Szakirány-választás – előzetes képességfelmérés
Hallássérültek pedagógiája szakirány
A szakirány-választásra a képzés második (tavaszi) szemeszterében kerül sor, ennek pontos
eljárásrendjét legkésőbb a tavaszi regisztrációs hét végéig (február első hete) tesszük közzé a
honlapon.
A hallássérültek pedagógiája szakirány esetében a szakirányos képzést koordináló szakcsoport
képességfelmérést ír elő, ami a bejutás feltétele.
A képességfelmérésre minden tanévben a szakirány-választási időszak ideje alatt (március
eleje) kerül sor.
Az alábbiakban a hallássérültek pedagógiája szakirányra való bejutás feltételeiről
tájékoztatjuk a szakirány iránt érdeklődőket.
Az alkalmassági vizsga során megfigyelt és értékelt szempontok a következők:
mimika
hangerő, hangszín, beszédtempó, artikuláció, hanglejtés
kreativitás
kifejező, színes, élénk előadásmód
A feladatok teljesítésének elbírálása pontértékekkel jelölt minősítő skála alapján történik az
objektív megítélés érdekében:
Nagyon jó – 3 pont, átlagos – 2 pont, gyenge – 1 pont, nem megfelelő – 0 pont
Az alkalmassági vizsgán a fenti kritériumok a következő feladatok során kerülnek
elbírálásra:
Mimikai feladatok: érzelmek, jelentéstartalom megjelenítése, kifejezése arcjátékkal. A
részletes elbírálás kritériumai: élénkség, kifejezőkészség.
Maximálisan elérhető pontszám: 9 pont
Előre megadott, több lehetőségből az alkalmassági vizsgán kihúzott képről való párbeszéd
élményszerű előadása: rövid (1-2 perces) párbeszédes szöveg megjelenítése, a szereplők
megszólaltatása, a különböző karakterek megjelenítése a hangszínnel.
A részletes elbírálás kritériumai: a két szereplő megszólaltatása a párbeszéd során. Lényeges,
hogy az eltérő karakterek kifejezésre jussanak elsősorban a hangszín, hanglejtés, hangsúly,
esetenként a beszédtempó szempontjából, szükségesek a mimikai elemek is. A mesék eredeti
szövegéhez nem kell ragaszkodni, megfelel a saját szöveg is.
Maximálisan elérhető pontszám: 12 pont
Bábjelenet előadása: a rendelkezésre álló báb kínálatból kettő tetszőleges kiválasztása után,
rögtönzött, rövid párbeszédes jelenet előadása, a szereplők megszólaltatása, a különböző
karakterek megjelenítése.
A részletes elbírálás kritériumai: kreativitás (ötletesség, szokatlanság, humor), színes, élénk
előadásmód; mimika, tekintet, hangutánzás és a párbeszéd kifejező eszközeinek (hangszín,
beszéddallam; beszédritmus) alkalmazásával.
Maximálisan elérhető pontszám: 12 pont
Az alkalmassági vizsga fenti feladatai alapján a maximálisan adható pontszám: 33 pont. A
szakirányra való bekerülés feltétele: 19 vagy annál magasabb pontszám.

Szakterületen dolgozó levelezős hallgatók esetében +2pont adható.
Beszédhiba esetén levonható pont (max. 2 pont), súlyos beszédhiba kizáró ok!
KÉPEK AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ
Kedves Hallgatók!
Az alkalmassági vizsgán az alábbi képek közül egyet húznak ki. Kérjük Önöket, hogy a
felkészülés során mindegyik képet tekintsék át! Csak párbeszédes szövegek előadását
fogadjuk el az alkalmassági vizsgán.

