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Harsányiné dr. Petneházi 

Ágnes 

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 

 

 

 

Jánvári Miriam Ivett 

 

 

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 

 

 

 

Dr. Nagy Andrea 

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 

 

Szatmáry Ágnes  

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 
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Sebestyén Krisztina 

1. A mesék jelentősége 0-3 éves korosztályban 

2. A többnyelvűség megjelenése a bölcsődékben 

 

 

 

Dr. Vincze Tamás András 

 

1. Kisgyermeknevelők játékkultúrája, játékismerete 

2. A kisgyermeknevelők és a művészetek  

3. Kisgyermeknevelők továbbképzési és önképzési ambíciói, a szakmai fejlődést 

támogató tényezők  

 

Dr. János István 

1. Veleszületett fejlődési rendellenességek 

2. Embrionális és posztembrionális fejlődés testi és szellemi vonatkozásai 

 

Dr. Margitics Ferenc 

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 

 

 

Tanyiné  dr. Kocsis Anikó 

 

1. A helyes digitális eszközhasználat bevezetése kisgyermekkorban 

2. A digitális eszközhasználat hatásainak vizsgálata kisgyermekkorban 

3. Gyermekek megjelentetése a közösségi médiában, avagy a szülői felelősség kérdése 
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Dr. Pintér-Keresztes Ildikó 

 

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. Takács Tamara 

 

1. Nemi szerepek akkor és ma, illetve azok tanulmányozása egy bölcsődei vagy óvodai 

(szülő) csoportban 

2. Gyermekszemlélet változásai, illetve azok tanulmányozása egy bölcsődei vagy óvodai 

(szülő) csoportban 

3. Óvodába vagy bölcsődébe lépő gyermekek családjának életmódbeli változásának 

tanulmányozása egy konkrét csoportban (családi életciklusok) 

4. XXI. századi Roma Nők Egyesületének tanulmányozása 

5. Roma nők életesélyei 

6. Egy konkrét kisebbségi csoport esetében a csoportra jellemző szerepek, identitás, 

szokások, gyermeknevelési szokások tanulmányozása 

7. Koronavírus hatása az óvódás, bölcsődés gyermeket nevelő családok életmódjára, 

életstílusára 

8. Biztos Kezdet Gyerekház működésének bemutatása 

 

 

 

Vári Nikolett 

 

1. A szülői reziliencia és a nevelési stílus hatása kisgyermekkorban 

2. A szülők mentális egészségének hatásai kisgyermekkorban 

3. A gyermekvállalási hajlandóság/kedv vizsgálata 

4. Várandósság és pszichés jóllét 

5. Intrauterin kapcsolat vizsgálata (pl. anya-magzat, apa-magzat kötődés) 

 

 

 

 


