
EKE SÁROSPATAKI COMENIUS CAMPUS TDK TÉMAJEGYZÉK 

HUMÁN TUDOMÁNYOK INTÉZETE 

 

DR. ERDEI RÓBERT adjunktus 

1. Iskolakezdés, iskolaérettség 

2. -A fejlődés rizikó- és védőfaktorai óvodás és kisiskolás korban 

3. -Koragyermekkori intervenció 

4. -A pedagógiai szakszolgálatok és az óvodák-iskolák együttműködésének lehetőségei 

5. -A család és az óvoda-iskola feladataik a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknél  

 

DR. KELEMEN JUDIT egyetemi docens 

Tanulás- és Tanulásmódszertani, Tudástechnológiai Szekció 

1. A komplex művészeti nevelés lehetőségei egy választott évfolyam számára (1-4. osztály) 

2. Differenciált nevelés az általános iskolák alsó tagozatának ének-zeneóráin 

3. Sárospatak iskolatörténetének zenei nevelési aspektusai 

4. A „Pataki Képző” egyik ikonikus zenetanárának életútja 

5. Népi kultúra az óvodai zenei nevelésben 

Művészeti- és Művészettudományi Szekció 

1. Választott zenemű előadása és dolgozatban való bemutatása 

 

DR. KISSNÉ DR. GOMBOS KATALIN adjunktus 

1. A hatékony pedagógiai kommunikáció problémái és új formái az iskolában 

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

3. Szuggesztív kommunikáció az iskolában 

4. A kötődési stílus hatása a tanár-diák kapcsolatra 

5. Távoktatási módszerek az általános iskolában 

6. Traumatizált gyermek az iskolában 

7. Traumatizált gyermek az óvodában 

8. Esettanulmány komplex traumát elszenvedő gyermekről 

9. Komplex traumát elszenvedő gyermek viselkedésterápiája 

10. A szülő-pedagógus kapcsolattartás új formái 

  

http://www.ckhuman.uni-eger.hu/


DR. KÖKÉNYESI NIKOLETTA adjunktus 

1. Olvasóvá nevelés kérdései 

2. A meggyőzés lehetőségei a médiában 

3. Hagyományőrzés az oktatói-nevelői munkában 

4. Esélyegyenlőség kérdései a pedagógiai munkában 

5. A médiatudatosságra nevelés lehetőségei az óvodában/az iskolában.  

 

DR. PODLOVICS ÉVA adjunktus 

1. Az angol nyelv elsajátításának sajátosságai az általános iskolában  

2. A játék szerepe az idegennyelv elsajátításában  

3. Idegennyelv elsajátítása irodalmi alkotásokon keresztül az általános iskolában  

4. A gyermekvédelmi rendszer működése a köznevelési intézményekben 

5. Multikulturalizmus a pedagógiában 

 

DR. TÉGLÁS ZSOLT GÁBOR adjunktus 

1. A nevelő személyiségfejlődése - fókuszban a fiatal tanárok problémái 

2. A hagyományok és a nevelés összefüggései 

3. Korai idegennyelv tanulás 

4. A szülői ház és a nevelőtestület kapcsolatrendszere 

5. Comenius pedagógiai elveinek hatása a modern idegennyelv oktatásban 

6. Ködöböcz József, a tanítók tanítója szellemiségének, hagyatékának őrzése 

 

DR. TOMA KORNÉLIA főiskolai docens 

Tanító szak 

1. RWCT-technikák az alsó tagozatos szövegfeldolgozásban 

2. A szövegalkotás értékelése alsó tagozaton 

3. Alsó tagozatos olvasókönyvek szövegvilágának hatása a tanuló személyiségére 

4. Iskolán kívüli, informális tanulási környezet Sárospatakon és környékén  

5. Komplex magyarórák a Komplex Alapprogramban 

6. A pataki képző magyartanárai 

7. Comenius anyanyelvi pedagógiai programja 

Óvodapedagógus szak 

1. Differenciálás a verselés, mesélés és a nyelvi-kommunikációs nevelés keretében vegyes 

 csoportban 

2. A verselés, mesélésre motiválás módjai, eszközei, formái vegyes csoportban 

3. Pedagógiai kommunikáció az óvodában 



4. Kortárs gyermekirodalom az alfa generációs óvodások személyiségközpontú 

nevelésében 

5. A drámapedagógiai nevelés története a kisdednevelésben 

6. Az óvodai irodalmi nevelés története 



REÁLTUDOMÁNYOK INTÉZETE 

 

JANICS TAMÁS mesteroktató 

1. A JAVA programozás bemutatása a GREENFOOT program segítségével! 

2. „Ismerd meg a Zemplén történelmét” –portál készítése 

3. GIMP használata az oktatásban! 

4. Flowgorithm használata  a programozás oktatásában! 

5. Linux alapismeretek – interaktív tananyag készítése. 

 

DR. NAGY GYÖRGY egyetemi docens 

1. Comenius és a természettudományok 

2. A természettudományos megismerés Comenius műveiben 

3. A mesék szerepe a környezeti nevelésben 

4. A kísérletezés szerepe a környezeti nevelésben 

5. A természettudományos megismerés és az IKT kapcsolata 

 

LÍVJÁK EMÍLIA mesteroktató 

1. Mindennapos mozgás az óvodában 

2. Szenzomotoros fejlesztés az óvodai mozgásos tevékenységekben 

3. A gyermekek alapvető mozgásszükségletének jelentősége 

4. Dominanciavizsgálat és tanulási képességek mérése az felsőoktatási  hallgatók körében 

5. Az óvodai szokás- és szabályrendszer jelentősége a mozgásfejlesztésben 

6. Az óvoda infrastrukturája és tárgyi környezete a mozgásfejlesztés tükrében 

7.  Helyi óvodai programok vizsgálata a mozgásfejlesztés nézőpontjából 

8. Az online tér hatása a gyermek mozgásfejlődésére 

 

WIERSUMNÉ DR. GYÖNGYÖSI ERIKA főiskolai docens 

1. A digitális oktatás előnyei és veszélyei matematikából 

2. A differenciálás lehetőségei heterogén csoportokban matematika órán 

3. Matematika történet: tanítási módszerek változása 

4. Comenius szemléltető módszerei és alkalmazásai a matematikában. 

5. A szemléltetés hogyan fejlődött a digitális technika fejlődésével a geometriában 
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