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Oktató Szakdolgozati téma Szakdolgozati téma (angol) 

 

 

Aggné Dr. Pirka Veronika 

Gyermekkortörténet  

Reformpedagógia és/vagy alternatív 

pedagógia 

Pedagógiai értékelés az iskolában 

Család és intézmény kapcsolata 

Egyéb, egyénileg egyeztetett téma 

 

 

 

Biró Rita Zsófia 

Kisgyermekek komplex 

képességfejlesztése 

 

Sajátos nevelési igényű kisgyermekek 

támogatása, integrációja a bölcsődében 

Amit a kisgyermeknevelőnek észre kell 

venni – gyanújelek a korai időszakban 

Komplex képességfejlesztés az 

óvodában 

Komplex képességfejlesztés az 

óvodában 

 

 

 

 

 

 

 

Böddi Zsófia Dr. 

Gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek 

interakciók az óvodában/ bölcsődében 

 

Játék a bölcsődében/óvodában 

Fejlődés és játék koragyermekkorban Play and Development in 

Early Childhood 

 

Az óvodakezdés/iskolakezdés 

sajátosságai és támogatása 

Transition to 

Kindergarten/School 

 

A pedagógusok-pedagógushallgatók 

gyermek- és pedagógusképe 

Other topics discussed and 

approved 

 

Szabadon választott, egyénileg 

egyeztetett téma 

 

F. Lassú Zsuzsa Dr. Szexuális nevelés kora gyermekkorban  

Trauma, felépülés, megküzdés – 

reziliencia 

 

 

 

Golyán Szilvia Dr. 

Óvodatörténet 

Pályakép, pályaszocializáció - 

pedagógusjelöltek 

Egyéb, egyénileg egyeztetett téma 

Kórházpedagógia Hospital Education 

Óvoda-iskola átmenet Transition from Kindergarten 

to Primary 

Hercz Mária Dr. Támogató, fejlesztő értékelési 

stratégiák, módszerek és eszközök 

 

Hétköznapi hősök nevelése az óvodában 

és az iskolában (szociális képességek 

fejlesztése) 

Pedagógiai terek és hatásrendszerük 

(Ahol jó lenni, élni és öröm tanulni) 
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A napközi otthon és az egész napos 

nevelés pedagógiája 

Egyéb, egyénileg egyeztetett téma 

Janek Noémi Viktória Óvodatörténet, óvodapedagógusi szerep 

változásának történeti szempontú 

vizsgálata 

 

Egyéb, egyénileg egyeztetett téma 

Kerekes Valéria Ön-és társismeret az óvodában  

A játék és a mese kapcsolódási pontjai 

A játék különböző szempontú 

megközelítési módjai (játékeszközök, 

játékterek, fejlesztő játékok, játékok 

online térben) 

Egyéb, egyénileg egyeztetett téma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolosai Nedda Ilona Dr. 

A játék helye, szerepe a kora 

gyermekkori minőségi nevelésben 

 

Örömmel tanítani – Winkler Márta 

pedagógiája 

Örömmel dolgozni – A tanító, az 

óvodapedagógus, a kisgyermeknevelő 

mentális egészsége 

Tanítói/pedagógusi életutak vizsgálata 

életút-interjúval 

 

A Waldorf-pedagógia gyermekképe 

Gyermekek gondolkodása az élet nagy 

kérdéseiről (például: születés, szerelem, 

halál) 

Gyermeki életvilágok, gyermekkorok – 

A felnőttek gondolkodása a 

gyermekkorról 

 

Alternatív iskolák/óvodák 

Óvodások a múzeumban? Pre-School children in the 

Museum? 

 

Innovatív, új, konstruktív tanulási 

formák kutatása 

 

Egyéb, egyénileg egyeztetett téma 

 

 

 

Rádi Orsolya Márta Dr. 

