
 

 Vizuális Nevelési Tanszék  
 

2020.ősz SZAKDOLGOZATI TÉMÁK 

 

Bakos Tamás  

 Papírtárgyak esztétikuma. Papírtárgyak készítése óvodában, iskolában (T/Ó)  

 Mozgóképkultúra és animáció és alkotó tevékenység formái az általános iskolai 

vizuális nevelésben (T) 

 Az esztétikai élmény beépítése a nevelési folyamatba (T/Ó/CS)  

 Az esztétikai és művészeti nevelés alsó tagozaton (T)  

 Direkt közlések a vizuális kommunikációban és az alsó tagozatos vizuális nevelésben 

(T)  

 A műalkotásimitáció és képalkotó formái a vizuális nevelésben(T/Ó/CS) 

 Esztétikai művészeti nevelés műalkotással (T/Ó/CS) 

Bércesi-Dienes Erika  

 A homok meséje – egy ősi anyag a kultúrában (T/Ó)  

 Vizuális illúziók, játékok – a művészetben és nevelésben (T/Ó)  

 Bábozzunk a bölcsődében! (CS)  

 A papír élménye (T/Ó)  

 Játék árnyakkal, fényekkel – a bábok világában /és/vagy a vizuális nevelésben (T/Ó) 

 Bábok, színpadok, történetek (T/Ó)  

 Családi bábszínházak Magyarországon (T/Ó)  

Dr. Császár Lilla 

 Komplex művészeti nevelés (T/Ó/CS) 

 Alternatív módszerek, jó gyakorlatok a vizuális nevelésben (T/Ó/CS) 

 Műalkotások az óvodában (Ó) 

 Báb az óvodai/iskolai nevelésben (Ó/T) 

 Digitális kultúra és kreativitás a vizuális nevelésben (T/R) 

 Online alkotóközösségek (mémgyárak, manga, cosplay, fanart, DevianArt) szerepe, 

hatása és innovatív lehetőségei a vizuális nevelésben (T/R) 

Gál Nóra 

 Digitális eszközök hatása a gyerekek vizuális készségeire (T/Ó) 

 Miért rekedt a sarokban a napocska? A rosszul rögzült minták követése (T) 

 Gyerekjáték - esztétika (T/Ó) 

 Szemétesztétika - ökotudatos alkotás gyermekkorban (T/Ó) 
 

 

 

 

 



 

Karáné Szántó Erika 
 

 Gyermekekről alkotott kép az alsótagozatos olvasókönyvek tükrében (T) 

 Janikovszky Éva és Réber László könyvszerzői sikerének titka (Ó/T) 

 Stíluskorszakok, kultúrák vizuális megjelenítése a rajzfilmekben (Ó/T/R) 

 Mulatság vagy elmúlás – Az ősz ikonográfiája a szobrászatban és a festészetben (R) 

 

 

Dr. Pataky Gabriella  
 

 Formázás, tárgyalkotás, vizuális nevelés (T/Ó/CS)  

 Plasztikai képességek fejlődése (T/Ó/CS)  

 Alternatív vizuális nevelési modellek összehasonlítása (T/Ó)  

 Kortárs képzőművészet – vizuális nevelési iskola és múzeum együttműködésében (T)  

 Szemléltetés műalkotásokkal óvodás és kisiskolás korban (T/Ó)  

 Műalkotások az óvodában (Ó)  

 Rejtett vizuális tanterv oktatási intézményeinkben /jelek, jelzések, szimbólumok, 

esztétika (T/Ó)  

 Építés, téralakítás az óvodában (Ó)  

 Épített környezeti nevelés (T/Ó) 
 

Dr. Siposné Tavaszi Virág  
 

 Közvetlen környezet, személyes tárgyak, identitás (CS/T/Ó)  

 Népművészeti tárgyak funkciója napjainkban (CS/T/Ó)  

 A tárgy-és környezetkultúra tanulásának személyiségfejlesztési céljai és eredményei 

(T)  

 A tárgykultúra szerepe a gyermeki szocializáció folyamatában (CS/T/Ó)  

 A népi kézművesség múltja, jelene, jövője (CS/T/Ó)  

 Az alkotó tevékenység szemléletformáló, ízlésnevelő hatása (T/Ó)  

 A kézműves tevékenység közösségformáló szerepe  (CS/T/Ó) 

 

 

Skaliczki Judit 
 

 Építés – konstruálás kisgyermekkorban (CS/T/Ó/R) 

 ”Építő”játékok használata a nevelésben (szerepe, működése, jelenlegi gyakorlat) 

(CS/T/Ó/R) 

 Gyermekjátékok kritikai szemmel – mit/miért adunk a gyermek kezébe (CS/T/Ó/R) 

 Épített környezeti nevelés (CS/T/Ó/R) 

 Oktatási/Nevelési tereink minősége és használata (CS/T/Ó/R) 

 



Vastag Ágnes  
 

 Az óvodáskorú gyermekek játékai – játéktervezés /természetes anyagok,  

             hagyományos technikák/ (Ó)  

 A gyermekkönyvek esztétikuma (Ó/CS)  

 Jelek az óvodában /Szimbólumok és piktogramok funkciói, helyes technikái/(Ó)  

 Gyermeki ábrázolás fejlődése (2-7 éves korú gyerekeknél) (Ó)  

 A kézi szövés technikáinak felhasználása az óvodában (Ó)  

 A kisgyermekek játékai – játéktervezés/természetes anyagok, fejlesztő játékok a  

             bölcsödében (CS)  

 Gyermeki ábrázolás fejlődése kisgyermekkorban (CS)  

 Fejlesztő technikák és módszerek a korszerű vizuális nevelésben a 3-6 éves korosztály 

számára (Ó) 

 
 

 

Tanító szaknak ajánlott – (T)  

Óvodapedagógus szaknak ajánlott – (Ó)  

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szaknak ajánlott – (CS)  

Rajztanároknak (osztatlan és rövid ciklusú) – (R) 

 

Budapest, 2020. szeptember 23. 

 
 

 

 

 

 
 



Vastag Ágnes  
 Az óvodáskorú gyermekek játékai – játéktervezés /természetes anyagok,  

             hagyományos technikák/ (Ó)  

 A gyermekkönyvek esztétikuma (Ó/CS)  

 Jelek az óvodában /Szimbólumok és piktogramok funkciói, helyes technikái/(Ó)  

 Gyermeki ábrázolás fejlődése (2-7 éves korú gyerekeknél) (Ó)  

 A kézi szövés technikáinak felhasználása az óvodában (Ó)  

 A kisgyermekek játékai – játéktervezés/természetes anyagok, fejlesztő játékok a  

             bölcsödében (CS)  

 Gyermeki ábrázolás fejlődése kisgyermekkorban (CS)  

 Fejlesztő technikák és módszerek a korszerű vizuális nevelésben a 3-6 éves korosztály számára (Ó) 

 

Tanító szaknak ajánlott – (T)  

Óvodapedagógus szaknak ajánlott – (Ó)  

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szaknak ajánlott – (CS)  

Rajztanároknak (osztatlan és rövid ciklusú) – (R) 

 

Budapest,2020.szeptember 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


