggések keresése  

▪  pl. Timár Eszter – Gyerekrajzelemzés,  Pálosi Szabó Hanna – 

Rajzelemzés, Bánhidi Flóra – A pornográfiáról ítéletmentesen, Méhes 

Barnabás – Kikristályosodott zene, Zsirai Laura - ,  

o egy téma körüljárása és több szempontú feldolgozása (interjú, kutatás, művészi 

feldolgozás),  

▪  pl. Berényi Hanna – Reintegráció, Begala Dániel -  Ember és Föld, 

Vágó Zsófia – életutak,  Körmendi Liliána – gyermekotthonok, 

Szendrey Ádám - kommunikáció, 
o fontos téma megismertetése, átadása a cél 

▪  Sáfrán Csenge, Hegedűs Máté 

  

https://drive.google.com/open?id=1I0MfM1F4u5Ky3-k8pCWKNwG_yPG3sXVs
https://drive.google.com/open?id=1I0MfM1F4u5Ky3-k8pCWKNwG_yPG3sXVs


Segédletek az egyes lépésekhez 

Külső szakemberek megkeresése: 

Email írás: 

● legyen egy olyan email címük, ami nem vicces, a nevükre utal (tehát nem mókuska12, hanem 

pelda.peter12) 

● Mindig legyen tárgy (pl. megkeresés, segítségkérés, …) 

● megszólítás (Kedves, Tisztelt…),  

● legyen leírva, hogy ki az aki írja a levelet (12-es diák a Göllner…),  

● miért írja (éves munka, mi ez, mihez kér segítséget),  

● legyen benne, hogy nagy segítség lenne, ha tudna segíteni, de ne legyen követelőző 

● legyen elköszönés (Üdvözlettel: XY) 

● esetleg egyéb elérhetőség (pl. telefon) 

Fontos tudni, hogy vannak akik nagyon sok emailt kapnak és lehet hogy nem vagy csak nagyon sokára 

tudnak válaszolni, lehet nekik írni még, DE ne legyen követelés, hanem kérés! 

Ez (egyszerűbb verzióban) vonatkozik a nekünk (tanároknak) írt levelekre is!!! 

https://iflgazdasag.blog.hu/2016/09/29/10_tipp_hogy_megtanulj_helyesen_email-t_irni 

Telefonálás: 

Sajnos leginkább telefonon lehet elérni az embereket. Meg kell lépni, erőt kell venni magukon! 

Ugyanazokat be kell tartani, mint az emailnél, az elején kérdezzék meg, ráér-e most, vagy hívják 

máskor. 

Aki nagyon izgul az első alkalommal, az írja le magának azt a két mondatot és olvassa fel a telefonba. 

Interjú készítés és feldolgozás 

● felkészülés 

○ előre fel kell készülni az interjúalanyból 

○ kérdéseket előre össze kell írni, de az interjú közben el lehet térni, nem kell mereven 

ragaszkodni 

○ a cél új kérdések, új irányok megtalálása, tehát nem kell előre mindent tudni,  

○ bátran és hamar el kell kezdeni interjúzni, ez fog újabb irányokat nyitni 

○ valódi érdeklődés kell a téma és az alany felé 

● interjú közben 

○ mindenképp praktikus felvenni (ezt előre ki kell próbálni) 

○ érdemes lehet közben kicsit jegyzetelni, segít az irány tartásában, de a jegyzetelés ne 

vigye el a figyelmet 

● interjú után 

○ utána érdemes leírni emlékezetből a legerősebb benyomásokat 

○ vagy legépelni a teljes interjút vagy újra meghallgatva csinálni egy jegyzetet 

○ megkeresni a szövegben a csomópontokat, témákat, fontos pontokat 

○ írni egy összefüggő szöveget, ami NEM az interjú, hanem a feldolgozása 

● feldolgozás 

○ milyen előzetes kérdésekkel, elképzelésekkel ment az interjúra 

○ milyen benyomásai voltak az interjúalanyról, milyen volt az interjú 

○ milyen kérdéseire kapott választ 

https://iflgazdasag.blog.hu/2016/09/29/10_tipp_hogy_megtanulj_helyesen_email-t_irni


○ milyen új gondolatokat kapott 

○  milyen új kérdések merültek fel 

○ merre fog továbblépni 

http://media.ektf.hu/levelezo/orai_anyagok/interju.pdf 

  

http://media.ektf.hu/levelezo/orai_anyagok/interju.pdf


Alapvetések: 
Az éves munka lényege: 

●  PROJEKT: tervezés, kutatás, vezetés, végrehajtás, visszatekintés, újratervezés 

