
 

2013 

 KÖZOKTATÁSI VEZETŐI SZAK  ZÁRÓDOLGOZAT TÉMÁK BME 

 Konzulens: dr. Benedek István Bp/1. csoport 

1.Barsi Botond Ákos: A pedagógiai szakmai szolgáltatás kialakulása, munkaterületei, 

(kutatás, elemzés) 

2.Bolgár Zsuzsanna: A pedagógiai szakszolgálat  szerepe és jelentősége a köznevelés 

rendszerében (Egy jó gyakorlat: A Mikkamakka Játéktár bemutatása) 

3.   Dr. Fényes-Bók Szilvia: Az érettségi vizsga története Magyarországon. Az érettségi új 

rendszere 

4.   Fodorné Hanustyák Krisztina: Tanszabadság a magyar nevelés történetében, a 

tanszabadság és a szabad iskolaválasztás elemzése5.    

5.Gnándt Odilla Erzsébet: Iskolám társadalmi környezete, főbb 

szociológiai,meghatározói,ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára 

6.   Horváth Ferenc: Különbözőségek és azonosságok a nemzeti és az Európai Unió 

tagállamainak iskolarendszerében (Németország, Ausztria) (összehasonlító elemzés) 

7.   József Éva: Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének  helye a magyar oktatási 

rendszerben. (elemzés ) 

8.   Kajtár Andrea: Három európai ország (Magyarország, Anglia, Svédország) tanterveinek  

összehasonlító vizsgálata és értékelése (összehasonlító értékelés) 

9.   Kánya Annamária: Konfliktuskezelés az iskolában- a lehetséges konfliktusok felvázolása, 

értékelése (felmérés, interjú, értékelés), az alternatív vitarendezésre (mediáció, resztoratív 

technika). 

10  Kustra Erika: Minőségfejlesztés a közoktatásban 

11.  Malmos Katalin: A vezető hatása a szervezet működésére (a Kisfaludy Károly 

Középiskolai Kollégiumban). 

12.  Minkolényi Ilona: A vezetői döntések hatásának pszichológiai elemzése egy megújuló 

szervezetben  

13.  Nagy Irén: A  kompetencia-alapú oktatás bevezetése a Támop 3.1.4. projekt keretében 

14.  Oravecz Erzsébet: Hátrányos helyzetű és fogyatékos tanulók a szakképzésben, 

esélyegyenlőség vizsgálata a pályaválasztásban, lemorzsolódásban és a munkába állás 

területén 



15.  Szabóné Kis Krisztina: Az iskolába lépés problematikája, követelmények, sajátosságok az 

intézmények közöttit együttműködésben 

16.  Szilvási Erzsébet: Innovációs folyamatok az iskola életében- késztetések és akadályok 

17.  Szőnyi Nóra: Óvodám társadalmi, természeti környezete, főbb szociológiai meghatározói, 

ezek hatása a Helyi Nevelési Programunk működésére 

18.  Szőnyiné Guth Irén: A vezető innovációs és szervezetfejlesztő szerepe, tevékenysége, 

egy öt intézményt érintő TÁMOP 3.2.11. projektben 

19.  Ugron Ábel: A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése a közoktatásban 

(kutatás, elemzés) 

20.Vassné Bíró Ildikó: Gyermeki jogok  érvényesülése az iskolában 

21. ifj. Vincze József: A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési oktatási 

folyamatban, a vezető lehetősége a fejlesztési folyamatokban 

22.  Vincze József: Pedagógiai és közgazdasági követelmények a közoktatási intézmény 

gazdálkodásában  

23.  Fodor Annamária: A kommunikáció szerepe az iskolavezetésben  

 


