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 Egészségtudományi Kar 

 

Témavezető neve: Benkő Brigitta dr. 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: A kisgyermekek találkozása a mesével 

Problémafelvetés: 

Napjaink digitális világában az olvasás rovására uralkodó vált a 
médiából szerzett meseélmény, miközben hiányoznak azok az 
kölcsönhatások, amelyek szükségesek lennének a gyermek érzelmi, 
értelmi fejlődéséhez. Olvasnak-e, mesélnek-e még a mai szülők, 
nagyszülők, testvérek a kicsiknek, és ha igen milyen gyakorisággal és 
milyen meséket? 

Feldolgozás során 
alkalmazható kutatási 
módszerek: 

kérdőív vagy interjú 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

egyváltozós elemzés, chi-négyzet próba 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült 
száma: 

2 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

Csecsemő és kisgyermeknevelő 

 

Témavezető neve: Benkő Brigitta dr. 

Témavezető munkahelye: PTE 

Téma címe: A kisgyermekes családok életmódjának vizsgálata különös 
tekintettel az egészségtudatosság szempontjaira 

Problémafelvetés: 

A kisgyerekes családi életszakasz több szempontból is speciális, mivel a 
későbbi életszakaszokhoz képest a családnak fokozottabban kell 
figyelembe venni a kisgyermekek speciális szükségleteit, ami a család 
többi tagjától is alkalmazkodást igényel.  Milyen a kisgyermekes 
családok időbeosztása, mennyire tudatosan alakítják napi ritmusukat, 
táplálkozásukat, szociális kapcsolataikat, stb a gyermek igényeihez. 
Milyen háttérváltozókkal hozhatók mindezek kapcsolatba?    

Feldolgozás során 
alkalmazható kutatási 
módszerek: 

kérdőív vagy interjú 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

gyakoriság, átlag, chi-néyzet, T-próba 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült 
száma: 

2 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

Csecsemő és kisgyermeknevelő/ EGP 

 



 

3 
 

 Egészségtudományi Kar 

Témavezető neve: Benkő Brigitta dr. 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Agresszió kisgyermekkorban 

Problémafelvetés: 

A kisgyermeket körülvevő mikrokörnyezet, a családi szocializáció, a 
szülői bánásmód, jelentősen befolyásolja a kisgyermek alakuló 
személyiségét, karakterisztikumát. A kisgyermeknél megjelenő 
agresszió többnyire  mintegy válaszként értelmezhető a nem megfelelő 
otthoni bánásmódra, a velük szemben megjelenő nyílt vagy latens 
ellenségességre,  amit a gyermekintézményekben dolgozó szakemberek 
bizonyos mértékig ellensúlyozhatnak. A vizsgálat arra keresi a választ, 
hogy milyen gyakorisággal, milyen formákba, milyen interakciókban 
jelenik meg az agresszió a gyermekintézményekben.  

Feldolgozás során 
alkalmazható kutatási 
módszerek: 

Megfigyelés és interjú a kisgyermeknevelőkkel, óvónőkkel, esetleg a 
szülők kérdőíves megkérdezése, vagy esettanulmány készítése 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

kérdőív esetén egyváltozós elemzés, Chi-négyzet próba, T-próba 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült 
száma: 

2 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

Csecsemő és kisgyermeknevelő 

 

Témavezető neve: Benkő Brigitta dr. 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Kisgyermekes szülők életmódjának vizsgálata különös tekintettel a 
gyermekek gondozására, nevelésére fordított tevékenységekre 

Problémafelvetés: 

Időmérleg vizsgálatokból tudjuk, hogy az aktív keresők körében nő 
kötött idő mennyisége, ebből következően a felkötött és a kötetlen idő 
mennyisége csökken. Milyen prioritásokat, értékeket tartanak fontosnak 
a szülők annak érdekében, hogy a szülői szerepeiknek is meg tudjanak 
felelni, hogyan strukturálják át a rendelkezésükre álló időkeretet.  

