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A-szekció 

Emeltezel matekból - 
használd a számológéped 

A számológép legitim és illegitim használata az emelt 

szintű matematikaérettségin 

Fábián István 
mesterpedagógus 

 

Kihívások és megoldások az 
egyetemi 

szaknyelvoktatásban 

A felsőoktatási szaknyelvoktatás feltételrendszere és az 

új generációk sajátosságai számos kihívás elé állítják 

annak oktatóit, melyek minduntalan megújuló, sajátos 

megoldásokat igényelnek. 

Az előadás az angol gazdasági szaknyelv példáján 

keresztül mutatja be egy egyetemi oktató tapasztalatait és 

hatékonynak bizonyult pedagógiai és módszertani 

gyakorlatát. 

Sitku Krisztina 
egyetemi tanársegéd 

 



Bányászat növények 
segítségével - Iszapok 

toxikus elem tartalmának 
csökkentése növényekkel 

Hazánk nagy folyói közül a Duna jelentős ipari, 

logisztikai és turisztikai jelentőséggel bír, továbbá a 

partja mentén lévő árterek és holtágak ökológiai 

folyosóként is működnek. A folyó mentén található ipari 

létesítmények szennyezése azonban az elmúlt évtizedek 

alatt jelentős hatást gyakorolt a vízminőségre. 

A kibocsátott szennyezőanyagok közül a 

legveszélyesebb összetevőket a nehézfémek jelentik(…) 

A folyóvízi üledékek mellett fontos megemlíteni az ipari 

eljárások során keletkező mellékterméket, iszapokat, 

amelyek ugyancsak fémoxidokat, vagy nehézfémeket 

tartalmaznak. Ezen fémeken belül míg egyesek (pl. Cd, 

Hg) rendkívül mérgezőek, mások (pl. ritkaföldfémek, 

nikkel) a jövőben újra felhasználhatók lennének ipari 

alapanyagként. 

Kutatásom során célom volt, hogy olyan növényfajokat 

találjak, amelyek alkalmasak a folyóvízi üledékekben, 

illetve az ipari iszapokban található nehézfémeket 

hatékonyan akkumulálni, a fitoremediáció pozitív hatását 

bizonyítva az iszapokban felhalmozódott toxikus 

anyagok koncentrációját csökkenteni. 

Kovács-Bokor Éva 
tudományos segédmunkatárs 

 



A játék alapú online oktatás 
megvalósítása egy 

környezetvédelmi témakört 
feldolgozó fiataloknak (is) 

szánt tananyag segítségével. 

A bemutatásra szánt projekt célja új típusú, a szórakozva 

tanulás alapelveit szem előtt tartó online 

tananyagfejlesztést támogató digitális, mozgóképre épülő 

anyag létrehozása, amely alkalmas az új generációk 

tanulási és szórakozási igényeinek kielégítésére. A 

tananyagfejlesztés támogatja az egyéni bejárási utakat, 

valamint az egyéni felkészültségre, a felhasználói 

igényekre alapozott egyéni dinamikus tartalom 

közzétételt. 

A projekt során az élményalapú tanulás, gamification 

„honosítására” törekszünk, melynek a 

tananyagfejlesztésen kívül része az egyedileg kialakított, 

és oktatási folyamatokban egyszerűsített keretrendszer is. 

A tananyag témaköre a környezetvédelem, melyet 

különböző perspektívával készülünk bemutatni. (...) 

Czifra Sándor 
Online Studium vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-szekció 

A gamification alapú 
értékelés tantermi 

lehetőségei 

Miként fokozható a diákok motivációja, egyéni 

tanulástervezése egy gamification alapú értékelési 

módszerrel? 

Az előadás egy felsőoktatási kurzus jó gyakorlatának 

bemutatásával törekszik módszertani útmutatót és 

ötleteket kínálni egy pontgyűjtésen alapuló értékelési 

rendszer kialakításához, mely bármely iskolafokon 

alkalmazható. 

Csikósné Maczó Edit 
főiskolai tanársegéd 

 

A 20. századi történelem a 
magyar irodalomban 

(NAT 2020) témakörhöz a 
két világháború közötti 

erdélyi irodalomból 

Témám az erdélyi irodalom újraszerveződése Trianon 

után, különös hangsúllyal az Erdélyi Szépmíves Céhre és 

az Erdélyi Helikonra. 

Az előadásomban utalok a jelentősebb szerzőkre, 

felvezetem a kötelező tananyagban megjelenő Wass 

Albert-i világot. 

Szücsné Dr. Harkó Enikő 
kutatótanár, MTA Alumni-program tagja 

igazgatóhelyettes 

 



A harmadik pillér A 9. évfolyamon kiinduló pontként tekintett antikvitás és 

bibliai-keresztény hagyományok mellett megjelent a 

magyar mitológiai örökség is. 

Előadásomban ennek a tanítási lehetőségeit, és az 

irodalomtörténetben a népiesség jegyében megjeleneő 

következményeit igyekszem bemutatni. A harmadik 

pillér mint a magyar nemzeti hagyományok támasza. 

Hutvágnerné Róth Éva 
mestertanár 

 

Új utak a 
magyartanításban. 

Dráma a teremben - avagy 
az élményszerzés 

lehetőségei a magyarórákon 
és azon kívül 

A tanítási gyakorlat során sokszor érezzük, hogy a XXI. 

század gyermekeit más módszerekkel tudjuk 

megszólítani, ösztönözni, motiválni, mint az ez 

előttieket. 

Az előadás röviden áttekinti, hogy nekünk, tanároknak 

milyen változtatásokkal kell élnünk, hogy 

élményszerűvé, átélhetővé váljon a tananyag diákjaink 

számára. Ehhez nyújt az előadás gyakorlati, konkrét 

példákat is. Nem receptet kínál, hanem a hozzávalókat 

veszi számba 

Péntek Klára 
mestertanár 

 


