Tehetséges pedagógushallgatók műhelytalálkozója
Természettudományi Diákkör Szekció
2017. április 6.
Fenntarthatóságra nevelés a kisgyermekkorban
kutatóműhely
(Vezetője: Dr. Hill Katalin adjunktus,
E-mail: hill.katalin@tok.elte.hu)

Egészségtudatosságra nevelés kutató- és
módszertani műhely
(Vezetője: Dr. Vitályos Gábor Áron adjunktus,
E-mail: vitalyos.aron@tok.elte.hu)

A műhely további oktatói:
Bauer Zita szaktanár
Bihariné Dr. Krekó Ilona c. egyetemi docens
M. Dr. hab. Darvay Sarolta egyetemi docens

Kutatási területek
1. A természettudományok élményalapú oktatásának
jelentősége és vizsgálata

Egyszerű, 1-6 osztályban elvégzendő
kísérletek összeállítása, dokumentálása,
módszertani anyag összeállítása –
élménypedagógiai módszerek,
felfedeztető tanulás

Természettudományokhoz,
tanulásához és tanításához kötődő
attitűd kutatása egyetemi hallgatók
és alsó tagozatban tanító
pedagógusok körében – kérdőíves
felmérés

A műhely további oktatói:
B. Dr. Zsoffay Klára adjunktus
Dancs Gábor tanársegéd
M. Dr. hab. Darvay Sarolta egyetemi docens
Venyingi Beáta szaktanár

A kutatóműhely kutatásai:
9 Egészségtudatos magatartásformálás gyermekkorban.
9 A hallgatók életmód vizsgálata.
9 A „Bölcsődék szerepe az egészséges szokásrendszer kialakításában”
című kutatás a Közép-Magyarországi Régióban.
9 Fizikai aktivitás és a testalkat változás összefüggései.

OTDK 2017, Győr

Kísérletező órák tartása
gyermekeknek,
módszertani feldolgozás

2. Fenntarthatóságra nevelés a gyakorlatban
9 Fenntartható életvitel vizsgálata hallgatók körében, kérdőíves felmérés
9 Diákok fenntarthatóságra nevelése
Hazai vagy nemzetközi projekt keretében
Önálló kezdeményezésben

Dőry Júlia: Ökoséta a fenntarthatóság pedagógiájának
gyakorlatában
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott (OTDK)
I. helyezett pályamű
Ökoséta
Célja: a diákok fenntartható életmódra nevelése
9 a tanintézmény közvetlen környezetében, gyalog néhány óra
időtartam alatt bejárható területen zajlik
9 a fenntarthatóság fő pillérével (környezeti, gazdasági és társadalmi)
játékos feladatok segítségével ismerkedhetnek a diákok
1. állomás: Osztályterem
Kérdőíves felmérés a diákok és családtagjaik
fenntartható életmóddal kapcsolatos
gondolkodásáról mindennapi szokásairól
2. állomás: Öröm-bánat térkép:
Mivel károsítjuk környezetünket?

3. állomás: Gesztenyéskert játszótere
A szelektív hulladékgyűjtés helyes
módjának megismerése

A vizsgálat folyamata

Majzik Dorina: Egyetemi hallgatók egészségi állapotának és
táplálkozási szokásainak összefüggései Az Országos Tudományos
Diákköri Konferencián bemutatott (OTDK) I. helyezett pályamű
A kutatás céljai:
9 Figyelemfelhívás
9 Egészségi állapot és a táplálkozás szoros kapcsolatának
bizonyítása
9 „A betegségeket meg lehet előzni” állítás bizonyítása
9 Esetleges életmódváltás

A kutatás eredményei
y

Alkalmazás a pedagógiában
9
9
9
9
9

Példamutatás!
Folyamatos ellenőrzés
Tanítási órákba való beépítés
Iskolai programokba beépítés
Közös étkezések – szokások
kialakítása

A fittségi mutató a következők szerint ad képet a vizsgált
személy egészségi állapotáról:
<70- alacsony értékek, az egészségi állapot nem jó
70-80- normál érték, az egészségi állapot megfelelő
80-85-jó érték, az egészségi állapot jó
>85-nagyon jó érték, az egészségi állapot kitűnő (ez az érték
általában élsportolókra jellemző).

