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A Nemzeti Tehetség Program NTP-OTDKR-14-0024 projekt támogatásával a 2015. évi 

OTDK-ra karunk hallgatói 24 pályaművet nyújtottak be, hat különböző szekcióba. A 

pályaművek szerzői és a konzulens tanárok Pécsett, Debrecenben, Budapesten és Sárospatakon 

képviselték az Apáczai Kart. A 2015. évi, Sárospatakon megrendezett Tanulás- és 

Tanításmódszertani – Tudástechnológiai, valamint a Pécsen megrendezett Testnevelés- és 

Sporttudományi szekció különösen nagy jelentőséggel bírt számunkra, mert e két szekció 

megrendezése 2017-ben a győri Apáczai Kar feladata lesz, így oktatóink külön feladatuknak 

érezték a jövőbeli sikeres rendezés érdekében történő informálódást és kapcsolatépítést. 2015. 

évi OTDK-n hallgatóink 3 szekcióban, a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai, 

a Testnevelés- és Sporttudományiban valamint a Társadalomtudományiban kiemelkedő 

eredményeket értek el.  

 

 

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Kara 2015 első félévében az NYME részeként a 

Nemzeti Tehetség Program NTP-TDK-14-0038-as, „Az NymE Apáczai Kar TDK-
műhelyének fejlesztése” című projekttel 1.200.000,- Ft-ot nyert, melynek támogatásával a 

kar tovább folytathatta azt a hosszútávú célkitűzését, hogy megerősítse a kari tehetséggondozás 

szakmai műhelyeit és felkarolja a tehetséges hallgatókat. A projekt keretében a turizmus, az 

emberi erőforrás tanácsadás, a nyelvtanulás- és nyelvtanítás, a fejlesztő pedagógia, a 

gyógypedagógia, a néprajz és a környezeti nevelés problémái-eredményei kerültek a 

középpontba. Karunk oktatói jó kapcsolatokat ápolnak olyan szakmai szervezetekkel és 

cégekkel, melyekkel sikeres együttműködések valósíthatók meg a program és az egyetem 

célkitűzéseinek elősegítésére. Az elméleti és a gyakorlati oldal sikeres együttműködését mutatja 

az a tény is, hogy TDK-nyertes hallgatók eredményt tudtak elérni az Iparkamara által 

szervezett, az innováció elősegítése érdekében meghirdetett megmérettetéseken. A projekt 

lehetőséget nyújtott olyan helyszínek, munkahelyek, kutatási terepek bejárására, melyek új és 

hasznos információkat nyújtottak a további elemzések elkészítéséhez.  

 

 

Az Apáczai Kar Apáczai Bagoly címmel jelentette meg azt a digitális almanachot, mely a 

XXXII. OTDK-konferencián eredményt elért hallgatók dolgozatai mellett, az országos 

versenyre nevezett hallgatók pályamunkáit is tartalmazza. A CD anyagát dr. Poór Zoltán, a 

Neveléstudományi és Szociális Képzési Intézet igazgatója szerkesztette. A tanulmányok címei 

és témái a karon folyó képzések sokszínűségét tükrözik, több szak és kari tudományos műhely 

tevékenységét dicsérve. A kiadvány hagyományteremtő szándékkal készült – hallgatóink 

remélhetőleg a jövőbeli konferenciákon is szép sikereket érnek el. Az anyag elkészítése nem 

csak a dokumentáció szempontjából fontos, oktatási -, és reklámcélokat is hordoz, de 

mindenekelőtt lehetőséget kíván biztosítani a továbbtanulni vágyó hallgatóknak, hogy írásaikat 

tudományos hátterű kötetben publikálhassák.  

 

  



 
  
 

 

 

A projekt keretében megvalósult egyéb tevékenységek: 

 

- 2015. január és április közötti időszakban 5 napon keresztül kollektív kutatás a turizmus 

szekcióban 

- 2015. február és április közötti időszakban, 4*2 órában műhelyfoglalkozások emberi 

erőforrás tanácsadás és gazdaságtudomány (járműipar) témában 

- 2015. február és május közötti időszakban egyéni vizsgálatok idegen nyelvi 

tanulásmódszertani témában 

- 2015. február 9, 18., (1 nap terepen + 1 nap értékelés), néprajzi-szociológiai 

kutatóműhely-munka Vágfarkasdon Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna vezetésével 

- 2015. március 22-én témavezetői fórum a TDK-val kapcsolatban 

- 2015. április 11-12-én tanulmányút Bakonybélben (erdei iskola, Pannon Csillagda, 

bencés monostor arborétum, tanösvények) 

- 2015. április 14-én témaismertető és témaválasztó műhelykonferencia 

- 2015. április 20-án TDK-konferencia 

- 2015. április 21-én kerekasztal-beszélgetés a konferencia tapasztalatairól. 
 


