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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:

70 pont

100% =

70 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 6%.
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1. Párosítsa össze a latin kifejezéseket a magyar jelentésükkel!
a) perifériás

1. szülés utáni

b) paraparésis

2. féloldali bénulás

c) centrális

3. testi

d) hemiplégia

4. két alsó végtagra kiterjedő
mozgásképesség-csökkenés
5. agyi

e) spasztikus
f) hypermotilitás

6. petyhüdt

g) atóniás

1

2

7. előrehaladó

h) progrediáló

8. görcsös

i) szomatikus

9. gerincvelői

j) postnatalis

10. túlmozgás

3

4

5

6

7

8

9

10

Elérhető pontszám: 10 pont
2. Húzza alá az igaz állításokat!
A mozgás akadályozottsága kihat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

az empátia fejlődésére
a pszichoszomatikus fejlődésre
a képzőművészeti érdeklődés kialakulására
a cselekvéses tapasztalatszerzésre
a társadalmi szerepek elsajátítására
az interperszonális kapcsolatokra
a tanulási képességek kialakulására
az érzelmi, akarati élet fejlődésére
az értelmi kibontakozásra

A mozgásfogyatékos személyiségének alakulásával kapcsolatban az alábbi
szempontok különösen fontosak:
a) hogyan viszonyul a mozgásfogyatékos saját testéhez
b) mennyire erős a kritikai érzéke
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c)
d)
e)
f)

hogyan viszonyul a környezet a mozgásfogyatékos testéhez
mennyire fogadja el a másságot
Waldorf óvodába és iskolába jár-e vagy sem
a környezet véleményének a hatása hogyan hat a
mozgásfogyatékosra
g) városban vagy faluban él a mozgásfogyatékos
Elérhető pontszám: 8 pont
3.

Válassza ki a helyes válaszokat!
Testi fogyatékosok csoportjába tartozók….
a) azokat a rendellenességeket soroljuk ide, amelyek nem idegrendszeri eredetű
károsodások, hanem meghatározott fejlődési rendellenesség vagy baleset
következményei (pl. végtaghiány)
b) a mozgásfogyatékosok másik elnevezése
c) minden fogyatékosság ebbe a csoportba tartozik, kivéve az értelmi
fogyatékosokat
A szomatopedagógia …
a) az aphasiásokkal foglalkozó gyógypedagógiai tevékenység
b) a vakokkal foglalkozó gyógypedagógiai tevékenység
c) a testi és mozgásfogyatékosok fejlesztésére irányuló gyógypedagógiai
tevékenység
A fogyatékosság kialakulásának hatására felléphet
a) apátia, félelem a jövőtől, depresszió, nagyfokú hangulati labilitás
b) alkoholizmus, drogfüggőség
c) együttélési nehézség, családi problémák
Elérhető pontszám: 3 pont

4. Döntse el, hogy igazak-e az alábbi megállapítások! Írjon „I” betűt az állítások elé,
ha azok igazak és „H” betűt, ha hamisak!
………… A paraplégia vagy paraparesis a két felső végtagra kiterjedő bénulást illetve
gyengeséget jelent.
………... A fogyatékosságok károsodások eredményeképpen keletkeznek, és a hasonló
korú, nemű, normális egyénektől elvárható képességek hiányát vagy
beszűkülését jelenti.
………... Testi fogyatékosságok közé azokat a rendellenességeket soroljuk, amelyek nem
idegrendszeri eredetű károsodások, hanem meghatározott fejlődési
rendellenesség vagy baleset következményei (pl. végtaghiány);
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………... A mozgáskorlátozottság sebészeti eljárásokkal, valamint különböző gyógyászati
segédeszközök alkalmazásával sajnos nem csökkenthető.
………... A mozgássérült gyermeket, felnőttet eltérő fizikai állapota, felépítettsége,
testsémája nem akadályozza számottevően hétköznapi tevékenységeiben,
életvezetésében.
Elérhető pontszám: 5 pont
5. Foglalja össze röviden a segédeszköz ellátás folyamatának lépéseit!
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Elérhető pontszám: 8 pont
6. Gábor 16 éves. Egy autóbaleset következményeként derékon alul lebénult, a jobb
keze pedig kissé paretikussá vált. Szülei Önhöz fordulnak tanácsért, hogy milyen
eszközökkel lehetne növelni Gábor önellátását. Állítson össze egy listát, amely az
önellátás segédeszközeit tartalmazza!
A válasz során térjen ki a következőkre
- Önálló étkezés segédeszközei
- A mosakodásnál, fürdésnél használható segédeszközök
- Személyes higiéné eszközei
- Öltözést, vetkőzést segítő eszközök
- A közlekedésben használható segédeszközök
Elérhető pontszám: 22 pont
7. Munkahelyét a mozgássérültek számára is látogathatóvá kívánják tenni. Ennek
érdekében akadálymentesítik az egész épületet. Tegyen javaslatokat az átalakításra!
Milyen szempontokat vegyenek figyelembe az átépítésnél?
A válasz során térjen ki a következőkre:
- Megközelíthetőség
- Nyílászárók
- Speciális bútorzat
- Lámpakapcsolók, mosdócsapok stb. magassága
- Termek berendezése
- Mellékhelyiségek nagysága, berendezése
- Radiátorok, kályhák stb. elhelyezése
Elérhető pontszám: 14 pont

