Szakdolgozati témajavaslatok
Pedagógia Tanszék

Kolozsvári Csaba
A gyermekút területi sajátosságai az iskola előtti fejlesztés intézményeiben
Az inkluzív nevelés környezeti és pedagógiai feltételei
Fogyatékosságokhoz kapcsolódó nézetek az iskolában és a családban
Támogató és veszélyeztető tényezők a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő
családok életében
5. Sajátos nevelési igényű tanulók pályaválasztásának jellemzői
6. A pályaismeret bővítésének lehetőségei kisiskolás korban
1.
2.
3.
4.

Dr. Kovács László
1. Kultúrtörténet - a pedagógia meghatározó személyiségeinek bemutatása, munkásságuk
feltárása
2. Kiemelkedő oktatási intézmények történetének, pedagógiai értékeinek feltárása,
bemutatása /helytörténeti kutatások /
3. A nőnevelés történeti kérdései, a nők helyzetének változása a családban, a
társadalomban
4. Gyermekkortörténet - a gyerekek helyzetének változása a családban, a társadalomban
5. A pedagógus pályakép a XIX-XXI. században /magyarországi kiemelkedő,
iskolateremtő pedagógus életútjának feltárása/
6. A művészeti /zenei/ nevelés történeti vonatkozásai
7. Alternatív pedagógiai rendszerek és törekvések megjelenése a nemzetiségi oktatásban
8. Megbeszélés és egyeztetés szerint más téma
Dr. Mogyorósi Zsolt
1. Az oktatás eredményessége, az eredményes iskola tényezői
2. A család és iskola relációja, az oktatás és a társadalmi mobilitás összefüggései
3. Oktatási egyenlőtlenségek és az oktatás méltányossága
4. Multikulturális nevelés, multikulturális iskola
5. Iskolafejlesztés: lehetőségek, eredmények, jó gyakorlatok
6. Tanulócentrikus tanítás és tanulás
7. Esélynövelő pedagógiák - jó gyakorlatok
8. Tanítási stratégiák, tanulásszervező új eljárások
9. Hatékony tanítási módszerek
10. Roma tanulók iskolai sikeressége - jó gyakorlatok
11. A hátrányos helyzet pedagógiai narratívái
12. A gyermekjóléti alapellátásokat biztosító intézmények tevékenysége
13. Gyermekvédelem: a szakellátás pedagógiája

Nagyné Klujber Márta
1. A pedagógus és a gyermek interakciója
2. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése
3. A szenzoros integrációs terápia elméleti és gyakorlati kérdései
Orgoványi-Gajdos Judit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedagógusszerepek és feladatok
A tanulási-tanítási folyamat irányítása
Pedagógiai helyzetek és kezelésük a nevelési-oktatási folyamatban
A tanulás támogatása
A pedagógusok szakmai fejlődése
A pedagógusi munka kihívásai

Dr. Ugrai János
1.

A pedagógiai – kulturális – politikai stb. sajtó egy-egy termékének oktatással,
neveléssel kapcsolatos írásainak elemzése egy viszonylag rövid időszakon belül

2.

Klasszikus neveléstörténeti személyiségek tevékenységének bemutatása – az adott
személyiség saját műveinek elemzésével

3.

A régió (vagy a hallgató lakhelyének) egy-egy iskolájának a története egy viszonylag
rövid időszakon belül. (Szigorúan nem alapítástól máig szóló nagyívű
áttekintések!)

4.

A régió (vagy a hallgató lakhelyének) ismert vagy kevésbé ismert, neveléstörténeti
szempontból érdekesnek talált személyisége működésének bemutatása –
elsődleges források (helyi sajtó, tankönyvek, az illető saját írásai stb.) bevonásával

5.

Egy-egy pedagógiai vagy oktatási probléma (pl. fegyelmezés, testi nevelés, munkára
nevelés, oktatásfinanszírozás, szelekció stb-stb.) sokrétű történeti elemzése

6.

A gyermekkor-történet témakörébe tartozó témák: a játék, ruházkodás, gyermeki
jogok, kötelességek történeti változását feldolgozó elemzés

7.

A nevelés történetileg megváltozó szerepének, szereposztásának megragadása egy-egy
kiragadott és sokrétűen elemzett problémán, példán keresztül

8.

A nevelés 21. századi kihívásainak elemző bemutatása

9.

Az iskola diszfunkcionális működésének elemző bemutatása

10. A gyermek – szülő – óvoda / iskola közötti kapcsolattartás nehézségei, s annak
fejlesztési lehetőségei

11. Iskolai / óvodai munkát kiegészítő, a nevelési célok elérését segítő közösségi
pedagógiai kezdeményezés elemző bemutatása
12. A közoktatás finanszírozásának egy-egy aktuális problémája régiónkban, vagy
egyetlen kiválasztott iskolában. (Pl. Egy iskola pénzügyi jövője; bevételszerző
stratégiái; bevételének – kiadásának összetétele stb.; egy település közoktatási
stratégiája: óvodák, iskolák, kollégiumok jelenlegi és tervezett kapacitása, mire jut
pénz és mire nem stb.)
13. A szakképzés jelenének, jövőjének kulcskérdései, helyi vagy regionális alapú
vizsgálattal. (Pl. városi – megyei szakképzési kínálat és kereslet felmérése; új és
régi szakiskolák viszonya, a post-secondary képzés helyi – megyei intézményei
stb.)
14. A felsőoktatás finanszírozásának kulcskérdései, helyi vagy regionális alapú
vizsgálattal
15. Az iskolaszerkezet jellemzőinek, változásainak vizsgálata — helyi vagy regionális
alapú vizsgálattal — a törvényi szabályozás, az aktuális szak- és napi sajtó, az
iskolai, települési, megyei stb. dokumentumok bevonásával
16. A szelekció különböző formáinak vizsgálata
17. Szegregáció – integráció kérdésköre
Dr. Virág Irén
1. Pedagógusszerepek (tanítói, tanári)
2. A pedagógiai értékelés
3. Pedagógiai képességek vizsgálata
4. Az iskola belső világának vizsgálata
5. Alternativitás az oktatásban
6. A pedagógussá válás folyamata
7. Pedagógus életutak bemutatása
8. Egy kiválasztott korszak gyermekképének/nevelési gyakorlatának bemutatása
9. Nőnevelés, leánynevelő intézetek
10. Intézménytörténet
11. Az óvoda-iskola átmenet kérdései

