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PROGRAM 

 

09.00-09.45: Érkezés, regisztráció – Új épület, Aula 

 

09.45-10.00: Köszöntések, megnyitó – Amfiteátrum  

dr. Debrenti Edith egyetemi tudományos titkár (PKE, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar) 

dr. Borbély Julianna adjunktus, intézetigazgató (PKE, Neveléstudományi Intézet) 

Dr. habil. Bús Imre főiskolai tanár (PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar), a projekt házigazdája 

 

10.00-11.15: Előadások – Amfiteátrum 

dr. habil. Bús Imre főiskolai tanár (PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar) 

Gyermekkultúra kutatása, fejlesztése egy intézmény életében 

dr. Stark Gabriella tanársegéd (PKE, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Játék és gyermekkultúra a pedagógusképzésben 

dr. Bordás Andrea adjunktus (PKE, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

A gyermekkultúra kutatásának lehetőségei drámapedagógiai foglalkozások 
során  

dr. Borbély Julianna adjunktus, intézetigazgató (PKE, Neveléstudományi Intézet) 

Játék és nyelvoktatás 

dr. Debrenti Edith adjunktus (PKE, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar), drd. 

Vértessy Balázs (Debreceni Egyetem) 

Matematikatanítás napjainkban 

 

11.15-11.30: Kávészünet – Aula  

 

11.30-13.00: Előadások – Amfiteátrum 

Prof. emeritus dr. Horváth Béla (PTE Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar) 

A kritika szerepe a gyermekirodalom recepciójában 
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dr. Balogh Brigitta docens (PKE, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Mozdulatpedagógia és gyermekkultúra. Dienes Valéria mozdulatkultúra-
koncepciója mint pedagógiai erőforrás 

drd. Habinyák Erzsébet mentor, óvónő (PKE, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar, Lorántffy Zsuzsanna Református Líceum, Csillagocska 
Református Zeneóvoda) 

A gyermekkultúra fejlesztése és közvetítése az óvodában népi 

hagyományaink által 

Kelemen Henrietta óvónő, mesterszakos hallgató (Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület Csillagocska Bölcsődéje, BBTE, Pedagógia és 

Alkalmazott Didaktika Intézet) 

A komolyzenei attitűd vizsgálata integrált művészeti tevékenységek által 

negyedik osztályban 

Rusz Csilla mentor, tanító (PKE, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 
Szacsvay Imre Általános Iskola) 

Hogyan tesszük a színház misztériumát a mindennapok praktikus élményévé? 

drd. Szatmári Ildikó mentor, magyartanár (PKE, Neveléstudományi Intézet, 
Lorántffy Zsuzsanna Református Líceum) 

Színház és irodalom. Mikszáth-olvasatok 

 

13:00 – 14:00 Szendvicsebéd – Aula 

 

14.00-15.00: Pedagógiai műhelyfoglalkozások  

dr. Bordás Andrea: Mesefeldolgozás drámapedagógiai módszerekkel   

dr. Stark Gabriella: Komplex élménypedagógiai foglalkozás: Az elég boldog 

gyermek titka 

Oláh Anikó Katalin: Bábozás alapfokon: ismerkedés a bábokkal 

 

15.00 – 15.20: Kávészünet 

15.20 - 16.00: Kerekasztal megbeszélés 

16.00: A konferencia zárása, a projekt tevékenységének 

egyeztetése 
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Tartalmi összefoglalók 

 

Balogh Brigitta: Mozdulatpedagógia és gyermekkultúra. Dienes Valéria 

mozdulatkultúra-koncepciója mint pedagógiai erőforrás 

Noha a mozgást, illetve a táncot szinte természetes módon tekintjük a gyermekkultúra 
részének, a népi gyermekjátékok és a néptánc pedagógiai jelentőségére vonatkozó reflexiót 
leszámítva kevés az olyan, mozdulati neveléssel kapcsolatos koncepció, amely a 
mozgást/mozdulatot általában a kultúra részének tekintené. Ugyanakkor napjaink 
pedagógiája számára egyre sürgetőbbé válik szembenézni az integrált mozgásfejlesztés 
lehetőségeivel, tekintettel arra, hogy az utóbbi évtizedek neurológiai kutatásai egyértelműen 
kimutatták a mozgástapasztalatok és a neurológiai-pszichológiai (perceptív, kognitív, 
emocionális) fejlődés közötti összefüggést, miközben az információs kor életmódja egyre 
kevésbé kedvez a változatos mozgástapasztalatok spontán gyermekkori megélésének. 
Előadásomban a magyar pedagógiatörténet egy olyan teljesítményét veszem szemügyre, 
amely termékeny kiindulópontként szolgálhat az említett kihívásokkal való szembenézéshez: 
Dienes Valéria mozdulatpedagógiáját. Dienes koncepciójának előnye, hogy a természetes 
emberi mozgásból indul ki, univerzalista – azaz nem kötődik meghatározott formanyelvhez – 
és holisztikus, azaz a teljes ember fejlődését célozza. A „természetesség” mint kritérium és a 
„mozdulatkultúrá”-nak a holisztikus szemléletre épülő fogalma lesz az a két kulcsmozzanat, 
amelynek fényében Dienes koncepcióját tárgyaljuk. 
 

