
Tájékoztató a Pedagógia-pszichológia szigorlat online lebonyolításáról 

(tanító szak, nappali és levelező tagozat – 2020/2021 őszi félév) 
 

Kedves Hallgatók! 

 

Alábbiakban összefoglaljuk a pedagógia-pszichológia szigorlat távolléti, online lebonyolításával 

kapcsolatos tudnivalókat.  

A tavaszi félév végén hasonlóan zajlott a szigorlat az óvodapedagógus szakon, így már vannak jó 

tapasztalataink. 😊 

 

Szigorlat típusa: A” típusú kombinált vizsga: írásbeli és szóbeli is részeredmény, a sikeres vizsga 

feltétele mindkét rész sikeres teljesítése” – a szóbeli vizsgára akkor kerül sor, ha az írásbeli sikeres 

 

A szigorlat két része: 

 Írásbeli Szóbeli 

Hol? CANVAS felület TEAMS felület  

Hogyan? Online teszt (kb. 60 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? mindig HÉTFŐN 10 órakor (nappalisok) és 

18 órakor (levelezősök) – az adott héten 

szóbelizőknek 

HETI 2-3 NAP, naponta 9-13 vagy 9-17 óra 

között, 2-2 oktató váltja egymást 2 óránként, 

egy 2 órás blokkban 6 vizsgázó van, így egy 

napon max. 12 vagy 24 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 

Nem tudjuk kontrollálni a segédanyagok 

használatát a teszt kitöltése közben, de az 

biztos, hogy 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 fogalmat 

tartalmazó vázlat, 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 

jegyek: 

0-60% → elégtelen 

61-70% → elégséges 

71-80% → közepes 

81-90% → jó 

91-100% → jeles 

A szóbeli szigorlat előfeltétele a hétfői 

írásbeli vizsga sikeres (min. 61%) teljesítése. 

Aki nem írta meg az írásbeli online tesztet 

hétfőn, az adott héten nem szóbelizhet. 

A szóbeli vizsgán a szokásoknak megfelelően, 

ötfokú érdemjegyet adunk. Az írásbeli és a 

szóbeli jegy átlaga adja a szigorlat 

érdemjegyét, de ha a szóbeli elégtelen, az 

összjegy is elégtelen. 

Ha az írásbeli és a szóbeli rész jegyének 

átlaga két jegy közé esik, a szóbeli érdemjegy 

számít nagyobb súllyal. 

 

A szigorlat lebonyolítása során az ELTE átmeneti HKR szabályait követjük, ez tartalmazza az online 

szóbeli vizsgára vonatkozó szabályokat, kérjük tanulmányozni: 

https://www.elte.hu/dstore/document/5530/ELTE-JOKT-2020-10-22-TVSZ.pdf 

https://www.elte.hu/dstore/document/5530/ELTE-JOKT-2020-10-22-TVSZ.pdf


 

Jelentkezés a szigorlatra:  

Szigorlat esetén a szóbeli időpontra lehet jelentkezni, de ez automatikusan maga után vonja, hogy az 

írásbeli teszt kötelezően az adott hét hétfőjén 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. másfél órára – aki felvette a szigorlatot, 

automatikusan el fogja érni a hozzá létrehozott Canvas felületet 

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

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

TEAMS alkalmazás – összesen kb. 2 óra időtartamban  

 

Szigorlat technikai menete 
 

Írásbeli (online teszt a Canvas felületen) 

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

- A Canvas teszt eléréséhez szükséges kódot/jelszót Neptun üzenetben fogja megkapni pár 

perccel az írásbeli vizsga kezdete előtt. 

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

kezdetétől számítva max. 40 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 a mondat kiegészítését igénylő 

tesztkérdések várhatók. Hosszabb kifejtős kérdések nem lesznek. A kérdések minden 

vizsganapon eltérőek, valamint az adott napon belül is keveri a rendszer azok sorrendjét. 

- 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 (telefonon 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 csatornákat, hozzárendeljük a vizsgázó hallgatókat és vizsgáztató oktatókat. 

- A szóbeli napon 2 órás idősávokra osztjuk be a jelentkezőket a vizsgalapon szereplő névsor 

alapján, ezt és a behívási sorrendet előző nap tudni fogják. Általában minden nap 4 oktató 

vizsgáztat, az oktató párok 2 óránként váltják egymást. A napon belüli idősáv és a vizsgáztató 

oktatók 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. 

- Kérjük, készítsenek elő egy fényképes igazolványt (személyi igazolvány, diák igazolvány, 

jogosítvány) személyazonosságuk igazolására. 



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

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

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

tételhez tartozó fogalmakat is tartalmazza. Természetesen lehet kis időt kérni a gondolatok 

összeszedésére, segíteni fogjuk a vizsgázókat a helyzetből adódó izgulás leküzdésében is.   

- A tételsor itt található: 

https://www.tok.elte.hu/dstore/document/882/tan%C3%ADt%C3%B3s_szigorlat_2020_202

1.pdf 

- A szóbeli szigorlat elsődlegesen a tételről és a hozzá kapcsolódó egyik 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 

max. 15 percig tart.  

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

- Majd közlik az eredményt a vizsgázóval, 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, az idősáv 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 eredménye. 

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. 

 

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 

 

 

https://www.tok.elte.hu/dstore/document/882/tan%C3%ADt%C3%B3s_szigorlat_2020_2021.pdf
https://www.tok.elte.hu/dstore/document/882/tan%C3%ADt%C3%B3s_szigorlat_2020_2021.pdf
mailto:nevtud@tok.elte.hu