Az önállóság fejlesztésének lehetőségei 

az iskolában/óvodában 

Problémaalapú, színtérorientált nevelés 

a gyakorlatban ( az PTE ÁOK  Orvosi 

Népegészségtani Intézetével közösen 

folytatott iskolai/óvodai  innovációk 

bemutatása) 

 

Egy alternatív iskola/óvodai program 

bemutatása 
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Az árnyalt értékelés mint a gyerekek 

önismeretének és önbizalmának 

növelésére alkalmas eszköz 

 

A különböző tanulásszervezési formák 

összehasonlító elemzése a diákok 

aktivitása szempontjából 

Verseny és kooperáció az iskolában 

Egyéb, egyénileg egyeztetett téma 

 

 

 

 

Sándor Mónika 

A versengési mintázatok alakulása az 

óvoda-iskola átmenet időszakában 

 

A versengéssel kapcsolatos nézetek 

vizsgálata kisgyermeket nevelő 

családok és/vagy pedagógusok körében 

A társas készségek alakulása és 

vizsgálata kisgyermekkorban és/vagy 

óvodás korban és/vagy az óvoda-iskola 

átmenet időszakában 

Social skills development 

 

Egyéb, egyénileg egyeztetett téma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Serfőző Mónika 

Kora gyermekkori pedagógusjelöltek 

pályaszocializációja, tanulásának 

sajátosságai(Pályaválasztás, pályán 

maradás motivációi. Saját élmények 

szerepe a pályakép alakulásában.) 

 

Kora gyermekkori pedagógusok 

szerepértelmezése, gyermek-, 

pedagógus- és intézményképe Milyen 

szervezetben dolgoznának szívesen a 

mai pedagógusjelöltek 

Pozitív élményekre, erősségekre, 

fejlődési szemléletre, önbizalom és 

magabiztosság erősítésére épülő 

megközelítés a családi és intézményes 

nevelésben 

Szülők neveléssel kapcsolatos 

elképzelései (a tényleges téma majd 

szűkítendő) 

Egyéb, egyénileg egyeztetett téma 

 

 

Svraka Bernadett 

Az integrált oktatás-nevelés, mint 

társadalmi szükséglet 

 

Tanulási zavarok 

Kognitív képességek vizsgálata az 

óvoda-iskola átmenet időszakában 

Korai intervenció 

 

 

Szombathelyiné Dr. Nyitrai 

Ágnes Anikó 

Kisgyermekes családok napjainkban (a 

családi nevelés jellemzői, a 

szülőszerepek alakulása, nevelési 

divatok, a hivatás és a család 

összeegyeztetése stb.) 

 

A bölcsődei nevelés (bölcsődetörténet, 

az ellátórendszer fejlődése, működése, a 
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szakemberképzés története, szakmai-

módszertani fejlesztések, a 

kisgyermeknevelői szerepek változásai, 

a hagyományos bölcsőde, a családi 

bölcsőde, a minibölcsőde és a 

munkahelyi bölcsőde működése, játék a 

bölcsődében, mese-vers-képeskönyv-

nézegetés, tipikus kisgyermeknevelési 

kérdések és megoldásuk stb.) 

A család és az intézmény kapcsolata 

(bölcsőde, óvoda) 

Egyéb, egyénileg egyeztetett téma 

 

 

Tóth Brigitta 

Az óvodai mesélés gyakorlata  

Az óvodában elhangzó, megjelenő 

történetek képi, nyelvi világán 

A mesélés tervezése 

Dokumentálás a gyakorlatban 

 

 

 

 

 

 

 

Vetési Erika 

A tanulói jóllétre ható tényezők 

vizsgálata a tanulási eredményesség 

növelésének érdekében. 

 

Család- és gyermekvédelemi 

lehetőségek feltárása digitális 

környezetben. 

A család és az intézmény közötti 

kapcsolattartás formáinak vizsgálata a 

hagyományos és az digitalizáció 

hatására létrejött új lehetőségek 

összehasonlításával. 

Pedagógusok, szülők nézeteinek 

feltérképezése a különböző korú 

gyerekek esetében. 

A napközi otthon jelentősége a 

kisiskolások tanulásmódszertani 

ismereteinek bővítésében. 

 

 

 

 