Feldolgozás során 
alkalmazható kutatási 
módszerek: 

kérdőív vagy interjú 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

egyváltozós elemzés, chi-négyzet próba, Anova 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült 
száma: 

1 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

Csecsemő és kisgyermeknevelő 
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 Egészségtudományi Kar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Témavezető neve: Benkő Brigitta dr. 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: A lakás, a lakókörnyezet környezeti ártalmainak ismerete kisgyermekes 
családok körében   

Problémafelvetés: 

 Az emberek többségének, ha az egészségre gondol a táplálkozás és a 
mozgás jut az eszébe, és csak kevesen gondolnak arra, hogy a lakás anyaga, 
burkolatai, bútorai, festései, a mindennapokban használt tisztítószerek, 
játékok, stb milyen egészségi kockázatot jelentenek szervezetünkre. Mit 
tudnak ezekről az ártalmakról a kisgyermekes családok?  Igyekeznek-e 
ezeket kiküszöbölni anyagi, műveltségbeli tudástőkéjük függvényében? 

Feldolgozás során 
alkalmazható kutatási 
módszerek: 

 saját készítésű kérdőív és tudásteszt 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

Egyváltozós elemzés, T-próba, Chi.négyzet próba 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült 
száma: 

2 

Témavezető neve: Benkő Brigitta dr. 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Az alvási szokások vizsgálata kisgyermek körében 

Problémafelvetés: 

Az utóbbi évtizedekben   ugrásszerűen megnőtt az alvászavarral küzdő, 
orvoshoz, pszichológushoz forduló gyermekek aránya .A nem megfelelő 
mennyiségű és minőségű alvás  komoly hatással van fizikai és mentális 
egészségre. Ezen jelenség mögött több ok is meghúzódhat, ami 
összefüggésben állhat a helytelen nevelési gyakorlattal, a technikai 
függéssel, a helytelen étkezési szokásokkal, stb. A vizsgálat célja annak 
felderítése, hogy hogyan és mikor,  milyen körülmények között  alszanak el a 
gyermekek,  mennyit alszanak a, jelentkeznek-e náluk különböző alvási 
rendellenességek. 

Feldolgozás során 
alkalmazható kutatási 
módszerek: 

kérdőív 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

 egyváltozós elemzés, Chi-négyzet próba, T-próba 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült 
száma: 

2 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

Csecsemő és kisgyermeknevelő/ EGP védőnő 
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 Egészségtudományi Kar 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

 EGP védőnő, csecsemő és kisgyermeknevelő 

 
 

Témavezető neve: Benkő Brigitta dr. 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: A testsúlyproblémával küzdő tanulók vizsgálata a szülői bánásmód, 
szülői elvárások tükrében. 

Problémafelvetés: 

A gyermekek, fiatalok körében mind az elhízás, mind a soványság gyakran 
előforduló jelenség, amelynek hátterében a különböző szülői nevelési 
bánásmódok is szerepet játszhatnak. Melyik típusú bánásmód vezet inkább 
az elhízáshoz és melyik a soványsághoz. Erre kereshetné a választ a 
vizsgálat.    

Feldolgozás során 
alkalmazható kutatási 
módszerek: 

saját készítésű és standard kérdőív vagy esettanulmány 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

egyváltozós elemzés, Chi-négyzet próba, ANOVA 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült 
száma: 

2 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

 EGP védőnő szakirány/csecsemő és kisgyermeknevelő 

 

Témavezető neve: Benkő Brigitta dr. 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: A zene jelenléte a kisgyermekes családok életében  

Problémafelvetés: 

Napjainkra jellemző tendencia a gépzene előretörése az élőzene rovására. 
Egyre csökken a gyermekdalok, népdalok ismertsége és megszólaltatása, 
együtténeklése. A vizsgálat arra keresi a választ, hogy mennyi és milyen 
minőségű zenei anyagban részesülnek a gyermeke otthon, és milyen 
szociodemográfiai jellemzőkkel függnek mindezek össze.  

Feldolgozás során 
alkalmazható kutatási 
módszerek: 

saját szerkesztésű kérdőív  

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

Egy- és kétváltozós elemzés,  

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült 
száma: 

1 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő 
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 Egészségtudományi Kar 

Témavezető neve: Benkő Brigitta dr. 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Speciális ellátást igénylő gyermekek  a családban és a 
gyermekintézményekben 

Problémafelvetés: 

