SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet
Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Oktató

A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei
testnevelésórán
Utánpótlás korú labdarúgók oktatása az iskolában

Bóka Ferenc Dr.

Kondicionális képzés a labdarúgásban

Bóka Ferenc Dr.

Utánpótlás korú labdarugók felkészítése

Bóka Ferenc Dr.

A labdarúgás rekreációs lehetőségei

Bóka Ferenc Dr.

A labdarúgáshoz köthető bármely téma egyeztetés alapján

Bóka Ferenc Dr.

Kondicionális képzés a vízilabdában

Bóka Ferenc Dr.

Utánpótlás korú vízilabdázók felkészítése

Bóka Ferenc Dr.

Az úszás és vízi rekreáció lehetőségei

Bóka Ferenc Dr.

A vízhez köthető témák egyeztetés alapján

Bóka Ferenc Dr.

A játékok, az élménypedagógiai játékok szerepe és lehetőségei a modern
testnevelésben
A kézilabdázás történeti áttekintése, feldolgozása

Dobó Andrea

Az egyéni kapcsolatok, képességek vizsgálata a kézilabdázásban

Dobó Andrea

A kézilabda mérkőzések statisztikai elemzése, összehasonlítása

Dobó Andrea

Egy élvonalbeli kézilabda csapat működésének feltételei

Dobó Andrea

Motoros képességek fejlesztése új eszközökkel, módszerekkel

Dobó Andrea

Az eredményesség vizsgálata a csapatsportokban

Dobó Andrea

A játék szerepe az általános iskolai testnevelésben

Dobó Andrea

Rekreációs lehetőségek feltérképezése különböző településeken

Dobó Andrea

A rekreációs úszás jótékony hatásai

Dobó Andrea

Testnevelés oktatás hatékonyságának vizsgálata (pontosított részterületek
alapján a cím változtatható)
A táncoktatás lehetőségei az intézményesített oktatásban

Domokos Mihály

A kosárlabda játék oktatásának iskolai lehetőségei és módszerei a 10-18 éves
korosztályban
Tanórán kívüli sportfoglalkozások hatása a személyiség alakításában

Domokos Mihály

A tanár-diák kapcsolat hatása az iskolás tanulók fizikai aktivitására

Domokos Mihály

A mindennapos testnevelés hatékonysága a tanulók személyiségfejlesztésében

Domokos Mihály

Pályaválasztás és a testnevelés érettségi gyakorlati problémakörei

Domokos Mihály

A játékos képességfejlesztés formái és szakszerű alkalmazása

Domokos Mihály

A testnevelésórák új módszertani lehetőségeinek ésszerű megvalósítása

Domokos Mihály

Bóka Ferenc Dr.

Dobó Andrea

Domokos Mihály

Domokos Mihály

A sport szerepe a személyiségformálásban

Domokos Mihály

A konfliktuskezelés módszerei 13-18 éves korban a testnevelésórákon

Domokos Mihály

A testnevelő tanárrá válás folyamata

Domokos Mihály

Tanórán kívüli rekreációs sportok mint a motoros képességfejlesztés eszközei

Győri Ferenc Dr.

Szabadidős tevékenységek hatása a tehetség kibontakozására és az iskolai
teljesítményekre
Iskolai kirándulások, táborok szerepe az egészséges életmódra nevelésben

Győri Ferenc Dr.

Sportföldrajzi vizsgálatok egy választott sportág tükrében

Győri Ferenc Dr.

Adott sportág eredményességi mutatóinak regionális, országos, vagy nemzetközi
léptékű vizsgálata
Sporttehetségek földrajza

Győri Ferenc Dr.

Választott atlétikai szám sporttörténeti, edzéselméleti, vagy módszertani
szempontú vizsgálata
A sportturizmus helyzete és fejlesztésének lehetőségei

Győri Ferenc Dr.

Az egészségturizmus helyzete és fejlesztésének lehetőségei

Győri Ferenc Dr.

A lakosság rekreációs szokásainak területi különbségei

Győri Ferenc Dr.

Sportturisztikai programok szervezésének gyakorlata és lehetőségei

Győri Ferenc Dr.

Új eszközök beillesztésének lehetőségei a testnevelésórai képességfejlesztésbe
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Zenés-táncos mozgásformák oktatásának lehetőségei és szerepe motivációban
az intézményesített oktatásban
Fitnesz irányzatok, azok pozitív élettani hatásai

Fittségi mérések módszerei és alkalmazása

Testösszetétel meghatározás és alkalmazása

Aerobic beépíthetősége a mindennapos testnevelésbe

Az előkészítő gyakorlatok szerepe, módszertana a testnevelés tantárgy
különböző órarészeiben
Képességek, készségek fejlesztése a gyógytestnevelésben
Kötélugró edzések hatása a szív – és keringési rendszerre
Hogyan változnak a motorikus képességek kötélugró edzések hatására általános
iskolásoknál
Alaki gyakorlatok alkalmazásának gyakorisága testnevelés órákon, napjainkban

Győri Ferenc Dr.