4. állomás: Gesztenyéskert:
a hulladékfeldolgozás menete

5. állomás: Zöldbolt:
tudatos fogyasztóvá,
vásárlóvá nevelés
6. állomás: adománybolt
szociális érzékenység fejlesztése,
társadalmi felelősségvállalás

7. állomás: iskola:
gyümölcssaláta, számháború

Néhány konklúzió:
9 Akik kevesebbszer étkeznek naponta, azok nagy valószínűséggel főtt ételt is ritkábban
esznek.
9 A pszichoszomatikus tünetek vizsgálatához másféle módszer alkalmazására van
szükség.
9 A fogyókúrázók több időt szánnak külső megjelenésükre.

TEHETSÉGES PEDAGÓGUSHALLGATÓK MŰHELYTALÁLKOZÓJA 2016. ÁPRILIS 6.
MŰVÉSZETI DIÁKKÖR

Kolozsi Réka: Mindenki magánéletében előfordulnak nehezebb időszakok. Ezeket az időszakokat
minden ember másképpen próbálja meg feldolgozni. .. a lelki egyensúlyt keresve ragadtam ecsetet és
próbáltam minden egyéb cél nélkül a belső feszültségemet, érzéseimet kiadni.

Gőbl Eliza Olívia: A felhők maguk számomra egyrészt egy fajta örök mozgást, változást,

ugyanakkor biztos jelenséget is megtestesítenek. Velük teljes az égbolt. Másrészt a
szabadságot, könnyedséget és felülemelkedést is.

Lukács Rebeka: Már az idejét se tudom annak, mikor kezdtem el történeteket kitalálni. Vélhetőleg
fantáziám szereplői mindig is velem együtt léteztek és léteznek mind a mai napig. Ahogy pedig
megtanultam leírni a szavakat és lerajzolni az alakokat, elkezdtem papírra is vetni karaktereim életét.

Somogyi Zsuzsanna: A család legfiatalabb tagjaként nem sok részem jutott erdélyi nagyszüleimből.
Azok az emlékek is egészen halványak. Munkámmal szeretnék emléket állítani őseimnek,
valamiképpen tisztelegni a múlt előtt. Hiszen ha ők nem lettek volna, én sem lennék ma itt.

Tehetséges pedagógushallgatók műhely-találkozója
2017. április 6.
Művészeti Diákkörök

Bíró Zsófia

Kamarazenei produkció, az országos találkozón kiemelt nívódíjat kaptak
Vura Emese és Szeitz Rebeka, III. éves
ének műveltségterületes hallgatók

III. Országos Népdaléneklési Verseny, 2017. ápr. 6.: saját versenyzőink megosztott III. díjat kaptak!
Tánczos Fanni
Sergő Sára
a zsűrri

Vegyes Kamarakórus

Hangversenyeink szereplői
Csodálatos népzene
Kamarazenészeink

Női kar

A Kar Zenés Színpada
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
(ld. honlap)

Aki kutatási feladatokra nyitott, erre is lehetőséget kínálunk a kisgyermekkori zenei nevelés
témáin belül, keressék oktatóinkat!

fogyatékosságról

szóló
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31-41 éve pályán lévő pedagógusok elégedettsége
Az adott fogyatékossági formával élő gyermek nehézség mentes
differenciálásáról
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31-41 éve pályán lévő pedagógusok elégedettsége
Az adott fogyatékossági formával élő gyermek nehézség mentes
integrálásáról
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31-41 éve pályán lévő pedagógusok elégedettsége
A szakirodalmi példák, javaslatok, ötletek, alkalmazható sémák,
gyakorlati megvalósítási lehetőségek könnyen rátalálhatóságáról
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31-41 éve pályán lévő pedagógusok elégedettsége
A fogyatékossági formákról kapott ismeretek minőségéről
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Felhasznált irodalom
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31-41 éve pályán lévő pedagógusok elégedettsége
A fogyatékossági formákról
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Bánfalvy Csaba (szerk.): Az integrációs cunami. Tanulmányok a fogyatékos emberek iskolai és társadalmi integrációjáról. Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 2008.
Bodrogai Tibor (2012, szerk.): Integráció – a szegregációtól az inklúzió megvalósulásáig. In: Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és
pszichológiája. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék könyvkiadója, Budapest, 2012.
CXC./2011. (XII. 29.) 2011. évi CXC. törvény a nemzetközi köznevelésről. Letöltés:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
Dávid Kisemberek Társasága. http://www.kisemberek.hu/hu/liliput/page:Achondroplasia-jellemzoi
Horváth Péter (2013): Társadalmi integráció és fogyatékosságügyi politika. In: Zászkaliczky Péter (szerk.): A társadalmi és az iskolai integráció
feltételrendszere és korlátai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013.
Illyés Sándor (2000): A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest.
Kontra József (2011): A pedagógiai kutatások módszertana. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2011.
Kőpatakiné Mészáros Mária (2011): A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/inkluzív nevelése. Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar, Pécs, 2011. Letöltés: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/sni/index.html
Réthy Endréné (2002): A speciális szükségletű gyerekek nevelése, oktatása Európában: Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései.
Magyar Pedagógia, 3.
Soósné Dr. Faragó Magda (2003): Mentálhigiénés pedagógiai szociálpszichológiai fogalomtár. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,
Budapest, 2003.
Szerencsés Hajnalka (szerk.): Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú
Társaság, Budapest, 2008.
Vidonyiné Sólymos Rita (2010, szerk.): A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásra való érzékenyítéséhez kapcsolódó pedagógiai
módszerek támogatása. Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2010. Letöltés:
http://pszk.nyme.hu/tamop412b/sni_tanulok/az_integrl_pedaggia.html
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0-5 éve pályán lévő pedagógusok elégedettsége
A fogyatékossági formákról kapott ismeretek mennyiségéről

