T 1285-06/5B1/1

A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
54 140 01 0000 00 00

Gyógypedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell tüntetnie, és a
lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen: 50 pont
100% = 50 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 6%.
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1.)

Határozza meg a hallássérülés fogalmát!

2.)

Húzza alá a megfelelő választ!

5 pont

1 pont
b) Az alábbiak közül melyiket nevezzük hangfeldolgozó résznek?
Fülkagyló
Külsőfül
Középfül
Belsőfül

3.)

Jellemezze a következő csoportot!

5 pont

súlyos nagyothallás

4.)
Sorolja fel, hogy a hallássérülés következményeként a beszédkommunikációban
fellépő problémák mely területeket érintik a leginkább!
5.)

Soroljon fel a hallássérült személyek oktatásában használható kommunikációs
csatornák közül legalább 5-öt!

3 pont

5 pont

Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Tartalmilag helyes egyéb válasz is elfogadható!

6.)

Határozza meg az audiométer fogalmát!

4 pont

7.)

Sorolja fel a hallókészülék részeit!

5 pont

8.)
Döntse el, hogy melyik igaz, vagy hamis az alábbi állítások közül! A megfelelő
betűjelet (I vagy H) írja a pontozott vonalra!
A hallókészülék mikrofonja a környezet hangjait felfogja, a levegőben terjedő rezgéseket
elektromos jellé alakítja.
Lehetnek kristálymikrofonok, mágneses mikrofonok, keramikus, digitális mikrofonok.
Az elektromos erősítő a mikrofon elektromos jelét felerősíti, és akusztikus jelként közvetíti a
hallgatóhoz.

3 pont
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9.)

Keresse meg a párját!


A manuális oktatási irányzat

4 pont





Az orális-auditív oktatási irányzat




Az auditív-verbális oktatási irányzat

legfontosabb kommunikációs
csatornája a jelnyelv, illetve az
ujj-abc.
legfontosabb kommunikációs
csatornája
a
hallási
információkon alapuló hangos
beszéd.

legfontosabb kommunikációs
csatornája a szájról olvasás,
kiegészítve
a
hallási
információkkal.

10.)

Soroljon fel minimum 5 életvitelt segítő technikai eszközt, amit a hallássérült
személyek mindennapjaikban használ(hat)nak!

5 pont

11.)

5 pont

Soroljon fel öt gyógypedagógiai asszisztensi tevékenységet a hallássérült gyermekek
/ tanulók ellátásában!

Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Tartalmilag helyes egyéb válasz is elfogadható!
12.) Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis! A megfelelő betűjelet (I vagy H)
írja a pontozott vonalra!






A hallássérülés következtében az intelligencia nem sérül.
Az akadálymentesítés nem kizárólag a fizikai tér átalakítását jelenti.
A hallássérült emberek passzív szókincse sokkal nagyobb, mint az aktív.
A siket gyermekek oktatása nem kizárólag speciális iskolában képzelhető el.
A fájdalomküszöb az az érték, ahol már kellemetlen a hang erőssége.

5 pont

