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Kedves Érdeklődő! 

Továbbtanulásod számunkra mindennél fontosabb, ezért kérjük, fogadd el a mi segítségünket 

is! 

Az alábbi tudományosan összeállított kérdőív kitöltését követően biztos támpontokkal 

szolgálhatunk továbbtanulásod, majdani szakmád tekintetében. 

Kérjük válaszolj az alábbi kérdésekre! 

Minden esetben csak egy válasz fogadható el, ezért kérjük, alaposan fontold azt meg! 

 

1. Mit gondolsz, a szülők átlagosan napi hány percet töltenek a gyerekükkel 

közvetlen interperszonális kommunikációs helyzetben? 

- 7 

- 15 

- 30 

 

2. Mit gondolsz melyik lépéssel kezdődik az óvodai élet? 

- beszokatás 

- beszoktatás 

- befogadás 

 

3. Mit gondolsz mennyi szót tud átlagban egy 2 éves gyerek? 

- 100 szó 

- 150 szó 

- 50 szó 

 

4. Mit jelent a TANAK rövidítés? 

- Tanulmányi alapkövetelmény 

- Tapasztalat, nevelés, akarat 3-as egysége 

- Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

 

5. Dohányzol? Amennyiben igen/nem gondoltad volna, hogy a nikotin mellett 

kognitív disszonancia ’függőséged’ is van? 

- igen 

- nem 

 

6. Milyen betegség a VARICELLA? 

- bárányhimlő 

- torokgyulladás 

- iskolaundor 

 

7. Szerinted melyik a helyes kifejezés? 

- süket 

- siket és nagyothalló 

- halláskárosodott 



 

 

8. Fejtsd meg! Mit jelent cigány nyelven: gazho? 

- cigány ember 

- magyar ember 

- fiú 

 

9. Mit gondolsz, mikortól adható leghamarabb bölcsődébe egy gyerek? 

- 1 év 

- 6 hónap 

- 8 hónap 

 

10. Mit gondolsz? Szerinted egy egyetemista stressz szintje eléri a pszichiátriai 

kezeltekét? 

- igen 

- nem 

-  

Kiértékelés: 

1- 7        6- bárányhimlő 

2-befogadás       7- siket és nagyothalló 

3-150        8- magyar ember 

4- Tanulásban akadályozottak pedagógiája   9-6 hónap 

5-igen        10-igen 

 

Amennyiben minden válaszod helyes volt, úgy Gratulálunk, de Te biztosan kísérő vagy, és már 

több diplomával is rendelkezel! – Ennek ellenére várunk képzéseink valamelyikén. 

Ha 1-4 válaszod volt helytelen, kérjük, gyere el online Nyílt napunkra, ahol minden jelenlegi, 

és addig megfogalmazódott kérdésedet megválaszolunk! 

Ideje: 2020. december 9.     14-16.00 óra 

Helye: https://gygyk.unideb.hu/hu/nyilt-napi-programok 

https://unideb.webex.com/meet/elekp 

Amennyiben 5-től több válaszodban bizonytalan voltál, vagy helytelen volt, ne is gondolkodj, 

válassz, és jelentkezz valamelyik képzésünkre! 

o Gyógypedagógia 

o Óvodapedagógia 

o Szociálpedagógia 

o Csecsemő és kisgyermeknevelő 

o Romológia 

 

Várunk szeretettel! 

 

 