Elérhetőség: flori.s9rm@gmail.com

Kérdőív pedagógusoknak (hét fokozatú Likert-skála,- 1: egyáltalán nem,
7: teljes mértékben)

Interjú pedagógusokkal

Fogyatékos gyermekek óvodai megfigyelése

Kérdőív és interjú achondroplasiasokkal

Kérdőív fogyatékos gyermekek szüleinek

Anyag és módszer

Hiányzik az óvodai nevelés témájú szakkönyvek, irodalmak közül egy olyan
játékgyűjtemény melyben az egyes fogyatékossági formákra lebontott
konkrét gyakorlatok, játékok szerepelnek. Ezek segítségével könnyebben
tudná az óvodapedagógus integrálni a fogyatékkal élő gyermeket.

Hipotézisek:

Mi nehezíti az érintett gyerekek integrált nevelésének és kellő mértékű
differenciálásának megvalósulását?

Megvalósul az érintett gyermekek integrált nevelése és kellő mértékű
differenciálása?

Kutatási kérdések:

Az integrált nevelés és a differenciálás gyakorlati megvalósulásának
megfigyelése.

Fogyatékos gyermeket nevelő szülők tapasztalatainak megismerése az
integrációt illetően.

A pedagógusok véleményének felmérése a
tananyaggal és szakirodalmakkal kapcsolatban.

Vizsgálat célja:

Célkitűzés és hipotézisek

1. Fogyatékos gyermekek szülei kérdőív
Nem jellemző: beilleszkedési nehézségek és másság-érzet
Integrált testnevelés-mozgásfoglalkozások- Kudarc, bizonyítási vágy, kitartás, düh,
szégyenérzet

Fontosnak tartom, hogy mai társadalmunkban beszéljünk azokról az emberekről, akik
fogyatékosságukból adódóan mások, mint embertársaik. Minél többet beszélünk erről,
annál inkább a helyén tudják kezelni az emberek ezt a tényt, s annál kevésbé éri
irányukból diszkriminációban a ’más’ embereket. Szerte a világban kezd egyre
elterjedtebbé válni az integrált társadalom kiépítésére való törekvés. A 2011-es
köznevelési törvényből (mely kimondja, hogy a gyermeknek 3 éves korától, kötelezően
óvodába kell járnia), kifolyólag is egyre többször találkozunk ilyen esetekkel, nem csak
mi, hanem gyermekeink és óvodásaink, iskolásaink is. Ezért tartom fontosnak, hogy
már az óvodában is kiemelt nevelési feladat kell legyen, a gyerekekkel közösen, a
fogyatékkal élőkről való beszélgetés, beilleszkedésük segítése, a kellő segítség
megadása. Ezzel is az empatikus, toleráns, diszkrimináció mentes viselkedés
elterjedésének ágyazunk meg.
Így kutatásom témája a fogyatékkal élő gyermekek óvodai nevelésben történő
integrációja, differenciálása lett, s e témában szeretném kiemelni a testnevelésmozgásfoglalkozásokon történő integrálás és differenciálás nehézségeit is.

