
Tájékoztató a Pedagógia-pszichológia szigorlat online lebonyolításáról 

(tanító szak, nappali és levelező tagozat – 2022/2023 őszi félév) 
 

Kedves Hallgatók! 

 

Alábbiakban összefoglaljuk a pedagógia-pszichológia szigorlat távolléti, online lebonyolításával 

kapcsolatos tudnivalókat.  

Az előző félévekben hasonlóan zajlott a szigorlat, így már vannak jó tapasztalataink. 😊 

 

Az összevont pedagógia-pszichológia szigorlat kombinált vizsga: írásbeli és szóbeli részből áll, a sikeres 
vizsga feltétele mindkét rész sikeres teljesítése. A szóbeli vizsga előfeltétele a sikeres (min. 61%) 
írásbeli vizsga. Az írásbeli rész sikertelensége esetén a szóbeli vizsgán nem lehet részt venni; a szigorlat 
érdemjegye elégtelen. Aki nem írja meg az írásbeli online tesztet a hét elején, az nem szóbelizhet.  

 

A szigorlat két része: 

 Írásbeli Szóbeli 

Hol? CANVAS felület TEAMS felület  

Hogyan? Online teszt (45 perc) Szóbeli beszélgetés (kb. 15 perc) 

Kik? hallgatók otthon, online szinkron 2 oktató (ped és pszi) + 2 hallgató (felelő + 

csendes megfigyelő) van egyszerre a 

beszélgetésben (Teams értekezlet) 

Mikor? általában HÉTFŐN 10 órakor (nappalisok) és 

18 órakor (levelezősök) az adott héten 

szóbelizőknek 

HETI 2-3 NAP, naponta kb. 9-13 óra között, 

egy napon max. 12 hallgató tud vizsgázni  

Miből? Szigorlati tételsorban megjelölt témakörök 

fogalmai, elméletei alapján tényszerű 

ismeretekből tesztkérdések. 

A tételt, a szigorlati tételsorból véletlenszám 

generátor segítségével jelölik ki a 

vizsgáztatók.  

Használható 

segítség 

A teszt eredményes megoldása koncentrált 

figyelmet igényel. 

Egyszer lehet kitölteni, nem lehet 

visszatérni a már megválaszolt kérdésekre. 

A felelet alatt használható: az előzetes 

felkészülés során saját maguk által, kézírással 

készített, tételenként max. 20 kifejezést 

tartalmazó gondolattérkép.  

+ Az előzetesen közzétett szigorlati tételsor. 

Értékelés 61%-tól sikeres az írásbeli 

Sikertelen írásbeli esetén az elégtelen 

bejegyzésre kerül a Neptunba, az adott heti 

szóbeli vizsgalapra 

 

A szóbeli szigorlat előfeltétele a hétfői 

írásbeli vizsga sikeres (min. 61%) teljesítése.  

A szóbeli vizsgán a szokásoknak megfelelően, 

ötfokú érdemjegyet adunk, ez a szigorlat 

érdemjegye. 

 

Jelentkezés a szigorlatra:  

Szigorlat esetén a szóbeli időpontra lehet jelentkezni a Neptunban, de ez automatikusan maga után 

vonja, hogy az írásbeli teszt kötelezően az adott hét elején – általában hétfő, január első hetében 

kedd - van, meghatározott időpontban. Kérjük, ezt is tervezzék be a vizsgarendjükbe!  

 

  



A szigorlat technikai igényei 

- ÍRÁSBELI: internetre csatlakozó számítógép / laptop / tablet (ezeket javasoljuk, de 

okostelefonon keresztül is működik a felület) kb. egy órára – aki felvette a szigorlatot, 

automatikusan el fogja érni a hozzá létrehozott Canvas felületet és rajta a kvízt 

- SZÓBELI: internetre csatlakozó számítógép / laptop / tablet (ezeket javasoljuk, de 

okostelefonon keresztül is működik) + kamera és mikrofon (a telefoné is megfelelő) és a 

TEAMS alkalmazás  

 

Szigorlat technikai menete 
 

Írásbeli (online teszt a Canvas felületen) 

- Az írásbeli időpontja előtt pár perccel lépjen be a Canvas felületre.  

- A teszt 60 percen át lesz elérhető a szigorlathoz tartozó Canvas felületen, de a kitöltés 

kezdetétől számítva max. 45 perc áll rendelkezésére a kitöltésre. Ez bőven elegendő lesz a 

kérdések megválaszolására. (A maradék rendelkezésre álló idő az esetleges technikai 

problémák orvoslására szolgál.) 

- Elsősorban feleletválasztós, igaz-hamis, párosító, valamint mondat kiegészítését igénylő 

tesztkérdések várhatók. Hosszabb kifejtős kérdések nem lesznek.  

- A teszt kitöltése után az összesített eredmény azonnal látható lesz a Canvas felületen. 

Az írásbeli közben fellépő technikai probléma esetén a szigorlat Teams csoportjába írjanak 

mihamarabb üzenetet (a telefonos appon keresztül is elérhető a Teams), ezt figyeljük közben. 

