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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet 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 kell ellátnia.

Értékelés
Összesen: 100 pont
100% = 100 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 5%.
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Az iskolában, ahol Ön dolgozik, a következő hónapban három új tanuló érkezését
várják. Mindhárman a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességeivel, azok különböző formáival küzdenek. Kollégáival áttekintik a
szükséges teendőket.
Foglalja össze a témakörrel kapcsolatos ismereteit a következők szerint!
1. Mutassa be a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességei közül az alábbi kategóriák lényegét!
(25 pont)
Hiperkinetikus zavarok:
Diszlexia:
Diszgráfia:
A motoros funkciók specifikus fejlődési rendellenességei:
Elektív mutizmus:

2. Párosítsa az alábbi viselkedészavarokat és a hozzájuk tartozó jellemzőket! Írja a
betűjeleket a táblázat megfelelő helyére!
(20 pont)
A. Magatartási zavarok
B. Oppozíciós zavarok
C. Mindkettő
D. Egyik sem
Legjellemzőbb tünete a felnőttekkel való szembeszegülés és a felnőttek
kérésének visszautasítása.
Agressziót, hazugságot, lopást magában foglaló tünetegyüttes.
Negatív, ellenkező és kihívó viselkedés.
A tünetek kizárólag családi környezetben jelentkeznek.
A diszruptív viselkedészavar (fokozott érzelmi állapotra és a
viselkedéskontroll hiányára utaló tünetegyüttes) egyik formája.
Megjelenhet öngyilkossági hajlam és/vagy kísérlet.
A tünetek leghamarabb 14 éves korban jelentkeznek.
BNO által leírt tünetegyüttes.
A tünetek között gyakori az alkohol- és drogfogyasztás.
Előfordulása minden életkorban gyakoribb a lányoknál.
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3. Ön és kollégái áttekintik az újonnan érkező gyermekek tanulási képességeit és
személyiségállapotát leíró szakvéleményt, illetve az abban szereplő
pszichometriai adatokat.
Párosítsa az alább felsorolt pszichometriai teszteket és rövid meghatározásaikat!
Írja a vizsgálati eszközök betűjelét a megfelelő helyre!
(16 pont)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pieron-teszt
Peabody-teszt
Bender próba
MAWGYI-R
Goodenough-féle teszt
GMP-teszt
Sindelar-teszt
RAVEN-teszt

___ A vizuomotoros koordináció fejlettségét vizsgáló eljárás
___ Figyelemvizsgáló eljárás
___ A tanulási zavart okozó részképességeket vizsgáló eljárás, melyhez terápiás módszer is
kapcsolódik
___ Beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló eljárás
___ A passzív szókincs szintjét mérő, szókincsvizsgáló eljárás
___ Az IQ-val rokonságot mutató rajzkvóciens számolására alkalmas emberrajz kiértékelési
módszer
___ Intelligenciateszt verbális és performációs próbákkal
___ Nonverbális, analitikus gondolkodást vizsgáló intelligenciateszt

4. Milyen viselkedési és kommunikációs elvek figyelembe vétele javasolt a
pedagógus részére a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességeivel küzdő gyermekek oktatása során? Soroljon fel ezek
közül ötöt!
(15 pont)
5. Nevezzen meg legalább nyolc játékos tevékenységet, melynek során lehetőség
nyílik az alakállandóság (alakkonstancia) fejlesztésére!
(24 pont)

