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Probă scris ă 
Psihopedagogie special ă  

(profesori) 
Varianta 2 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 
 
I TÉTEL (30 pont) 
A. Elemezze, két- három oldalas terjedelemben a Pszihopedagógiai űrlap haszálatának specifikumát 
a SNI-s (sajátos nevelési igény) diákok megismerésében, a következő szempontok szerint:  
- Mutassa be a Pszihopedagógiai űrlapot; 
- Említsen meg három olyan kritériumot, mely szükséges a pszihopedagógiai jellemzés 

kidolgozásához; 
- Mutasson rá a pszihopedagógiai űrlap értékesítésének egy módjára a SNI-s diákok 

megismerésében; 
- Érvekkel támassza alá saját nézőpontját a differenciált diagnosztika jelentőségéről és 

relevanciájáról a nevelő- felzárkoztató tevékenységben; 
Megjegyzés: pontozva van a szaknyelv használata (1 pont) és a kérelemben pontosított 
terjedelembe való beilleszkedés (1 pont).             18 pont 
 

B. A munkaterápiát egyaránt tekintik a kitűzött/ tervezett tevékenységre való válaszadási mód 
irányítása művészetének és tudományának, melynek célja  az egészség támogatása és 
megőrzése, a fogyatékosság súlyosbodásának gátolása, és kezelése vagy edzése a fizikai és/ 
vagy lelki fogyatékkal élő személynek egy tevékeny életmód folytatása érdekében. 
A fenti kijelentésből kiindulva, magyarázza meg a munkaterápiás tevékenységek 
megközelítésének a szükségességét a tömegoktatásba vagy a speciális iskolákba integrált SNI-s 
gyerekek nevelésében, ugyanakkor mutasson be, az SNI-s gyerekeknek szánt, két munkaterápiás 
tevékenységre példát.  
Megjegyzés: A tétel kidolgozását azon fogyatékosság típus/ típusok perspektívájából kell 
megvalósítani, amelyekkel a vizsgázó abban az intézményben találkozott, melyben tevékenységét 
kifejti, vagy szakosítási területétől függően.                                   12 pont  
 
II. TÉTEL (30 pont) 
Elemezze a SNI-s tanulóknak szánt tanítási- tanulási/ korrekciós- nevelési  tevékenységek 
módszertanának aspektusait a következő szempontokat követve:  
- mutassa be a SNI-s gyerekekkel folytatott didaktikai/ korrekciós- nevelési tevékenységek során 

használt két módszer sajátosságát; 
- példázza, mindkét módszer alkalmazásánk módját, annak függvényében, hogy a diákok milyen 

típusú fogyatékéval/ fogyatékaival találkozott abban az intézményben, ahol tevékenységét 
kifejti, vagy szakosítási területének függvényében.  

Megjegyzés: A gondolati elrendezésért 3 pont jár, az elemző és érvelő készség bizonyításáért 3 
pont jár.  
 
III.TÉTEL           (30 pont) 
Az oktatási folyamat- fogalmi elemzés és összefüggés tanulás-tanítás-értékelés között. 
 
 


