Név: Sebestyén Krisztina

születési év: 1989

Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve
PhD abszolutórium, Debreceni Egyetem, 2016
Okleveles némettanár-pedagógiatanár, Debreceni Egyetem, 2013
Germanisztika-német alapszakos bölcsész, Debreceni Egyetem, 2010
Jelenlegi munkahely(ek)
Nyíregyházi Egyetem, Alkalmazott Humántudományok Intézete, tanársegéd
Tudományos fokozat
Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi
intézményben stb.)

2014-2016 között PhD-hallgatóként oktató a Debreceni Egyetemen.
2017-től tanársegédként oktatott tárgyak a Nyíregyházi Egyetemen:
csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakon
Alternatív programú intézmények
Bevezetés a pedagógiába
Család- és gyermekvédelem
Differenciáló pedagógia
Multikulturális nevelés
Szabadidő- és játékpedagógia
csecsemő- és kisgyermeknevelő FOSZK szakon
Család- és nevelésszociológiai alapismeretek
edző BSc szakon
A multikulturális nevelés gyakorlata
óvodapedagógus BA szakon
Bevezetés a pedagógiába
Esélyegyenlőségi ismeretek
pedagógia BA szakon
Bevezetés a pedagógiába
Intézményen kívüli szakmai gyakorlat: Szabadidő pedagógiai gyakorlata
Ismerkedés a köznevelési intézményekkel
Nevelési és oktatási intézmények világa
Nyári gyakorlat: Évkezdési feladatok köznevelési intézményekben
Pedagógiai helyzetek, reflexiók
szociálpedagógia BA szakon
Drámapedagógia
Szabadidő- és játékpedagógia
Szociális menedzsment
Tanácsadás és szociális menedzsment
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tanító BA szakon
Alkalmazott pedagógia II.
Bevezetés a pedagógiába
Multikulturális nevelés
testnevelő-edző BSc szakon és alapszakok számára közösen meghirdetett tárgyként
Gondolkodók a nevelésről
tanári MA szakképzettségek számára
Az iskolai szervezet és fejlesztése
osztatlan tanárszakon
A multikulturális nevelés gyakorlata
A tanári mesterség IKT alapjai
Tanítás-tanulás 2. Pedagógiai tervezés és értékelés
Tanítás-tanulás 3. Differenciált tanulásszervezés
Változó iskola, változó társadalom
szabadon választható tárgy
Tanulásmódszertan
LEGO® módszertani alapok
fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szakon
Tanulásmódszertan
pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
Tanulásmódszertan
Szabadon választható tantárgy: szakmai fejlődés a pedagógus pályán
2018-tól tréneri tevékenység a Nyíregyházi Egyetem LEGO® Education Innovation Studioban.
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

Részvétel több pályázatban, például
EFOP-3.4.3-16-2016-00018 azonosító számú „Tudásfejlesztés és -hasznosítás a Nyíregyházi
Egyetemen” című projekt,
GINOP-6.2.3-17-2017-00017 azonosítószámú „Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című projekt,
EFOP-3.1.2.-16-2016-00001 azonosítószámú „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – komplex alapprogram bevezetése a köznevelés intézményekben” elnevezésű projekt,
EFOP-3.5.1-16-2017-00017 azonosítószámú „NYE-DUÁL – Új utakon a duális felsőoktatással a Nyíregyházi Egyetemen, az Északkelet-Magyarországi térség felemelkedéséért” elnevezésű projekt,
EFOP-3.5.2-17-2017-00001 azonosítószámú „Kooperatív képzések és Oktatási innováció a
Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)” elnevezésű
projekt.
A kutatások eredményeihez kapcsolódóan több konferencia-előadás megtartása például az Országos Neveléstudományi Konferenciákon (2017, 2019, 2020, 2021), HuCER konferenciákon
(2017, 2018, 2019, 2020, 2021), vagy a bolzanoi ECER (2018) konferencián.
Kutatási eredményeiből több publikációja is született magyar, német és angol nyelven, melyek
lektorált tanulmánykötetekben és folyóiratokban (például Educatio, Modern Nyelvoktatás,
Glottodidactica, Hungarian Educational Research Journal, Képzés és Gyakorlat,
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Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, Central European Journal of Educational Research)
jelentek meg.
2017-től, témavezetői tevékenysége során eddig vezetésére bízott szakdolgozók száma 27,
ezek közül sikeresen szakdolgozatot védett szakdolgozóinak száma 19.
A XXXV. OTDK Tanulás- és tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióhoz kapcsolódó
intézményi fordulóban hallgatója I. helyezést ért el pályamunkájával a Nyíregyházi Egyetemen, s ezzel indulási jogot szerzett az országos fordulóban való indulásra.
Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója,
éve, terjedelme
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Sebestyén, Krisztina (2021): Differences in Foreign Language Choice of Students from
Different Social Backgrounds. In: Central European Journal of Educational Research,
3(2): 78-86.
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Sebestyén Krisztina – Nagy Balázs – Szabó József Mihály (2020): LEGO® készletekkel
való fejlesztés lehetőségei a koragyermekkori nevelésben. In: Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(1): 68-74.
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Hegedűs, Roland – Sebestyén, Krisztina (2019): Eine Fallstudie über die regionalen
Unterschiede der ungarischen Schülerleistungen. In: Glottodidactica, 46(2): 55-74.
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Sebestyén Krisztina (2019): Kon-Takt és Schritte international: egy nyelv, két szemlélet.
In: Képzés és Gyakorlat. Training & Practice, 17(2): 149-160.
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Sebestyén Krisztina (2017): Gimnáziumi és szakközépiskolai kétszintű érettségi eredmények vizsgálata német nyelvből. In: Educatio, 26(1): 121-128.

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

2013-tól Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA)
2016-tól Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesülete
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