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Tanító szak 

 
Dr. Erdei Róbert adjunktus  

1. Sajátos nevelési igényű gyermek az általános iskolában  

2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók az általános iskolában  

3. A család és az iskola feladata a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknél  

4. Az általános iskola és a pedagógiai szakszolgálatok együttműködésének lehetőségei  

 

Dr. Kissné dr. Gombos Katalin adjunktus 

1. Hatékony pedagógiai kommunikáció az iskolában  

2. Távoktatási módszerek az általános iskolában 

3. Nehéz helyzetek. Magatartásproblémák és kezelésük az általános iskolában. 

4. Gamifikáció az iskolában  

 

 

Dr. Kökényesi Nikoletta adjunktus  

1. Irodalom és medialitás  

2. Olvasóvá nevelés kérdései  

3. A meggyőzés lehetőségei a médiában 

4. Hagyományőrzés az iskolai nevelésben  

 

 

Dr. Lenkey-Tóth Péter egyetemi docens 
1. Játék műalkotásokkal – játék, élmény és vizuális képességfejlesztés 

2. Vizuális nevelés a kreativitásfejlesztés tükrében 

3. Tárgy- és környezetkultúra feladatok az általános iskola 1-4. osztályában 

4. Orbis pictus – szemléltetés egykor és ma 

 

 

Dr. Podlovics Éva adjunktus  

1. Az angol nyelv tanítása az általános iskolában  

2. A második nyelv elsajátításának sajátosságai 

3. Az etikai gondolkodás az iskolában   

4. A gyermekek védelmi rendszerének jellemzői  

 

 

Dr. Téglás Zsolt adjunktus  

1. A néphagyományok pozitív hozadékai az iskolai nevelésben  

2. A médiapedagógia kihívásai és lehetőségei az iskolában  

 

 



Dr. Toma Kornélia főiskolai docens 

1. Projekttémák, projektnapok a köznevelésben 

2. Az érzelmi ráhangolás módjai a magyar nyelv és irodalom tantárgyban 

 

 

Gyógypedagógia  
 

Dr. Erdei Róbert adjunktus  

1. Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika a pedagógiai szakszolgálatban 

2. Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztése pedagógiai 

szakszolgálatban 

3. A beilleszkedési és vagy magatartási nehézséggel küzdő gyermekek megsegítésének 

lehetőségei  

 

 

Dr. Kelemen Judit egyetemi docens 

1. Integrált-inkluzív zenei nevelés az óvodában. 

2. Integrált-inkluzív zenei nevelés az alsó tagozatban 

 

 

Dr. Kökényesi Nikoletta adjunktus  

1. A mese szerepe az óvodai nevelésben  

2. Hagyományőrzés az óvodai nevelésben  

 

 

Dr. Téglás Zsolt adjunktus 

1. Sajátos nevelési igényű gyermekek idegennyelv oktatása az általános iskolában 

2. Tanulásban akadályozott gyermek a családban 

 

 

Dr. Toma Kornélia főiskolai docens 

1. Hallásfogyatékossággal élő tanulók anyanyelvi kommunikációs kompetenciájának 

fejlesztése 

 


