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Vizsga/záróvizsga értékelési szempontrendszere  

 

Vizsgakövetelmények: ld. Falu-és tanyagondnoki képzés oktatási programja 

Engedélyezési szám: 5/11124/2019/szocfejl 

Engedélyezte: prof. Dr. Kásler Miklós miniszter, 2019.december 12. 

 

A vizsgára bocsátás feltételei: 

 a határidőben benyújtott dolgozat: utolsó képzési nap 

 a hiányzás nem haladta meg az elméleti óraszám 20%-át: 10,4 óra, azaz 11 óra 

 a gyakorlatvezető (1) által kiadott igazolás a gyakorlat 100%-os teljesítéséről 

 a tanfolyamvezető által kiállított vizsgára bocsátási igazolás. 

 

A záróvizsgán nem vehet részt az a személy, aki 

 a tanfolyam során a megállapított tantárgyi elméleti óraszám 20%-ánál többet hiányzott. 

 nem nyújtotta be határidőben írásbeli dolgozatát.  

 

A záróvizsga eredménye: 

A tanúsítvány minősítése az alábbi módon történik  

(a minősítés alapja az írásbeli és szóbeli vizsga matematikai átlaga):  

a) Kiválóan megfelelt  4,5 – 5 

b) Jól megfelelt   3,75 – 4,4 

c) Megfelelt   2 – 3,74 

d) Nem felelt meg  2 alatti eredmény 

 

A tanúsítvány minősítése a következő elemekből áll: írásbeli dolgozat, valamint a szóbeli 

vizsgán nyújtott teljesítmény, az értékelők által adott értékelés (1-5) átlaga alapján. 

 

A záró dolgozat célja:  

hogy a képzésen résztvevő egy választott téma önálló kidolgozásával a képzésnek megfelelő 

szakmai tárgyakhoz kapcsolódóan bizonyítja, hogy birtokában van a megfelelő ismereteknek, 

elméleteknek.  

 

A záró dolgozat témái lehetnek: 

 Az én falum, az én falugondnoki munkaköröm feladatai 

 Az én tanyai körzetem és a tanyagondnoki feladatok bemutatása, 

 A falugondnoki, tanyagondnoki munkakör feladatainak, munkaformáinak bemutatása, 

 A falugondnok, tanyagondnok feladatai közül - a munkakör betöltése során tapasztaltak 

alapján – egy konkrét feladat az ismertetése, amely lehet esetbemutatás, szakmai fórum, 

közösségi program partnerségi együttműködés, civil szervezetekkel való együttműködés 

szervezésének bemutatása. 

 Saját település helyi és közösségi erőforrásainak bemutatása 

 Cselekvő részvétel, nyilvánosság és közösségi terek a saját településen 

 A helyi közösségek szerepe, vállalásaik, lehetőségeik a saját településen.  

 A falugondnoki/tanyagondnoki segítő tevékenység etikai dilemmái 

 Esettanulmány/esetleírás – egy ellátottal végzett segítő tevékenység folyamatának leírása, 

elemzése 
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 Egy veszélyeztetett társadalmi csoport bemutatása a településen 

(szenvedélybeteg/fogyatékkal élő/idős/ romák stb.) 

 A helyi szociális ellátórendszer működésének tapasztalatai, és a falu/tanyagondnoki 

szolgáltatás viszonya és partnersége a társszakmákkal 

 A szakmai érdekérvényesítés gyakorlata, a falugondnok szakmai kompetenciájának 

megfogalmazása és közvetítése (a falugondnok kapcsolata a – 

munkáltatóval/polgármesterrel, a képviselő testülettel, a helyi szociális szolgáltatókkal, az 

egyéb szervezetekkel, és a falu lakosságával). 

 

A záró dolgozat formai követelményei: 

 terjedelme minimum 10-15 oldal - oldalszámozással, a fedlap és a tartalomjegyzék nélkül. 

 a dolgozat formai követelményei: A4 –es, fehér papírlapok, a szövegben a képek aránya 

max. 30%, további képeket, illusztrációkat, grafikonokat stb. mellékletben lehet 

elhelyezni. Elkészítés módja kézzel vagy szöveg szerkesztővel, ez esetben - Times New 

Roman betűtípus, 12-es betű méret, normál margó, 1,5-es sortávolság 

 a dolgozat benyújtási határideje az utolsó képzési nap, amely naptári napot a képzés elején 

a résztvevőkkel tudatosítani szükséges. 

Szóbeli vizsga: 

 a dolgozat védése a képzés végén vizsgabizottság előtt történik (3 fő): 1 fő vizsgaelnök, 2 

fő vizsgabizottsági tag. A vizsgabizottság tagjait a képzésszervező jelöli ki, 

 a vizsgabizottság megfogalmaz a benyújtott dolgozattal kapcsolatosan két kérdést, a 

szóbeli vizsgán.  