Bordás Andrea: A gyermekkultúra kutatásának lehetőségei drámapedagógiai 

foglalkozások során  

A drámapedagógiai foglalkozások során a részt vevő gyermekek saját tapasztalataikból 
építenek fel olyan lehetséges világokat, amelyeket ők maguk elképzelhetőnek tartanak. Ezek 
a közösen létrehozott lehetséges világok működési mechanizmusaikkal, szabályaikkal és 
szabálytalanságaikkal mind azt tárják az értő pedagógus elé, hogy hogyan gondolkodnak, 
éreznek ezek a gyerekek. A drámaóra „produktumainak”, azaz jeleneteinek elemzése épp 
ezért kerülhet a gyermekkultúra kutatásának fókuszába.    
 

Bús Imre: Gyermekkultúra kutatása, fejlesztése egy intézmény életében 

A gyermekkultúra kutatása a Gyermekkultúra Kutatócsoport megalakulásáig nyúlik vissza a 
Pécsi Tudományegyetemen. A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési 
Karon, illetve akkori nevén, az Illyés Gyula Karon kezdődött 2011-ben. Korábban is voltak a 
gyermekekre vonatkozó kutatások, de nem abból a komplex nézőpontból, amelyet a 
gyermekkultúra kínál. Az előadás a kezdetektől kezdve a mai kutatásokig áttekinti ezt az 
utat. 
 

Debrenti Edith, Vértessy Balázs: Matematikatanítás napjainkban 

Azok a gyermekek, akik beleszülettek a digitális világba, az analóg világban gyakran 
unatkoznak. Tanítási tapasztalataink azt mutatják, hogy a mai diákok figyelmét 
rendkívül nehéz lekötni. Különösen igaz ez a matematika tanórákon, hiszen 
ott rengeteg készség, kompetencia együttes alkalmazására van szükség. 
A pedagógusoknak nehéz a dolguk főleg akkor, ha nem matematika 
tagozatos osztályban tanítanak, s azt szeretnék, hogy a tanuló 
figyelmét lekössék. Kérdőíves kutatásunkban, melyet debreceni 
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általános iskolás tanulókkal töltettünk ki, azt vizsgáljuk, hogy a résztvevők hogyan 
viszonyulnak az iskolához, illetve a matematika tantárgy tanulásához. Kíváncsiak voltunk 
arra, hogy a diákok mit változtatnának meg az iskolában, ha tehetnék. Továbbá, hogy a 
matematika órán hogy érzik magukat, mennyire szeretik azt, és a tananyagot hogyan tudják 
elsajátítani. Igénybe vesznek-e valamilyen segítséget, szülő, magántanár, vagy akár 
nagyobb testvér segítséget kérik-e. Szerettük volna megtudni, hogy a tanulók 
matematikához való viszonyát befolyásolja-e az azt tanító pedagógus személyisége, 
attitűdje. Arra vonatkozóan is kérdeztük a kitöltőket, hogy változott-e az alsó-felső tagozat 
közötti átmenetnek köszönhetően a tantárgyhoz való hozzáállásuk. Kérdéseket tettünk fel 
azzal kapcsolatban, hogy milyen segédeszközök felhasználásával próbálják a pedagógusok 
könnyíteni, színesíteni, érdekesebbé tenni a tantárgyat. 

 

Habinyák Erzsébet: A gyermekkultúra fejlesztése és közvetítése az 

óvodában népi hagyományaink által 

A hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével az óvodai nevelői munkába érzelmi, 
esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretet valósulhat meg. Beépíthető 
ünnepeinkbe, hétköznapjainkba, irodalmi beszélgetésekbe, barkácsolásba, ének-zenei 
foglalkozásokba, mozgásos játékokba és idővel a szerepjáték alapelvévé válik. 
 

 

Kelemen Henrietta: A komolyzenei attitűd vizsgálata integrált művészeti 

tevékenységek által negyedik osztályban 

Előadásom során egy felidézett pedagógiai kísérletet mutatok be, amelyet IV. osztályos 
diákok komolyzene iránti attitűdjének vizsgálata érdekében végeztem. Kutatásom különböző 
művészeti nevelésben részesülő osztályok művészeti tevékenységeinek, attitűdjének, 
alkotásainak összehasonlításán alapszik. A kísérletben résztvevő 70 diák által kitöltött 
kérdőívek elemzése és értékelése főként a komolyzene iránti attitűdöt, a képzőművészeti 
alkotások elemzése pedig a diákok értő zenehallgatásának eredményét mutatják be.  

 

Rusz Csilla: Hogyan tesszük a színház misztériumát a mindennapok 

praktikus élményévé? 

Ha megtetszik egy mese, és nincs előre megírt forgatókönyv, melyek a lépések melyen 
elindulunk? Hogyan választunk szereplőket? Miért előzi meg egyéves tréning a 12 perces 
előadást? 

 

Stark Gabriella: Játék és gyermekkultúra pedagógusképzésben 

Előadásomban bemutatom a játék és gyermekkultúra helyét és szerepét az 
óvodapedagógus- és tanítóképzésben. Dokumentum- és tartalomelemzés módszerét 
alkalmazva vizsgálom a pedagógusképzés tanterveit és tanmeneteit, azokra a tárgyakra 
fókuszálva, amelyek a gyermekkultúrát és pedagógusjelöltek játékszervezéshez szükséges 
kompetenciáinak fejlesztését helyezik a középpontba. 

 
 
 
 


