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Dr. habil. Boronkai Dóra egyetemi docens 

1. Az interakciós kompetencia kialakulásának kezdetei a kora gyermekkorban 

2. Az anya-gyermek kommunikáció jellemzői 

3. Szabadon választott kommunikációs téma 

 

Dr. habil. Bús Imre főiskolai tanár 

1. A játék feltételeinek kialakítása bölcsődében 

2. Játék segítése, szervezése kisgyermekek számára 

3. A gyermekkultúra elemeinek megjelenése kisgyermekkorban 

 

Christian Anikó mesteroktató 

1. Egészséges életmódra nevelés kisgyermekkorban. 

Mozgásszervi elváltozások és prevenciójuk kisgyermekkorban 

 

Király Gabriella tanársegéd 

1. A korai kötődési kapcsolat hatása a bölcsődei beszoktatásra 

2. A korai fejlesztés lehetőségei a bölcsődében 

 

Farkas Éva tudományos segédmunkatárs 

1. Szociális ellátások és a családok szociális helyzete Magyarországon 

2. Gyermekek napközbeni ellátása – intézmények elemző megközelítésben  

 

Fodorné dr. Tóth Krisztina 

1. Informatikai eszközök és adatbázisok alkalmazása a csecsemőgondozás és a kisgyermeknevelés 

területén 

 

Dr. Györkő Enikő 

1. Az érzelmeken keresztül megjelenő szándék kisgyermekkorban 

2. A felnőtt és gyermek közötti kapcsolat megnyilvánulása a játékban 

3. Evészavar korai jelei a bölcsődés gyermeknél 

4. Érzelemszabályozás kisgyermekkorban 

5. Szabadon választott pszichológia téma előzetes egyeztetés alapján 

 

Dr. Gyurcsó Júlia egyetemi adjunktus 

1. Gyermekversek, mondókák, mesék olvasáspedagógiai és/vagy olvasásszociológiai 

megközelítésben 

 

Dr. habil. Huszár Zoltán egyetemi docens 
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1. Az "Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemők védelmére" program 

története, dél-dunántúli (baranyai, tolnai)  vonatkozásai. (Konkrét 

közigazgatási egységre vonatkozó kutatással.) 

2. A "Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat" története, dél-dunántúli 

(baranyai, tolnai)  vonatkozásai. (Konkrét közigazgatási egységre vonatkozó 

kutatással.) 

 

Dr. habil. Kurucz Rózsa főiskolai tanár 

1. A kisgyermeknevelés története Magyarországon 

2. A családi nevelés szerepe a kisgyermekkorban 

 

Mozolai Annamária mesteroktató 

1. Egy gyermek mozgásfejlődésének vizsgálata 

 

Müller János mesteroktató 

1. A kisgyermekek zenei fejlesztése a kodályi elvek tükrében. 

2. A zenei nevelés lehetőségei családon belül 

3. Szabadon választott zenei téma 

 

Dr. habil. Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár 
1. A kisgyermek helye és szerepe a családban 

2. A gyermekváráshoz, szüléshez és születéshez kapcsolódó szokások és hiedelmek 

3. A keresztelő szokása régen és ma 

4. A kisgyermekek gondozásával és nevelésével kapcsolatos hagyományok 

5. A kisgyermek a magyar folklórban 

 

Dr. habil. Reisz Teréz egyetemi docens 

1. Pedagógusjelöltek pályamotivációjának vizsgálata 

 

Tancz Tünde egyetemi mesteroktató 

1. A kisgyermek nyelvi fejlődése a magzati léttől három éves korig 

2. A nyelvi szocializáció és a fejlesztés lehetőségei kora gyermekkorban. (gyermeknyelvi 

vizsgálatok, fejlesztési módszerek, jó gyakorlatok stb.) 

3. A napközbeni kisgyermekellátás alternatívái. (szabadon választott intézménytípus bemutatása, 

intézményi átmenetek problematikája) 

4. A szülőkkel való kapcsolattartás új formái 

5. A kisgyermekkori tehetség és/vagy hátrány felismerése és gondozása 

6. Első lépések az irodalmi élményszerzés felé (irodalmi alkotások mondókák, versek, mesék, 

gyermekkönyvek, csecsemőszínház stb. a kisgyermekkorban) 

7. Alkotói pályakép vagy szöveginterpretáció a gyermekirodalom köréből 

8. Szabadon választott téma megbeszélés alapján 

 

Dr. Tóth Máté egyetemi adjunktus 

1. Közkönyvtári szolgáltatások az óvodáskor előtti korosztálynak. Jó gyakorlatok, példák a Dél-

Dunántúli Régióban 

 

Varga Rita tanársegéd 

1.  Az épített környezeti nevelés alapjai 
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2.  A gyermeki ábrázolás fejlődése 2-5 éves korig 

 

Dr. Varga Tünde egyetemi adjunktus 

1. Bábok alkalmazása a bölcsődékben 

2. Technikai eljárások, munkafogások a gyermeki vizuális alkotó-alakító tevékenységben 3 éves 

korig 

3.  A firkakorszak 

4. Gyermekjátékok készítése csecsemők és kisgyermekek számára 

 

Dr. habil. Várnagy Péter egyetemi docens 

1. A gyermeki jogokra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata 

2. A gyermekvédelem szabályozásának sajátosságai, problémái 

 

Dr. Zádori Iván egyetemi adjunktus 

1. Alapfokú oktatási intézmények finanszírozása, működtetése, pénzügyi fenntarthatósága 