 

A záróvizsgán nyújtott teljesítmény értékelési szempontja 

(a) a záróvizsga két részből áll 

aa) a hallgató a vizsga-bizottság előtt bemutatja a dolgozatát. A dolgozatot 

a vizsgabizottság tagjai előzetesen megkapják, értékelik, a témával 

kapcsolatban – egymással egyeztetett módon - kettő kérdést fogalmaznak 

meg.  

ab) a hallgató válaszol a dolgozattal kapcsolatos, valamint a téma 

széleskörű ismeretéről tájékozódó kettő kérdésre. 

A vizsgabizottság a hallgató számára előzetes felkészülési lehetőséget 

biztosít. 

ac) A vizsga-bizottság értékeli a dolgozat bemutatását – a dolgozatot és a 

két kérdésre adott választ. Mindkét esetben ötfokozatú érdemjeggyel. 

(b) A záróvizsga érdemjegye a dolgozat – annak bemutatása, valamint a két 

elméleti kérdésre adott, összesen három jegy számtani átlaga. 

(c) A tanúsítvány minősítése az alábbi 3 érdemjegy számtani átlaga,  

ca) a dolgozatnak és bemutatásának érdemjegye 

cb) a két elméleti kérdésre kapott érdemjegyek  
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Tanya- és falugondnoki alapképzés                                            1. oldal 

Záródolgozat értékelő lap 

A dolgozat szerzője:  

 

A dolgozat címe:  

 

A gyakorlatvezető vezető neve:  

 

II. 

Az értékelés szempontjai 

 
Szerezhető 

pontszám 

Szerzett 

pontszám 
 

A témaválasztás időszerűsége, célkitűzése (0 – 12 pont) 

 

A dolgozat témája aktuális és illeszkedik a település/ a tanya, az 

ellátott területen élők életéhez.  
4  

A téma kifejtése szakmailag helytálló. 

 
4  

A dolgozat teljesíti a megfogalmazott célkitűzéseket.  

 
4  

 

A téma feldolgozásának értékelése   ( 0 - 25 pont) 

 

A téma feldolgozása kellően részletes, alapos. 

 
3  

A vizsgázó használja a dolgozat témájához kapcsolódó elméleti, 

gyakorlati tananyagot. 
3  

A téma választás indokolása és kapcsolódása a vizsgázó 

falugondnoki/tanyagondnoki tevékenységéhez. 
4  

A téma feldolgozása során feltárt együttműködések és 

kapcsolódások a szociális területhez, társ szakterületekhez.  
4  

A téma levezetése során vannak következtetései, javaslatai, 

ezeket elkülönítetten jelöli meg.  
4  

A tématerületnek megfelelő szakmai nyelvezetet használ. 4 

 

 

A téma kifejtéséhez használ szakirodalmat és azt a dolgozatában 

jelöli.  
3 

 

 

 

A felépítés, szerkezet, stílus, külalak értékelése (0 -13 pont) 

 

Az olvasó számára világos és érthető megfogalmazás 3 

 

 

Jól szerkesztett, áttekinthető a dolgozat, nincsenek benne 

helyesírási hibák, elütések. 
3  

A dolgozat arányos, szakmai elvárásoknak megfelelő (terjedelem, 

tagolás, fejezetek aránya) 
3  

A járulékos részek (borító, belső címlap, tartalomjegyzék, mottó, 

irodalomjegyzék, mellékletek) igényes megjelenítése 
4  

 

Összesen 
 

50 

 

Javasolt érdemjegy: 

 

 

Az elért pontok átszámítása 
0-25 pont: 

elégtelen 

26-31 pont: 

elégséges 

32-37 pont: 

közepes 

38-43 pont:  

jó 

44-50 pont: 

 jeles 
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 III. 

Szöveges értékelés: 

 

Javasolt szempontok:  

A téma választás illeszkedik-e a vizsgázó tevékenységéhez? 

Elmélet és a gyakorlat, a saját tapasztalatok összekapcsolása megtörtént-e? 

A falu-és tanyagondnoki szolgálat helye és megjelenése a szakmai együttműködésekben, a kapcsolati hálóban.  

A falugondnok, tanyagondnok közösségi szerepvállalása: megismerés, megértés, cselekvés szinterei.   

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

A záróvizsgára feltett kérdések: 

1.  

 

 

2. 

 

 

A kérdések feltevése kötelező!  A dolgozat védésének kérdéseit a vizsgázó a védéskor kapja meg, 

melynek átgondolására 15 perc áll rendelkezésére. 

 

 

……, 20…  …………………….                         ……………………………………..            

                                                                                         az értékelő aláírása 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


