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Pedagógia ismeretek — középszint

Javítási-értékelési útmutató

Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez
(az értékelő tanárok részére)

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók.
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van.
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek.
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1. Milyen célra és feltételekkel használjuk az interaktív táblát?

5 pont

1 pont – az eszköz nevéből adódóan órai interakciók támogatására;
1 pont – a tanulók aktív bevonására az órai munkába;
3 pont – használatához megfelelő tanári előkészítés szükséges (szoftver ismerete, feladatok
előkészítése és kipróbálása)
Más, szakmailag helyes válasz is elfogadható.
2. Ismertesse a nevelés fogalmát!

4 pont

2 pont – célirányos tevékenységek rendszere (összessége)
2 pont – amely a gyermek személyiségének fejlesztésére irányul
Más, szakmailag helyes válasz is elfogadható.
3. Határozza meg a didaktika fogalmát!

3 pont

1pont – oktatáselmélet vagy az oktatás elmélete;
1 pont – a tanítás-tanulás törvényszerűségeivel foglalkozik;
1 pont – arra ad választ, hogy mit és hogyan tanítsunk
Más, szakmailag helyes válasz is elfogadható.
4. Soroljon föl a szóbeli ismeretközlés formái közül hármat!

9 pont

3-3 pont szerezhető az alább felsorolt listában szereplő fogalmak említésével:
-

előadás,

-

magyarázat,

-

kérdezés,

-

elbeszélés,

-

megbeszélés

5. Milyen célra alkalmazzuk a szociometria módszerét? Írjon példát jellemző kérdésre,
amely szociometriai felmérésben szerepelhet!

5 pont

2 pont – a szociometria egy csoport (közösség) szerkezetének („rejtett hálózatának”) feltárására
szolgál;
2 pont – gyakorlati jelentősége az osztályban kialakuló klikkek vagy az elszigetelődés feltárása;
1 pont – példakérdés szociometriai kérdőívből: „Kivel aludnál szívesen egy szobában az
osztálykiránduláson?” vagy „Szerinted kivel tartod majd a kapcsolatot a 8. osztály befejezése
után is?”
Más, szakmailag helyes válasz is elfogadható.
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6. Ismertesse a személyiség fogalmát!

4 pont

2 pont – a személyiség különböző testi és pszichikus jellemzők rendszere;
1 pont – a személyt egyedivé, megismételhetetlenné teszik;
1 pont – a személyiség meghatározza a gondolkodást és a viselkedést;
Más, szakmailag helyes válasz is elfogadható.
7. Mit jelentenek az adaptáció és az asszimiláció kifejezések Piaget fejlődéselméletében?
4 pont
2 pont – adaptáció mint alkalmazkodás a külső ingerekhez;
2 pont – asszimiláció a külső ingerek befogadása, értelmezése a meglévő sémák segítségével
8. Mi jellemzi az előítéletet? Hogyan lehetséges megváltoztatni?

4 pont

2 pont – érzelmi töltetű elképzelés, vélemény valamely csoporttal szemben;
2 pont – az adott csoportról szóló felvilágosítás és tapasztalatszerzés segíthet az előítéletek
leküzdésében vagy mérséklésében
9. A következő feladatokban húzza alá az egyetlen helyes választ!

10 pont

Minek a rövidítése a NAT?
a) Nemzeti alaptanterv
b) Nemzeti Audiovizuális Tár
c) Népi Kollégiumok Adattára
d) Nevelésügyi Akciótámogatás
Melyik piaget-i fejlődési szakasz zajlik jellemzően a születés és 2 éves kor között?
a) pszichomotoros
b) műveletek előtti
c) konkrét műveleti
d) formális műveleti
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Mi a jellegzetes rövidítése a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség kifejezésnek?
a) BTMN
b) SNI
c) GYP
d) BT