2. Achondroplasias kérdőív és interjú
Inkluzív nevelés, befogadó légkör, egyenértékűség
Pozitív diszkrimináció
3. Fogyatékos gyermekek óvodai megfigyelése
Különböző mértékű és formájú integráció
Igény a befogadásra, differenciálásra
Hátráltató tényezők: idő- és emberhiány, megoldási javaslatok hiánya
4. Pedagógus interjú
Elhivatott, befogadó pedagógusok,integrációs törekvés
Hátráltató tényezők: magas gyermeklétszám, időhiány
5. Pedagógus kérdőív

Eredmények és megbeszélés

Bevezetés

Sporttudományi Diákkör
Tehetséges pedagógushallgatók műhely-találkozója Testnevelési tanszék
2017. április 6

Bátori Flóra
A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésben
történő integrálása, differenciálása, kiemelt
tekintettel a testnevelés-foglalkozásokra
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Igen, havonta többször
Igen, ritkán előfordul

Igen, egy évben párszor
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Igen, ritkán

Igen, gyakran
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Egyéb válaszok

Felkészült, kisgyermekekhez is értő szakamber vezesse

A lakóhelyem közelében legyen

Könnyű terep legyen

Legyen a túra útvonala érdekes
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Ha óvodás korú gyermekkel
kirándul,túrázik, mit tart fontos
szempontnak?

Nem emlékszem rá

[ÉRTÉK]
%

• Balatoni Kinga Cecília – Bejárható Magyarország, Új köznevelés – 2014/4 lapszám
• Gergely Ildikó – Mit? Miért? Hogyan? Kondicionális képességek fejlesztése és mérése
• Németh Imre - Némethné Katona Judit - ZÖLD KALANDRA FEL! Környezetvédelemről
túrázóknak - turistaságról környezetvédőknek HTML változata, melyet Szabó Zoltán
készített, a Magyar Természetbarát Szövetség régi honlapján található.
• http://www.fsz.bme.hu/mtsz/szakmai/zk00.htm
• Turisták könyvtára sorozat: Zubor István – Levelek egy kezdő turistához - Athenaeum
Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest)

Felhasznált irodalom

• A magas részvételi arány és a pozitív visszajelzések igazolják azt a feltevést,
miszerint egy jól megszervezetett szabadidős természetjáró programmal ki lehet
csábítani a mozgás szempontjából inaktív családokat is a természetbe
• A programon rendszeresen részt vevő gyermekek egyre jobban bírják a túrákat és az
óvodai sétákat is, később fáradnak el mint a programban nem résztvevő társaik.
• Szükség van a természetjárás népszerűsítésére a családok körében.
• A természetjárás hozzájárul a gyermekek állóképesség fejlesztéséhez

Következtetések

• 5 család vett részt az összes túrán
• 4 család csak 1 alkalmat hagyott ki egyéb elfoglaltság miatt
• 5 család jelezte vissza, hogy a program elindulása óta gyakrabban töltik
szabadidejüket a természetben
• A Kalanderdő-program során a gyermekek végigmozogtak átlagosan három órát
minden kiránduláson, a játékos feladatok mindig újabb motivációt adtak nekik arra,
hogy folytassák az utat.
• A pikniket követő játékokat is nagyon várták, az elfáradás jelei csak akkor
mutatkoztak meg, mikor a kirándulások végén a parkolóba értek

Kalanderdő- program eredményei:

Nem tudom hogy kezdjek hozzá, honnan
tájékozódjak a túrákról.

Óvodás korú gyermekem túl kicsi hozzá

Messze van a legközelebbi erdő, kiránduló hely

Szabadidő hiánya

[ÉRTÉK]
%

%

Nem

[ÉRTÉK]
%

[ÉRTÉK]
[ÉRTÉK]
%
%

Járt Ön gyermekkorában túrázni?

Eredmények

Nem

46%

[ÉRTÉK]
%

Mi az oka annak, hogy egyáltalán
nem, vagy csak ritkán jár
családjával
kirándulni,túrázni?
[ÉRTÉK]

[ÉRTÉK]
%

Szokott Ön családjávál túrázni,
kirándulni járni?

