
 
 

 

 
 

 

Tehetséges hallgatók támogatása  
című pályázat szakmai beszámolója 

 

  

 2015-ben a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióiba az ELTE Tanító- 

és Óvóképző Karát 15 hallgató képviselte, akik által 13 pályamunka került bemutatásra. 

 

 

* * * 

 
 

Idén a Budapesti Kommunikációs Főiskola adott otthont a Művészeti és Művészettudományi 

Szekciónak. Bakos Tamás témavezetésével, Szabó Eszter „Audrey” portré című pályamunkájával 

képviselte Karunkat a rendezvényen. A hallgató sajnos eredményt nem ért el, de reméljük, hogy nem 

utoljára találkoztunk fantasztikus alkotásaival. 

 

 

 
 

* * * 



 

 

A részt vevő hallgatók és felkészítő oktatóik közös együttműködésének sikerét is bizonyítja, 

hogy a Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció tagozataiban a szakmai zsűri a 

bemutatott pályamunkákat több helyezéssel, valamint egy különdíjjal is jutalmazta. 

 

Az alábbi helyezések születtek: 

 

Szabó Hajnalka 

Pályamunka címe: „Két lélek, egy gondolat.” Kodály örökség Forrai Katalin és Kokas Klára 

értelmezésében 

Témavezető: Dr. Szarka Júlia 

Helyezés: III. hely (Kisgyermeknevelés és óvodapedagógia tagozat), valamint a „Képzés és 

Gyakorlat” neveléstudományi folyóirat publikációs különdíja 

 

Brabanti Barbara – Magyari Emese 

Pályamunka címe: Nemesnádudvar és Újhartyán szokásai és története – Játékos feladatok a 

német nemzetiségi oktatásban 

Témavezető: Dr. habil. Márkus Éva 

Helyezés: II. hely (Az idegen nyelvek, a kisebbségi és nemzetiségi nyelvek, kultúrák 

pedagógiája II. tagozat) 

 

 

 
 

 

Tóth Edina Bettina 

Pályamunka címe: A gyerekek kreativitásának fejlesztése 

Témavezető: Trentinné Dr. Benkő Éva 

Helyezés: II. hely (Az idegen nyelvek, a kisebbségi és nemzetiségi nyelvek, kultúrák 

pedagógiája I. tagozat) 

 

 



Balázs Máté Balázs – Pálfi Viktória 

Pályamunka címe: Ökoiskolák szerepe a fenntarthatóságra nevelésben 

Témavezető: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta, Bauer Zita 

Helyezés: III. hely (Környezeti nevelés – fenntarthatóságra nevelés – pedagógia) 

 

 

 
 

 

További, a szekcióban Karunkat képviselő hallgatók: 

Taylor Jennifer 

Pályamunka címe: Más szituáció – más motiváció 

Témavezető: Trentinné Dr. Benkő Éva 

 

Eörsi Júlia Vera 

Pályamunka címe: „Beközösítés” – Toleranciára nevelés kortárs irodalom közvetítésével 

Témavezető: Gajdóné Dr. Gődény Andrea 

 

Keksz Tünde 

Pályamunka címe: A Meixner-módszerbe integrálható Mesezene-program nyomon 

követése, vizsgálata és a továbbfejlesztés lehetőségei 

Témavezető: Koósné Sinkó Judit 

 

Mezei Lilla Virág 

Pályamunka címe: Általános iskolai kombinatorikatanítás Magyarországon a komplex 

tanítási kísérlettől napjainkig 

Témavezető: Szabóné Dr. Szitányi Judit 

 

Prinz Dorottya 



Pályamunka címe: Szembenézni a XXI. századi Magyarország egyik pedagógiai 

kihívásaival, projektmódszer 

Témavezető: Trentinné Dr. Benkő Éva 

 

* * * 

 

Debrecenben kerültek megrendezésre a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és 

Könyvtártudományi Szekció ülései, amelyen két hallgató képviselte intézményünket, helyezést nem 

értek el. 

Szarka-Bögös Réka 

Pályamunka címe: Tanulók nevelési értékeinek vizsgálata 

Témavezető: Dr. Kolosai Nedda 

 

Tóthné Vesztergombi Krisztina 

Pályamunka címe: Természettudományos nem – Létezik?  

Témavezető: Dr. habil. F. Lassú Zsuzsa 

 

 

 

 

* * * 

 

A Károli Gáspár Református Egyetem által szervezett Társadalomtudományi Szekcióban 

Szarka-Bögös Réka hallgatónk mutatta be – sajnos helyezés nélkül – Attitűdvizsgálat az on-line 

közösségi terekben című pályamunkáját, Déri András kollégánk témavezetésével.  



 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy Réka a XXXII. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián két szekcióban is bemutatta kutatási eredményeit, valamint lehetőséget kapott, hogy 

Tanulók nevelési értékeinek vizsgálata című pályamunkáját a XV. Országos Neveléstudományi 

Konferencián is bemutathassa.  

 

* * * 

 

 

Karunk egyik fő célja továbbra is, hogy hallgatóinkat ösztönözzük arra, hogy a tanulmányaik 

során elsajátított tapasztalataikat, kutatási eredményeiket a minden évben megrendezésre kerülő kari 

Tudományos Diákköri Konferencia szekcióiban megismertessék társaikkal, oktatóikkal; lehetőséget 

teremtve arra is, hogy a kiemelkedő pályamunkák az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

szekcióban is bemutatásra kerülhessenek.  

 

 

 Köszönjük a támogatást a Nemzeti Tehetség programnak, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek és az Oktatáskutató és Fejlesztő 

intézetnek hallgatóink nevezési és részvételi díjához a XXXII. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián. A támogatást a nyertes NTP-OTDKR-14-0042 azonosítószámú pályázat keretén belül 

kaptuk. 

 

 

 

         Dr. Mikonya György 

          dékán 

 

 

 

 

 

 

 


