
 

 

 

SC  

Kérdés Melyik oktatási funkció jelöli a tulajdonképpeni nevelést? 

Kép  

Válasz Örömszerző funkció HIBAS 

Válasz Kultúra újratermelése HIBAS 

Válasz Értékek, viselkedési minták átadása HELYES 

 

SC  

Kérdés A tömegoktatás gondolata hozta magával az osztály- és tanórarendszer létrehozását 

is. 

Kép  

Válasz Igaz HELYES 

Válasz Hamis HIBAS 

 

SC  

Kérdés A jövő oktatási rendszerivel kapcsolatban az egyik lehetséges forgatókönyv azzal 

számol, hogy magasabb lesz a társadalmi elégedetlenség a hagyományos 

állapotokkal szemben, ezért megnő az iskolán kívüli oktatás szerepe. 

Kép  

Válasz Igaz HELYES 

Válasz Hamis HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mivel jár mindig együtt a rendszerváltoztatás? 

Kép  

Válasz hatalommegosztással HELYES 

Válasz diktatúra kialakításával HIBAS 

Válasz tőkeinjekcióval HIBAS 

 

SC  

Kérdés 2012-ig a megyei közigazgatás tervezési intézményeiben a kooperatív tervezés 

dominált, melynek következtében a státus és struktúra őrzés szándéka erősödhetett 

fel. 

Kép  

Válasz Igaz HELYES 

Válasz Hamis HIBAS 

 

SC  

Kérdés A magyar társadalom oktatási rendszerének befolyásolására vagy szabályozására az 

alábbiak közül melyik kifejezést használjuk? 

Kép  

Válasz tervezés HELYES 



Válasz szervezés HIBAS 

Válasz irányítás HIBAS 

 

SC  

Kérdés A szakiskolák esetében még nem alakult ki az önértékelés modellje, oktatási 

rendszerünk ezen része kívül áll a minőségirányítási rendszeren. 

Kép  

Válasz Igaz HIBAS 

Válasz Hamis HELYES 

 

SC  

Kérdés A partnerközpontú működés érdekében az intézmény nyitott önértékelést végez, 

melynek során azonosítja partnereit, majd megvizsgálja azok igényeit, 

elégedettségét, elégedetlenségét és elvárásait. 

Kép  

Válasz a kijelentés minden állítása igaz HELYES 

Válasz a kijelentés mindenállítása hamis HIBAS 

Válasz a kijelentés állításai részben igazak HIBAS 

 

MC  

Kérdés Válassza ki az alábbi felsorolásból a konzulensi ellenőrzés jellemzőit! 

Kép  

Válasz Hozott tudás felmérése HELYES 

Válasz Tanulási folyamat közbeni ellenőrzés HELYES 

Válasz Záró ellenőrzés HELYES 

 

SC  

Kérdés A távoktatási kurzus célja a megtervezett tanítási-tanulási folyamat eredményeinek 

részletes, néhány oldalas formában megfogalmazva. 

Kép  

Válasz Igaz HIBAS 

Válasz hamis HELYES 

 

SC  

Kérdés A pedagógus továbbképzési program megvalósításának módszereit a megvalósító 

határozza meg, így ennek kifejtése nem része az akkreditációs anyagnak. 

Kép  

Válasz Igaz HIBAS 

Válasz Hamis HELYES 

 

SC  

Kérdés Az alapmédiumok szerint a tananyag milyen módon nem készülhet? 

Kép  

Válasz vizuális eszközökre HIBAS 

Válasz számítógépre HIBAS 



Válasz nyomtatott médiumra HIBAS 

Válasz bakelit lemezre HELYES 

 

SC  

Kérdés A számítógépes hálózatokra épülő tanulási módszerek között napjainkban a WBT – 

Web – alapú rendszerek az uralkodók. 

Kép  

Válasz Igaz HELYES 

Válasz Hamis HIBAS 

 

SC  

Kérdés Bloom szerint a pedagógiai célkitűzéseknek melyik nem a területe? 

Kép  

Válasz kognitív HIBAS 

Válasz affektív HIBAS 

Válasz projektív HELYES 

Válasz pszichomotoros HIBAS 

 

SC  

Kérdés A sikeres tréning egyik záloga, hogy a résztvevőket motiválttá tudjuk tenni a 

program teljesítésében. 

Kép  

Válasz Igaz HELYES 

Válasz Hamis HIBAS 

 

SC  

Kérdés Kitől származik a következő megfogalmazás? „A tréning olyan komplex képzési, 

továbbképzési eljárás (módszer-együttes), amelynek keretében célorientált (igény 

szerinti) tartalmú, továbbá bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló 

felkészítés történik.” 

Kép  

Válasz Falus HIBAS 

Válasz Poór HELYES 

Válasz Barbier HIBAS 

 

SC  

Kérdés A duális szakképzés rendszerében a képzés terheit a vállalatok és az üzemek 

viselik. 

Kép  

Válasz Igaz HELYES 

Válasz Hamis HIBAS 

 

SC  

Kérdés A szakiskola céljának megfelelően a tantárgyak is jól körülírhatóan 

csoportosíthatók, az alábbiak közül melyik nem szerepel ezek között? 



Kép  

Válasz általános tárgyak HIBAS 

Válasz szakelmélet HIBAS 

Válasz szakmai számítás HIBAS 

Válasz projektmunka HELYES 

Válasz szakrajz HIBAS 

Válasz gyakorlati szakismeretek HIBAS 

 

SC  

Kérdés A Digitális középiskolai modellben a Szolgáltatási Pontok az önálló tanulás 

helyszínei a tanuláshoz szükséges alapvető infrastruktúrát és informatikai 

támogatást nyújtanak. 

Kép  

Válasz Igaz HELYES 

Válasz Hamis HIBAS 

 

SC  

Kérdés A digitális aszinkron kommunikáció jellegzetessége, hogy 

Kép  

Válasz kezdeményező és a megszólított felek egy időben küldik és kapják, 

illetve reagálnak az üzenetre 
HIBAS 

Válasz kezdeményező és a megszólított felek nem egy időben küldik és 

kapják, illetve reagálnak az üzenetre 
HELYES 

 