(mindenképp legyen benne újratervezés és reflexió, művészeti alkotásnál is fontos, a 

reflexió külső szakembertől és önmagától) 

●  SAJÁT TETT, mit fog csinálni? 

o saját tett, mint eszköz a válaszok kereséséhez, vagy mint válasz a kérdésekre 

o lehetőleg szociális tett (ami valamit ad a világnak), de nem kell és ez lehet az is 

hogy csinálok valamit, amivel hozzáteszek a világhoz (művészeti alkotás, 

ismeretterjesztés, stb.); annyit jelent, hogy nem csak róla szóljon (ebben több mint 

a nyolcadikos, nem csak hogy őt mi érdekli vagy ő valamit megtanul/megcsinál) 

●  a cél a jövőben van, ehhez nagyon hamar el kell kezdeni csinálni valamit, mert közben 

alakul ki 

●  fontos a folyamat, a belső és a külső út, amit végigjár! 

●  saját kérdésekre kapott válaszok egybegyúrva szakmai (szakirodalom és szakember) és 

saját gondolatokkal 

●  kell, hogy legyen külső szakember(ek), aki segíti a munkát és valós reflexiót ad a 

munkára, ez nem kell külső konzulens legyen, nem kell vele többször beszélni, ha nem 

lehet 

●  valós kérdések felvetése, új gondolatok megfogalmazása, összefüggések keresése 

●  CÉL 

o A munka során sikerül a diákoknak közelebb jutni önmagukhoz, 

o még jobban megismerni mire képesek, és 

o ugyanakkor adni is valamit a világ számára, megmutatni önmagukat, új 

gondolatokat, válaszokat és újabb kérdéseket keresni. 

 

Témaválasztáshoz: 

●  mi lesz a projekt, mit fog tenni? 

●  mi lesz a cselekedet, amit pont így más nem tudna megtenni? 

●  mik ehhez a kérdések? (valódi kérdések) 

●  kiket kéne ehhez megkeresni? 

●  ad-e ez valamit a többieknek vagy csak a készítőnek? 

●  mi lesz a folyamat, a végigjárt út? 

 

Menet:  

●  fontos, hogy legyen egy füzete, naplózza az eseményeket (mindent, azt is ami nem lesz 

esetleg a része, témaválasztás folyamatát is) 
●  mit fog tenni?! + valódi kérdések ehhez 
●  szakemberrel (érintettekkel) beszélni (interjú) 
●  saját tett terv 
●  szakmai alapok begyűjtése (szakirodalom) 
●  saját tett végrehajtása (napló),  
●  vagy többször végrehajtani vagy közben lépésenként tanulni a hibákból (ehhez kell 

kérdőívek, visszajelzések), egyeztetve szakemberrel → válaszok, eredmények  

●  bármit csinál kell újratervezés! (pl. kérdőív előbb egy kisebb csoporton tesztelés, 

javítás…) 
●  visszatekintés a munkára, önmagára, önreflexió, miben változott, hova lehetne 

továbbmenni  



Általános leírás 

 
Minden 12-dikes diáknak az éven át egy egyéni munkán kell dolgoznia. Ennek központjában 

egy tett, cselekedet áll, amihez kutatómunkát végez és végül előadja. 

Egy konkrét gyakorlati dologgal foglalkozva kell belemerülni a témába, és hozzá 

kutatómunkát végezni. Fontos, hogy az elméleti munkát segítő bármilyen illusztráció nem 

fogadható el gyakorlati-művészi munkaként, akkor sem, ha valamely művészeti ág 

eszközkészletét használja (pl. festették).  

A diákoknak fontossági sorrendben össze kell foglalniuk a szakmai tartalmat, fel kell 

ismerniük az okokat, a következményeket, és az összefüggéseket. A hangsúly a saját 

tapasztalatokon valamint a téma feldolgozása során feltárt anyagok, tények önálló értékelésén 

van.  

Bármilyen típusú témát választ, mindenképp keresnie kell legalább egy külső szakembert 

(aki jártas a témában és nem az ismerőse), fel kell keresnie és vele többször konzultálni a munka 

folyamán! 

Mindkét tevékenység közös bemutatóval zárul, melynek során a gyakorlati-művészi 

munkákból egy kiállítás nyílik, a kutatómunkáról szóló beszámoló pedig egy délutáni/esti 

előadás keretében nyilvánosan hangzik el (azok a munkák, amik nem kiállítható formátumban 

készültek, az előadás keretében kerülnek bemutatásra). Az előadás a hallgatósággal folytatott 

közös beszélgetéssel, vitával zárul, amelynek során a közönség kérdéseket tehet fel az 

előadónak.  