Szóbeli (Teams felület) 

- A Teams felületen, a szigorlathoz tartozó csoporton belül hozzuk létre az adott vizsganaphoz 

tartozó csatornát, hozzárendeljük a vizsgázó hallgatókat és vizsgáztató oktatókat. 

- A behívás sorrendje alapértelmezésben a névsort követi, de előző napon közzétesszük a 

pontos beosztást. Az adott napon belüli idősáv megválasztására nincs lehetőség. Kérjük, hogy 

az előzetes tervezésben ezt a napot szánják rá a szóbeli vizsgára. 

- A szóbeli vizsga napján a vizsgáztató oktatók indítják a Teams felületen a beszélgetést. Ők 

hívják be egyenként a soron következő vizsgázót a beszélgetésbe, Önöknek ezt a hívást kell 

elfogadniuk. 

- A szóbeli felelet alatt a két vizsgáztató oktató mellett mindig két hallgató van a beszélgetésben: 

egy vizsgázó és egy csendes megfigyelő. 

- Szükség lesz még egy fényképes igazolványra (személyi igazolvány, diák igazolvány, 

jogosítvány) személyazonosságuk igazolása céljából. 

- A szóbeli vizsga tételét a vizsgáztató oktatók véletlenszám generátor segítségével jelölik ki. 

- Nincs külön felkészülési idő, hiszen használhatják a kézzel írott, max. 20 kifejezést tartalmazó 

vázlatot, gondolattérképet illetve a tételsort, amely nem csak a tartalmi pontokat, hanem a 

tételhez tartozó fogalmakat is tartalmazza. Általában az az idő, amíg megkeresik a tételhez 

tartozó gondolattérképet és odalapoznak a tételsorban, már elegendő szokott lenni a 

gondolatok összeszedésére, 3 nagy levegővételre. De természetesen jelezzék, ha még 

szükségük van egy szusszanásnyi időre mielőtt belekezdenek, segíteni fogunk a helyzetből 

adódó izgulás leküzdésében.   

- A tételsor itt található: 

https://www.tok.elte.hu/dstore/document/882/tan%C3%ADt%C3%B3s_szigorlat_2022_202

3.pdf 

https://www.tok.elte.hu/dstore/document/882/tan%C3%ADt%C3%B3s_szigorlat_2022_2023.pdf
https://www.tok.elte.hu/dstore/document/882/tan%C3%ADt%C3%B3s_szigorlat_2022_2023.pdf


- A szóbeli szigorlat elsődlegesen a tételről és a hozzá kapcsolódó gyakorlati kérdésről szól. 

Szakmai beszélgetés, nem csak a tétel felmondása, a vizsgáztatók kérdezhetnek és a logikai 

kapcsolódások mentén ezek a kérdések más tételeket is érinthetnek. A szakmai beszélgetés 

kb. 15 percig tart.  

- A szóbeli felelet után az oktatók kis technikai szünetet tartanak, megbeszélik az értékelést, 

majd meg is mondják az eredményt, beírják a Neptunba is, amit a vizsgázónak azonnal 

ellenőriznie is kell, hogy jelezze, ha bármi eltérést tapasztal.  

- Ezt követően elköszönnek a vizsgázótól, behívják a beszélgetésbe a következő embert. 

A szóbeli vizsga közben fellépő technikai probléma esetén haladéktalanul jelezzenek az oktatóknak, 

elsődlegesen a Teams chat felületén keresztül. A technikai akadályt elhárítva még van lehetőség az 

adott napon, a szigorlat végén újra megpróbálni a vizsgázást. Amennyiben összetettebb jellegű 

probléma lép fel, a tanszéki email címen lehet jelezni (nevtud@tok.elte.hu) és időpontot egyeztetni, a 

következő esedékes vizsganapon fogunk lehetőséget biztosítani a vizsgázásra.  

 

A mostani vizsgaidőszakon belül egyik hétről a másikra továbbvihető a sikeres írásbeli. Tehát, ha egyik 

héten sikeres volt az írásbeli, de a szóbeli nem sikerült, akkor egy következő héten már elég csak a 

szóbeli vizsgát teljesíteni. Ez csak azonos féléven belül működik. 

Azonos vizsgaidőszakon belül a sikeres szigorlat eredménye egyszer javítható. Ilyenkor elegendő csak 

a szóbeli részt javítani. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgaidőszak végén csak pót- vagy javító szigorlatra van lehetőség. 

Hirdettünk elegendő időpontot, a hallgatói létszám 120%-nak megfelelőt, ne hagyják a vizsgaidőszak 

végére a szigorlatot. 

Kérdés, probléma esetén email: serfozo.monika@tok.elte.hu  

Bízunk benne, hogy a szigorlatra való felkészülés új összefüggések meglátását eredményezi, segít 

rendszerezni és integrálni a különböző tárgyakból tanultakat, és lehetővé teszi a gyakorlati 

tapasztalatokra való tudatosabb reflektálást, ezáltal közelebb viszi Önöket ahhoz, hogy magabiztos 

szakmai tudással rendelkező tanítókká váljanak. 

Inspiráló tanulást, eredményes felkészülést kívánunk! 

 

 

Serfőző Mónika 

tanszékvezető 

Neveléstudományi Tanszék 
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