Szakirány-választás – előzetes képességfelmérés

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 valamint a logopédia szakirány esetében a szakirányos képzést
koordináló szakcsoport képességfelmérést ír elő, ami a bejutás feltétele.
A hallássérültek pedagógiája szakirány esetében a képességfelmérésre a szakirány-választási
időszakban (március eleje) kerül sor, ennek feltételrendszerét a szakirány-választási tájékoztató
tartalmazza.
A logopédia szakirányra a levelező tagozat esetében az őszi szünetben történik a képességfelmérés,
nappali tagozaton pedig a második félév elején. A pontos időpontokat a honlapon tesszük közzé.

A logopédia szakirányra való jelentkezés és bejutás feltételei
A logopédiai szakterületi alkalmasság fő kritériumai a jól artikulált, mintaadásra alkalmas beszéd,
a kifejező, differenciált írott és beszélt nyelvi képesség. Ezért a logopédia szakirányra jelentkező
hallgatók részére a Logopédia Szakcsoport beszéd- és nyelvi képességfelmérést ír elő.
A beszéd- és nyelvi képességfelmérés elemei
1. Írott nyelvi képességfelmérés
A helyesírás és a szókincs felmérése egy, a Logopédia Szakcsoport által készített feladatlap
kitöltésével, csoportosan történik. Az írásbelin szerzett pontszám a dolgozatok kijavítása után,
legkorábban 1 héttel később kerül közlésre. Az írásbeli felmérésre való felkészüléshez ajánlott
irodalom:
 A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. (2015) Akadémiai Kiadó, Budapest
(különösen: A különírás és az egybeírás (47–63. o.), A tulajdonnevek írása (66–89. o.), A
rövidítések, a jelek, a mozaikszók, A számok és a keltezés (125–137. o.) c. fejezetek)
 Tótfalusi István (2005) Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára.
Tinta könyvkiadó, Budapest (és újabb kiadásai)
 Tolcsvai Nagy G. (2008) Idegen szavak szótára. Budapest, Osiris
 Szemerkényi Á. (2009) Szólások és közmondások. Budapest, Osiris
2. Beszédállapot-felmérés
A beszédállapot-felmérés alkalmával logopédusokból álló bizottság előtt kerül értékelésre a
jelentkezők beszédszervi állapota és beszédtechnikája. A meghallgatás során a bizottság prózai
szöveg felolvasásában, illetve spontán beszédben figyeli meg és értékeli a beszéd egyes jellemzőit:
 beszédlégzés és levegőbeosztás,
 hangadás,
 artikuláció,
 kifejezésbeli jellemzők.

Tudnivalók
A fogállományi és fogsorzáródási rendellenességek, az aszimmetrikus arc- és ajakmozgások, a
rekedtség, az erőtlen hang, az orrhangzós beszéd, a beszédhangok eltérő vagy hibás képzése, a túl
gyors, a nehezen érthető, a hadaró vagy akadozó, dadogó beszéd, illetve az érzékszervi
működészavarok bármelyike kizárja a logopédia szakirány elvégzését. A beszédállapot-felmérés
során a jelentkezők visszajelzést kapnak azzal kapcsolatban, hogy beszédük jelenlegi állapota
megfelel-e a logopédusokkal szemben támasztott követelményeknek, vagy szükség van valamilyen
célzott (logopédiai, foniátriai, fogorvosi, egyéb szakorvosi) megsegítésre. A bizottság a jelölt aktuális
beszédállapota alapján javaslatot tesz a logopédustól elvárt, magas színvonalú beszédképesség
eléréséhez szükséges további teendőkkel és a szakirányra való jelentkezéssel kapcsolatban. A
logopédusképzésben a hallgatók beszédtechnikai fejlődésének értékelése a képzés során több
alkalommal, egyénileg és bizottság előtt szervezett vizsgák keretében történik. A logopédiai gyakorlat
megkezdésének előfeltétele a megfelelő beszéd- és nyelvi minta nyújtásához szükséges képességek
megléte.
A jelentkezők teljesítményét a Logopédia Szakcsoport az írott nyelvi képességfelmérés és a
beszédállapot-felmérés során számszerűen értékeli. Az írásbeli és szóbeli részben szerzett
pontszámok alapján alakul ki a jelentkezők rangsora, melynek elsősorban a keretszámot meghaladó
jelentkezések esetén van jelentősége. A keretszámot meghaladó jelentkezés esetén a logopédia
szakirány esetében nem a többi szakirány esetében alkalmazott tanulmányi mutató alapján
rangsorolunk, hanem a képességfelmérésen elért pontszám alapján.
A felmérés lebonyolításának rendje
BA nappali tagozat
A felmérés időpontja az első évfolyam második félévében, a szakirány-választást megelőzően
(februárban).
BA levelező tagozat
A felmérés időpontja az első évfolyam első félévében, az őszi szünet idején.
Átvételüket kérők (más felsőoktatási intézményből átvett hallgatók) és gyógypedagógus diplomával
rendelkező felvételt nyert hallgatók)
A felmérés időpontja az aktuális félév első hónapjában (február, szeptember). A bizottság a más
felsőoktatási intézményből átjelentkezni kívánó hallgatók számára javasolja, hogy a beszéd- és nyelvi
képességfelmérésre még az átjelentkezés előtt jelentkezzenek a Logopédia Szakcsoportnál
(logotanszek@barczi.elte.hu).
Szakirány módosítók (más gyógypedagógiai szakirányról átvételt kérő hallgatók)
A felmérés időpontja június. Az átjelentkezők felvehető maximális létszáma a szakirányon lévők 5%a.
Aki a megjelölt időpont(ok)ban nem jelenik meg az alkalmassági vizsgán, csak orvosi igazolás
bemutatásával kérhet újabb, de már nem halasztható időpontot. A bizottság által felállított vélemény
felülvizsgálatára nincs lehetőség, a következő évi szakirány-választási időszakban van lehetőség új
felmérésre.

Hallássérültek pedagógiája szakirányra való bejutás feltételei
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.

