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A vizsgára bocsátás feltételei 
 

• A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított ta-

núsítvány, valamint a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum le-

adása, a vizsgát megelőző hónap végéig. 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

 
A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 
 

Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy meg-

adott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a gyógypedagógiai nevelést, 

oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása. 

 

A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE: 

A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a képző által összeállított „Gyakorlati tétel-

sorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre   álló   időtartam:      
20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  30 % 

 

Írásbeli vizsgatevékenység 
 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 
 

Központi írásbeli vizsgatevékenység  
 

A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE: 
 

Az oktatásért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon történik a vizsgatevékeny-

ség megoldása. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  90 perc  

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  30 % 
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Szóbeli vizsgatevékenység 
 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 
 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 
A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE: 

 

A programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított központi 

szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:          20 perc (felkészülési idő 10 
perc, válaszadási idő 10 perc) 

 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  40 % 
 
A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai: 
 

A képesítő vizsgán, a gyakorlati vizsgatevékenység egyes tételeihez kapcsolódó fotók, gyer-

mekmunkák, és egyéb a gyógypedagógiai munkában alkalmazott eszközök, segédeszközök fel-

használhatóak. 

 

A képesítő vizsga egészének értékelése: 

 

A képesítő vizsga értékelés a három vizsgarészének a 10.3. táblázatban kifejtett súlyozott százalékos 

arányainak megfelelően történik.  

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért  

%-os teljesítmények alapján:  

81 - 100% jeles (5)  

71 - 80% jó (4)  

61 - 70% közepes (3)  

51 - 60% elégséges (2)  

  0 - 50% elégtelen (1)  

A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányá-

val súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.   

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának ér-

demjegye elégtelen (1).  

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizs-

gatevékenység ismétlése szükséges. 


