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Tudományos diákköri témakörök 

Bakonyiné dr. Kovács Bea PhD 

főiskolai tanár 

Tanító szak: 

Szabadon választott módszertani vagy nyelvészeti téma – megbeszélés alapján. 

Javasolt témakörök: 

- Infokommunikációs taneszközök (IKT eszközök) használata a tanórákon 

- A tantermi kommunikáció sajátosságai 

- A helyesírás tanításának nehézségei, követhető megoldások 

- Helyesírási problémák diagnosztizálása (zenei hallás, ritmusérzék, 

megfigyelőképesség, memória, oktatási módszer, pedagógus stb. szerepe) 

- Az ifjúsági nyelv jellemzői, újabb jelenségei 

 

 

Bakacsi Zita 

adjunktus 

 

Ének-zene 

- Meséljünk zenével! 

- Hangszerekkel a gyerekek között 

 

Dr. Bordás Sándor PhD 

főiskolai docens  
 

- Hagyomány és modernség a mai magyar mesékben, meseregényekben (Szabadon 

választott kortárs gyermekirodalmi alkotás alapján) 

- „Ha akarom orvos, ha akarom beteg” – a gyermekköltészet legújabb formái (Szabadon 

választott kortárs gyermekirodalmi alkotás alapján) 

- „Rímes, furcsa játék”– a hagyományos gyermekvers változatai a mai magyar 

irodalomban (Szabadon választott kortárs gyermekirodalmi alkotás alapján) 

 

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág 

tanársegéd 
 

- Miért más? - Tehetségígéretek 

- Miért más? - Nehezen kezelhető gyermekek 

- Különleges bánásmódot igénylő gyermekek a többségi intézményekben 

- Furán rajzol a gyermek? - Egy kutatás nyomában 
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- Mit üzennek a gyermekrajzok? - Amit egy óvodapedagógusnak is észre kell vennie  

- Állatasszisztált pedagógia 

 

 

Huszár–Samu Nóra 

tanársegéd 
 

- Nyelvi attitűdök és nyelvhasználati színterek 

- Problémaalapú tanítás-oktatás az alsó tagozaton 

- Nyelvi asszimiláció és hagyományápolás 

- Szövegértési stratégiák tanítása az alsó tagozaton 

 

Horváth Réka 

tanársegéd 

- pedagógia és módszertan, pedagógusképzés, személyiségfejlesztés, képességfejlesztés, 

kisgyermekkor pedagógiája, játékpedagógia 

- multikulturális nevelés, inklúzió, integráció, esélyegyenlőség 

- neveléstörténet és egyéb pedagógiával, oktatással, neveléssel összefüggő témák 

 

Dr. Kanizsai Mária PhD 

főiskolai tanár 

 
- Mesék az óvodában kreatív megközelítésben 

- Meseterápia az óvodáskorú gyermekek életében 

- Gyermeki problémák, mesés megoldások 

- A mesék szerepe az érzelmi intelligencia fejlődésében az óvodáskorú gyermekeknél 

 

 

Dr. Kosóczki Tamás DLA 

főiskolai docens 

 

Ének-zene 

- Zenei nevelés, személyiségfejlesztés a bajai Liszt Ferenc Zeneiskolában 



EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 

6500 Baja, Szegedi út 2. 

Tel: +36 79 524 624 

info@ejf.hu 

www.ejf.hu 

PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET 

 

+36 79 524 624/312-es mellék 

nagyne.kurityak.aniko@ejf.hu 

 

 

 

 

Dr. Patocskai Mária PhD 

főiskolai docens 

 

Természetismeret 

- Projekt alkalmazása az óvodai környezeti nevelésben 

- Lakóhely környezeti értékei (Duna-Dráva Nemzeti Park és Béda-Karapancsa 

Tájegység) 

- Magyarország legismertebb gyógynövényei és azok tanítási lehetőségei az általános 

iskola alsó tagozatán 

 

 

 

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya PhD 

 főiskolai tanár 

 

Matematika 

 

Tanító szak: 

- A geometria fogalmainak alakulása az alsó tagozaton 

- A szöveges feladatok feldolgozásának problémái egy-egy osztály anyagában vagy 

egy-egy tantervi témakörben 

- Hogyan segítik a munkaeszközök a matematikai fogalmak alakulását egy-egy 

tantervi témakörben  

- Példák, ellenpéldák szerepe a matematikatanításban 

- A játék szerepe az alapműveltek elsajátításában 

- Szabadon választott téma, a témavezetővel egyeztetve 

 

Óvodapedagógus szak: 

- Iskolakészültség vizsgálata matematikából 

- Egy-egy tantervi témakör játékos előkészítése az óvodai munkában 

- Matematika a játékokban 

- Szabadon választott téma, a témavezetővel egyeztetve 
 

 

 

 