 Napjainkban a szakemberek körében egyre nagyobb figyelmet kapnak az 
átlagostól eltérő adottságokkal rendelkező és fejlődő gyermekek, azonban 
szélesebb körben, a közvélekedésben még mindig még  mindig sok tabu, 
közöny , homály fedi az érintettekkel kapcsolatos kérdéseket.  Hogyan éli 
meg a szülő, ha szembesülni kényszerül  az eltérő fejlődésből adódó 
problémákkal? Milyen hatás  lesz a gyermekkel kapcsolatos 
problémáknak a családon belüli  élethelyzetek kezelésére. Milyen 
segítségre számíthatnak a szülők?  Milyen viszonyulást tapasztalnak a 
gyermekintézmények részéről  

Feldolgozás során alkalmazható 
kutatási módszerek: 

Interjú / kérdőív / esettanulmány 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

kérdőív esetén egyváltozós elemzés, Chi-négyzet próba 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült száma: 

2 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő 

 

Témavezető neve: Pachner Orsolya (orsolya.pachner@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Szülők bölcsőde iránti attitűdjének befolyásoló tényezői 

Problémafelvetés: 

A kutatás célja felmérni a bölcsődébe adás leggyakoribb okait, 
befolyásoló tényezőit. A szakirodalom alapján a bölcsődébe való 
beszoktatás nehézségét leginkább a szülők attitűdje határozza meg. 
Kutatásunkkal ezért a szülők bölcsőde iránti attitűdjét és az azt 
befolyásoló faktorokat mérjük fel. A témán belül választható kutatási 
irányok: családi faktorok, szülői faktorok, gyermeki faktorok. 

Feldolgozás során alkalmazható 
kutatási módszerek: 

Standardizált és saját szerkesztésű kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

 Egy- és többváltozós eljárások 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült száma: 

2 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

csecsemő- és kisgyermeknevelő 
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 Egészségtudományi Kar 

Témavezető neve: Pachner Orsolya (orsolya.pachner@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Bölcsőde hatása a kisgyermek képességeire 

Problémafelvetés: 

A kutatás célja felmérni, hogy milyen hosszú távú hatása van a 
bölcsődének a kisgyermekekre. Összehasonlítjuk azokat a gyermekeket, 
akik jártak bölcsődébe az óvoda előtt, azokkal, akik nem, azokra a 
képességekre fókuszálva, melyekre nagy hangsúlyt fektet a bölcsődei 
nevelés (pl. szocializáció, önállóság, kommunikáció, mozgás, 
viselkedésszabályozás). 

Feldolgozás során alkalmazható 
kutatási módszerek: 

Standardizált és saját szerkesztésű kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

 Egy- és többváltozós eljárások 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült száma: 

3 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

csecsemő- és kisgyermeknevelő 

 
 

Témavezető neve: Pachner Orsolya (orsolya.pachner@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Bölcsődés kisgyermekek szüleinek nevelési szokásai 

Problémafelvetés: 
A kutatás célja feltárni a bölcsődébe járó gyermekek családjaiban 
uralkodó nevelési szokásokat, főként olyan témákra fókuszálva, amelyek 
a bölcsődei életben is hangsúlyos szerepet kapnak (pl.: játék, mese, 
mozgás, önállóság). 

Feldolgozás során alkalmazható 
kutatási módszerek: 

Standardizált és saját szerkesztésű kérdőívek, időmérleg vizsgálat 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

Egy- és többváltozós eljárások 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült száma: 

3 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

csecsemő- és kisgyermeknevelő 

 
 

Témavezető neve: Pachner Orsolya (orsolya.pachner@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 
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 Egészségtudományi Kar 

Téma címe: Bölcsődei kisgyermeknevelők és hallgatók felmérése 

Problémafelvetés: 

A kutatás célja a kisgyermeknevelők munkáját befolyásoló tényezők 
felmérése a már dolgozó és a még egyetemi hallgatók körében. A 
kisgyermeknevelő személyisége, családképe, a végzettség és tapasztalat 
szerepe, a kiégés előfordulásának felmérése. A speciális feladatokhoz 
kapcsolódó attitűdök alakulása (pl. bölcsődei integráció). 

Feldolgozás során alkalmazható 
kutatási módszerek: 

Standardizált és saját szerkesztésű kérdőívek; fókuszcsoport; interjú 

Szükséges és alkalmazható 
statisztikai módszerek: 

Egy- és többváltozós eljárások 

A témán belül benyújtható 
szakdolgozatok becsült száma: 

2 

Melyik szakon/szakirányon 
hirdethető a téma: 

csecsemő- és kisgyermeknevelő 

 