Az egyéni munka egész éves folyamat, melynek „megkoronázása” az előadás. A több 

hónapig tartó gyakorlati-művészeti munkának és a kitartó egyéni szellemi kutatómunkának 

nagy szerepe és jelentősége van. E kettő valamelyikéből nő ki később a diák záróelőadása és 

nem fordítva (az éves munka nem egyenlő az éves munka előadásával). A gyakorlati-művészi, 

az írásbeli és a szóbeli munkának egyensúlyban kell lennie, de mivel minden egyéni munka 

más-más jellegű, ezért a súlypontok kicsit eltolódhatnak.  

 

A kerettanterv szerint: 
„Egzakt megfigyelések és észlelések, véleménykikérések, kísérletek, megbeszélések  stb. 

formájában végzett önálló kutatómunka képezi az éves munka alapját, amelyet 

irodalomkutatás, és más információforrások felkutatása és használata egészít ki. A diákoknak 

fontossági sorrendben össze kell foglalniuk a szakmai tartalmat, fel kell ismerniük az okokat, 

a következményeket, és az összefüggéseket, valamint meg kell válaszolniuk a 

beszámolójuk, illetve előadásuk által a hallgatóságban ébresztett kérdéseket. Formai 

követelmény, hogy szakirodalmi hivatkozásokat (idézetek, forrásadatok  stb.) is kell 

tartalmaznia. Metodikailag a hangsúlyt a saját tapasztalatokra, valamint a téma feldolgozása 

során feltárt anyagok, tények önálló értékelésére kell helyezni.  

Általános pedagógiai cél, hogy a diákok saját munkabírásukat megtapasztalják, valamint 

terjedelmes, hosszú ideig tartó, személyre szóló munkájuk megtervezését és megszervezését 

elvégezzék és átéljék." 

Mivel ez a 12 év Waldorf oktatásnak a lezárása, ez egyfajta érettségi, mely az iskola 
pedagógiai irányultságából következően a legnagyobb és leghangsúlyosabb erőpróba. Éppen 
ezért itt a teremtő munkának van szerepe, tehát az önálló kutatásnak, az anyag 
feldolgozásának, a saját ítéletek, gondolatok megalkotásának, s messzemenően kerülendő az 
összeollózás, a lexikális ismertek, tényanyagok egyszerű visszaadása. 

  



A konzulens 

A folyamatot egy választott belső iskolai tanár segíti, aki nem kell, hogy a téma 
szakértője legyen, ő egy folyamatkísérő. Tanácsokkal látja el a diákot a 
továbbhaladáshoz, elolvassa az elkészült részeket és véleményezi. Jelzi, ha a 
követelményeknek nem felelne meg. 

 

A tutori csoport 

Idéntől hétfőként egy szakórában egy tanári csoport viszi az éves munka folyamatot, 
figyeli hogy hogyan haladnak a folyamattal. Ha kérdés merül fel (elfogadható-e egy 
téma vagy munka), akkor döntést hoz. 

 

Értékelési szempontok: 
 

● Folyamatos munka és konzultáció: 
○ időbeosztás 

○ betartotta-e a diák a határidőket? 
○ önállóság a munkában 
○ konzultálás (együttműködés hogyan alakult, mennyire folyamatos) 

■ rendszeresen találkozott-e velük, megfogadta-e, figyelembe 
vette-e a tanácsait, javaslatait? 

○ külső konzulens (van-e, kapcsolat) 
● A munka általában: 

○ A személyes érintettség és elkötelezettség elmélyülés tükröződik-e? 
○ Megjelentek-e önálló gondolatok, 
○ kérdések? 
○ Megjelennek-e a saját tapasztalatok és ezek önálló értékelése? 
○ Megjelennek-e a téma feldolgozása során feltárt anyagok, tények és 

ezek önálló értékelése? 

○ Mennyire alapos, körültekintő utánajárást tükröz a munka? 

○ a diák tájékozott-e a nyomtatott és az elektronikus szakirodalomban? 
○ Mennyire jelenik meg a reflexió a végzett munkára és saját magára 

(önreflexió)? 
● Írásbeli munka: 

○ Milyen a leadott szöveg nyelvi igényessége, helyesírása, stílusa? 
○ Formai követelmények, pl. 

■ A szó szerinti idézeteket pontosan kell jelölni a források 
feltüntetésével. 

■ A munka végén meg kell adni a bibliográfiát 
● Gyakorlati/művészeti munka - tett: 

○ mennyire kapcsolódik a témájához 
○ mennyi munkát fektetett bele 
○ fel tudta-e erre építeni az egész munkát? 

● Előadás 
○ később részletezve 

 