Mi a bevett rövidítése a halmozottan hátrányos helyzet kifejezésnek?
a) H
b) HH
c) HHH
d) SNI
Mely tudástípussal jelöljük a többé-kevésbé automatizálódott tevékenységeket?
a) ismeret
b) készség
c) műveltség
d) kultúra
Minden helyes válasz két pontot ér.
10. A következő feladatokban húzza alá az egyetlen helyes válasz betűjelét!
6 pont
Milyen tudástípusba tartozik a következő: „Olaszország fővárosa Róma”?
a) ismeret
b) készség
c) jártasság
d) képesség
Milyen tudástípusba tartozik a következő: kétjegyű számok összeadása fejben?
a) ismeret
b) készség
c) jártasság
d) képesség
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Milyen tudástípusba tartozik a következő: egy Jókai-regény értő olvasása?
a) ismeret
b) készség
c) jártasság
d) képesség
(Minden helyes válaszért 2-2 pontot ér.)
11. Ebben a feladatban interjúkérdések és a rájuk adott válaszok szerepelnek. Az
interjúkérdéseket 1−5-ig számoztuk, a rájuk adott válaszokat a−f-ig jelöltük. Társítsa
mindegyik kérdéshez a rá adott helyes válasz betűjelét! Egy válasz egyik kérdéshez sem
tartozik, az kimarad a párosításból.

15 pont
A kérdésre adott

Interjú kérdések:

helyes válasz
betűjele

1

Miért fontos az egész napos iskola?

-

2

Mi a PISA-felmérések jelentősége?

a

3

Mikorra tervezik, hogy a tankönyvek helyett minden gyerek kap

d

egy tabletet?
4

Milyen fázisban tart jelenleg a pedagógus életpálya-modell?

c

5

Hogy nézne ki egy ideális nyár egy óvodásnak?

b

A kérdésekre adott válaszok:
a.) A programnak vannak olyan jellemzői, amelyek miatt nagyobb a jelentősége, mint más
hasonló felméréseknek.
b.) Sok homokvárépítés, szaladgálás, kavicsdobálás, patakparton, folyóparton, vízparton,
viszonylag korai lefekvés.
c.) Mostanra része lett a köznevelési törvénynek.
d.) Bízom abban, hogy ha bevezetjük az új Nemzeti alaptantervet 2018-ban, nyilván
felmenő rendszerben már megjelenik ez az intézkedés.
e.) A digitális forradalom már nem köti fizikai együttléthez a szocializálódást és a
közösségi oktatást.
A vizsgázónak fel kell ismerni, hogy az első kérdésre nincs válasz: 3 pont
A helyes párosításokért további 3-3, összesen 12 pont adható.
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12. Jelölje az alábbi állítások közül az igaz állításokat I a hamis állításokat H betűvel!
10 pont
Állítás

Igaz vagy Hamis?

A Nemzeti alaptanterv minden hazai oktatási intézmény kötelező

I

alapdokumentuma.
A halmozottan hátrányos helyzetű kifejezés szokásos rövidítése: HH.

H

A földgömb taneszköz.

I

A szóbeli közlés idegen elnevezéssel: nemverbális közlés.

H

A 35 év fölötti kor elnevezése: időskor.

H

Minden helyes válaszért 2-2 pont adható.
13. Válassza ki a felsorolt jellemzők közül a tekintélyelvű nevelési stílus jellemzőit, és jelölje

*-gal!

10 pont

*

I.

döntéseit egyedül hozza

II.

módszere: utasítás *

III.

módszere: kompromisszumkeresés

IV.

a csoport tagjai nem vehetnek részt a döntéshozatalban *

V.

informális vezető hozza meg a döntést

VI.

a döntés hiánya jellemzi

VII.

nem veszi figyelembe a csoport véleményét *

VIII.

anarchia jellemzi

IX.

a vezető egyedül vezet *

X.

meggyőzés révén keres kompromisszumot

Minden helyes válaszért 2-2 pont adható.
14. Miért kiemelkedő jelentőségű az anya és gyermek közötti kapcsolat csecsemőkorban?
Elemezze a kérdést a kötődés és az érzelmi fejlődés szempontjából!

11 pont

2 pont – az elsődleges kötődés fogalmának említése;
4 pont – ősbizalom, érzelmi stabilitás említése;
5 pont – összefüggő válasz további jó tartalmi elemekkel
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