Kérdőíves kutatás eredményei:

Elérhetőség: giczi.zsofi88@gmail.com

A szervezés szempontjai:
Túra útvonala:Nagykovácsi és környéke,lakóhelyhez közel
Túra hossza:3-6 km között
Kis szintemelkedés
Körtúra
A túra során játékos feladatok, rejtvények, fantázia használata
Piknik és játék

Résztvevők:
Szőlőszem óvoda 4 csoportjába járó gyermekek
N=36 gyermek
18 család
Lakóhelyük Nagykovácsi és Remeteszőlős

Természetjáró program – Kalanderdő program megvalósítása

Budapesten és Pest megyében élő, óvodáskorú gyermeket nevelő szülők (n=30)

Kérdőíves felmérés

Anyag és módszer

2. A természetjárás megfelelő, érdekes és értékes módja a gyermekek állóképesség
fejlesztésének.

1. Egy jól megszervezetett szabadidős természetjáró programmal ki lehet csábítani a
mozgás szempontjából inaktív családokat is a természetbe.

Hipotézisek:

Képet kapni a magyar családok természetjárási szokásaikról, felmérni, hogy a
szülőknek mi fontos a túrázás során, ha gyermekükkel együtt választják a
természetjárást aktív szabadidős eltöltésként.
Természetjáró program indítása óvodás korú gyermekeknek, a fent említett kutatás
figyelembe vételével,melynek célja, hogy minél több családot kicsábítsunk a
természetbe, ezzel javítja a gyermekek állóképességét.

Vizsgálat célja:

Célkitűzés és hipotézisek

Az alapvető testi képességek fejlesztése már óvodás korban megkezdődik, ugyanakkor
spontán fejlődik is. A testi képességek közül ebben a korba az állóképesség a
legfejlettebb, hiszen az óvodás korú gyermekekben hatalmas mozgásigény és
mozgásvágy van, állandóan mozognának. Szülőként és óvodapedagógusként is
kötelességünk (lenne) ezt a fokozott mozgásigényt kielégíteni. A mai rohanó világban,
mikor mindenki siet, sajnos a szülők sokszor nincsenek tekintettel erre az igényre. A
társadalom egy rétegére nagyon igaz, hogy autóval járnak mindenhova, sokszor még a
kiscsoportos óvodást is sokszor babakocsiban tolják, hogy gyorsabban, egyszerűbben
elintézhessék például a bevásárlást. Sok családra jellemző, társadalmi és anyagi
helyzettől függetlenül, hogy inaktívan tölti a hétvégét, nem mozdulnak ki otthonról,
vagy ha mégis, a szülő akkor is saját dolgait intézni, a gyermekeket magával
ráncigálva. Ezeknek a gyerekeknek szinte biztosan nem elégül ki a mozgásigényük,
főleg az őszi, téli hónapokban, amikor az óvodában is kevesebb időt töltenek az
udvaron (65/61 gyermeket minden nap autóval viszik az óvodába a faluból).

Bevezetés

Tehetséges pedagógushallgatók műhely-találkozója 2017. április 6

Sporttudományi Diákkör
Testnevelési tanszék

Danka-Giczi Zsófia
Természetjárás óvodás korú gyermekkel

TEHETSÉGES PEDAGÓGUSHALLGATÓK MHELYTALÁLKOZÓJA
Az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék Tudományos Diákkörének programja

2017. április 6.







• Trentinné dr. Benk Éva: A tudományos diákkörökben
végzett tevékenység ismertetése és az elnyök, lehetségek
bemutatása: Miért érdemes TDK-zni?
• Dr. Árva Valéria: A kisgyermekkori idegennyelvi és
kétnyelv fejlesztés kutatómhely bemutatása
• Almási Laura: Accuracy versus Fluency in English Language
Teaching·
• Horváth Zsófia: Two Cultures, One Person: The Advantages
and Challenges of Being Bilingual
• Marczin Balázs: The Influence of the Digital World on Early
Childhood Development and Acquisition of Skills
• Krös Noémi: Third Culture Kids in the Early Childhood
Program
• Trentinné dr. Benk Éva: A TDK követelményrendszerének
ismertetése
• Kerekasztal beszélgetés: Kérdések és válaszok a kutatás
folyamatáról és az OTDK tapasztalatairól
• Kötetlen beszélgetés és zárszó
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Third Culture Kid
??





  




Where are you from?


Research Results (Questionnaire)
140 participants (54% females, 46% males)

 

•       
    
•   
 

Host countries

  

Passport countries

Distribution of Passport and Host countries
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What can we do to help?



Learn about our children’s background (observation,
transitional files, conversation with parents)

Show interest and care
Promote peer support
Play
Motivate and Inspire

Create learning moments for self identity
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