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1. Az érzelmi intelligencia fejlesztése nagy 
témán belül bármely részterület, vagy 
egyes életkorokhoz kapcsolódó kutatásai 

 

2. Művészeti nevelés a gyakorlatban 
(kiemelten a zenei nevelés témaköre) 

 

3. Az apa szerepe a nevelésben 
 

4. Keresztény pedagógia a gyakorlatban 
 

5. Josef Kentenich organikus pedagógiája 
 

6. Az értékelés a személyiségfejlesztés 
szolgálatában 

 

7. A rejtett tanterv konkrét üzenetei - 
iskolában, óvodában, családban  

 

Czigléné Farkas Katalin 1. A BTM-es gyermekek átvezetése az 

óvodából az iskolába 

 

2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

zavarok óvodáskorú gyermekeknél / 

iskolás tanulóknál 

 

3. Konfliktuskezelés az óvodában/iskolában 

 

4. A korai kötődési kapcsolatok hatása az 

óvodai beszoktatásra. Konfliktusok, 

nehézségek 

 

5. Kommunikáció fejlesztése óvodás/ 

iskoláskorban 

 

6. A pedagógus szerepe harag, agresszió, 

megbocsátás folyamatában 

 

7. Az iskolaérettség, iskolai alkalmasság 

megítélésének nehézségei 

 

8. A Montessori pedagógia, mint 

reformpedagógiai irányzat szerepe a 

BTM-es gyermeke/tanulók 

fejlesztésében 



 

9. A média szerepe a gyermekek/tanulók 

személyiségfejlesztésében 

 

10. Agresszió a mesékben  

 

Pleyerné Lobogós Judit 1. Kreativitás a fejlesztő pedagógusi 
munkában 

2. Az előítéletektől a fejlesztő értékelésig 

3. Komprehenzív szemlélet és szegregciós 
szemlélet 

4. Innovációs tervek és kísérletek saját 
fejlesztő pedagógiai munkámban 

5. Esettanulmány - egy kiemelt projekt 
bemutatása, elemzése, értékelése 

6. Egy fejlesztő-differenciáló módszer 
működése és hatékonysága a 
gyakorlatban 

7. Személyiségfejlesztés …. terápiával 

8. A speciális bánásmódot igénylő 
gyermekek nevelése, oktatása 

9. Óvodai- Iskolai konfliktusok és kezelésük 

10. A családi szocializáció zavarai és azok 
óvodai, iskolai kezelése 

11. A speciális bánásmódot igénylő 
gyermekek nevelése, oktatása 

12. A deviáns magatartás tömeges 
megjelenésének okai és fokozatos 
felszámolásának lehetőségei 

13. Az empátia szerepe az óvodai, iskolai 
nevelésben, oktatásban 

14. A hátrányos helyzetű gyermek és fiatal 
felkarolásának lehetőségei 

15. Értelmi, érzelmi és szociális 
kompetenciák fejlesztésének lehetőségei 

16. Nehezen nevelhető gyermekek helyzete 
egy adott intézményben 

17. A pedagógus szerep, pedagógus 
kompetenciák - paradigmatikus 
változások 

18. Egyéni megbeszélés szerinti téma 

Dr. Elekes Györgyi 1. Integráció, szegregáció 

2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
köznevelési ellátása és pedagógiája 

3. Inkluzív nevelés  

4. Pedagógiai kommunikáció  

5. Roma gyermekek/tanulók integrációja  

6. Oktatáspolitika  

7. Média és kommunikáció 



 


