
Szakdolgozat témakörök 

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA 

 

1. A szocializációs légkör befolyásoló hatása a kisgyermekek beszédfejlődésére. 

 

Imre Rubenné dr. PhD 

 

 

 

1. A játéktevékenység fejlődése gyermekkorban. 

2. Társas kapcsolatok alakulása kisgyermekkorban. 

3. Viselkedési zavarok megjelenése kisgyermekkorban. 

4. Szülői attitűdvizsgálat kisgyermekkori magatartási problémákkal kapcsolatban. 

5. A kisgyermeknevelői attitűdvizsgálat kisgyermekkori magatartási problémákkal 

kapcsolatban. 

Harsányiné Petneházi 

Ágnes 

 

 

 

 

1. Az alapvető pszichológiai szükségletek hatása a kisgyermeknevelői munkára. 

2. A szülői bánásmód és a gyermek bölcsődei viselkedésének kapcsolata. 

3. A csecsemő- és kisgyermeknevelők motivációinak hatása a gyerekek bölcsődei 

viselkedésére. 

 

Jánvári Miriam Ivett 

 

 

 

1. A megkülönböztetés tilalma, mint alapjog kialakulása, tartalmi jellemzői. 

2. A gyermekneveléshez kapcsolódó alapjogok bemutatása. 

3. A gyermek-szülő viszony jogi aspektusai (szülői felügyelet, nevelés, gondozás), 

4. A gyermeki jogok fogalma, tartalma a XXI. században. 

5. A nők jogainak változása az ókortól napjainkig.  

Dr. Nagy Andrea 

 

1. A női szerep változása a kezdetektől napjainkig. 

2. Sajátos nevelési igényű gyermek a családban. 

3. Sajátos nevelési igényű gyermek intézményi fejlesztésének lehetőségei. 

4. Inkluzív/befogadó attitűd a bölcsődében. 

5. Y és Z generációs fiatalok jövőképe. 

6. Bölcsődei dolgozók mentálhigiénés állapota.  

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika 

 



 

1. A családi háttér szerepe a kisgyermek életében. 

2. A segítő kapcsolatok jellegzetességei a kisgyermeknevelő munkájában. 

3. A szülőkonzultáció folyamata és nehézségei a kisgyermeknevelő munkája során. 

4. A mese, a mondókázás, a bábozás pszichológiai vonatkozásai kisgyermekkorban. 

5. A digitális eszközök használata kisgyermekkorban. 

 

Szatmári Ágnes  

 

 

1. A bábpedagógia alkalmazási lehetőségei 0-3 éves korosztályban. 

2. A mesék jelentősége 0-3 éves korosztályban. 

3. A többnyelvűség megjelenése a bölcsődékben. 

 

Sebestyén Krisztina 

 

 

 

 

1. Állatábrázolás és állatszereplők a magyar gyermekirodalomban. 

2. Állatábrázolás és állatszereplők a külföldi gyermekirodalomban.  

3. Kisfiúhősök, „fiús” történetek, fiúszereplők a magyar gyermekirodalomban.  

4. Kislányhősök, lányszereplők, lányregények a magyar gyermekirodalomban.  

5. Ünnepek a családban és a bölcsődében. 

6. Egy város (vagy régió) kisgyermeknevelőinek gyermekirodalmi tájékozottsága.  

7. Árva gyermekek, félárvák, mostohaszülők a magyar és külföldi gyermekirodalomban. 

8. A testvérkapcsolat ábrázolása, jó és rossz testvérek megjelenítése, testvérkonfliktusok 

megoldásai a gyermekirodalomban.  

9. A másság problémájának megjelenítése magyar gyermekirodalmi alkotásokban. 

 

Dr. Vincze Tamás András 

 

 

1. Társas kapcsolatok alakulása csecsemő és kisgyermekkorban (első sorban szülő-

gyermek interakciók vizsgálata). 

2. Médiahasználat csecsemő és kisgyermekes családoknál. 

Barkó Mária 

 



 

1. Stressz és megküzdés a kisgyermeknevelők körében. 

2. Egy választott egészségpszichológiai modell elemzése. 

3. Az egészségfogalom alakulása napjainkig. 

4. A kiégés ("burnout") jelensége kisgyermeknevelők körében. 

5. Énhatékonyság és megküzdés. 

6. Személyes kontrollképesség és megküzdés. 

 

Dr. Margitics Ferenc 

 

 

 

1. Az apa szerepe a kisgyermeket nevelő családban. 

2. Az apai bevonódást meghatározó tényezők vizsgálata. 

3. Az apai és az anyai önértékelés vizsgálata. 

4. Nemi szerepek, szülői szerepek. 

5. A nagyszülők szerepe a kisgyermekes családok életében. 

6. A koragyermekkori egészségfejlesztés és egészséges életmódra nevelés pszichológiai 

aspektusai. 

 

Dr. Almássy Zsuzsanna 

 

 

1. A gyermeknyelv kialakulása és jellemzői.      

2. Beszédművelés a kisgyermekkorban  

3. A kommunikatív kompetencia formálása kisgyermekkorban 

Dr. Zopus András 

 

 

1. A korai fejlesztés célja és módszertana Szabolcs - Szatmár - 

Bereg megye intézményeiben (szakszolgálatok, kórházak, bölcsődék feladatainak 

bemutatása, összehasonlítása, kapcsolatrendszerük stb.)  

2. "Nincs új a Nap alatt" Kisgyermekek fejlesztése régen és napjainkban (régi 

kisgyermekek játékainak és a mai gyerekek játékainak összehasonlítása a komplex 

fejlesztő hatás szemszögéből).  

3. Komplex fejlesztés a korai időszakban (pszichomotoros fejlesztés, beszédfejlesztés, 

pszichoszociális fejlesztés, kognitív képességek kibontakoztatása stb.). 

4.  Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása, integrációja a bölcsődében. 

5.  Diagnosztika a korai időszakban.  

 

 

Kovácsné Dibáczi Zsuzsanna 

 

 



 

 

1. Forrai Katalin: Ének a bölcsődében című könyv dalanyaga alkalmazásának eredményei 

a kisgyermek nevelésében Megjegyzés: a témakör feldolgozása aktív, mindennapos 

éneklést feltételez, melyről hanganyag készítendő!  

 

 

Dr. Pintér-Keresztes Ildikó 

 

 

 

1. Ideális családtervezés jelentősége napjainkban 

2. Anyatejes táplálás jelentősége 

3. Mesterséges táplálkozás 

4. Csecsemőkorú gyermek - fizikai, értelmi, érzelmi, játék – fejlődése 

5. 1-3 éves korú gyermekek - fizikai, értelmi, érzelmi, játék – fejlődése 

6. A biztonságos környezet jelentősége gyermekkorban 

7. Elsősegélynyújtás jelentősége a - csecsemő, kisded, kisgyermek, - fejlődése során 

8. Újszülött kor betegségei, előfordulásuk gyakorisága 

9. Gyermekkori fertőző betegségek 

10. Védőoltások 

 

 

Nagyné Hermányos Zsuzsanna 

 

 

 

1. A vizuális nevelés témakörében, konkrét elképzelések alapján, korlátozott számban 

vállal szakdolgozati témavezetést! 

 

Dr. Orosz Csaba 

 

 

1. Az ének –zenei nevelés témakörében, konkrét elképzelések alapján, korlátozott 

számban vállal szakdolgozati témavezetést! 

 

Mike Ádám 

 

 

1. A pszichológia témakörében, konkrét elképzelések alapján, korlátozott számban vállal 

szakdolgozati témavezetést! 

 

Török Tímea 

 

 