Győri Ferenc Dr.

Győri Ferenc Dr.

Andrea
Hogyan valósul meg a „könnyített” testnevelésre sorolt tanulók foglalkoztatása
az általános iskolákban?
Mozgásszervi betegségek előfordulása általános iskolás tanulók körében
Kéziszerek alkalmazásának lehetőségei testnevelés órákon
Hajlékonyság vizsgálata sportoló és nem sportoló fiatalok körében
Csapatsport játékok szerepe, felhasználásának lehetőségei és módszertana a
társas kapcsolati készségek kialakításában
A kézilabdázás személyiségfejlesztő hatásai és oktatásának módszertani
sajátosságai
A tenisz és a mini-tenisz technikai és taktikai elemeinek összehasonlítása a
testnevelésórákon való alkalmazhatóság tükrében
A kézilabdázás nemzetközi és hazai történetének áttekintése

Hézsőné Böröcz
Andrea
Hézsőné Böröcz
Andrea
Hézsőné Böröcz
Andrea
Hézsőné Böröcz
Andrea
Hocza Ágnes
Hocza Ágnes
Hocza Ágnes
Hocza Ágnes

A kiválasztás és tehetséggondozás helyzete a kézilabda sportágban

Hocza Ágnes

Kézilabdázás oktatásának módszertana

Hocza Ágnes

Mérkőzés megfigyelések, mérkőzéselemzések a kézilabda sportágban

Hocza Ágnes

Utánpótlás korú gyermekek versenyzési lehetőségei kézilabda sportágban

Hocza Ágnes

Példaképek a sportban, tanári minták a testnevelésben

Katona Zsolt

Egészséges életmódra nevelés lehetőségei az iskolában és az iskolán kívül

Katona Zsolt

Az úszás sportági és testnevelés tantárgy-pedagógiai vonatkozásai

Katona Zsolt

Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás a testnevelésben és a sportban

Katona Zsolt

Elsősegély-nyújtási készségek, képességek vizsgálata a norvég és a magyar
közoktatásban
Az elsősegély-nyújtási hajlandóság és a fizikai önértékelés mérései

Katona Zsolt

Sportkommunikáció a gyakorlatban
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Sportmenedzsment és marketing a gyakorlatban
Ízületi mozgékonyság és hajlékonyság fejlesztésének módszerei testnevelésórán
Ritmusképesség fejlesztése a zenés sportok mozgásanyagának felhasználásával
testnevelésórán
Tornával kapcsolatos bármilyen téma az oktatóval egyeztetve
Koordinációs képességek fejlesztése
Ritmus, zenés sportok, aerobik
Úszás, vízhez szoktatás,
Egyensúlyozó képesség fejlődése, fejlesztése

Katona Zsolt

Lenhart Emese
Hajlékonyság, lazaság

Táplálkozászavarok
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Molnár Andor Dr.

Női atlétatriász

Molnár Andor Dr.

Bármilyen sportbiológiai téma az oktatóval egyeztetve

Molnár Andor Dr.

Motorikus képességek fejlesztésének és mérésének lehetőségei a
testnevelésórák keretein belül
Középiskolások egészségmagatartásának, fizikai aktivitásának, sport
iránti érdeklődésének és a testnevelésórákról alkotott véleményének vizsgálata
Hátrányos helyzetű és sajátos fejlesztést igénylő tanulók foglalkoztatása a
testnevelésórákon
Az ütős sportok oktatásának lehetőségei és módszerei a testnevelésórákon

Orbán Kornélia

A fizikai aktivitás vizsgálata különböző korosztályokban

Orbán Kornélia

Szabadidő-sportolók fittségi állapotának vizsgálata

Orbán Kornélia

Utánpótláskorú labdajátékosok motorikus képességeinek vizsgálatai

Orbán Kornélia

Általános és középiskolás tanulók fittségi eredményeinek és motiváltságának
vizsgálata
A testnevelés és a sport helyzete itthon és külföldön

Orbán Kornélia

Sportmotivációs vizsgálatok

Orbán Kornélia

Kinect sportok – a tévé előtti sportjátékok vizsgálata

Orbán Kornélia

Egyéb: az oktatott tantárgyakhoz kötődő egyéb témák

Orbán Kornélia

Testedzés és kognitív funkció kapcsolatának vizsgálata
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Vízhez szoktatás
Gyermektornával kapcsolatos bármilyen téma az oktatóval egyeztetve
Torna óvodáskorban, mozgásfejlődés
Rekreációs, szabadidős sportok, tánc

Állóképességfejlesztés molekuláris hatásainak vizsgálata
Erőfejlesztés molekuláris hatásainak vizsgálata
A gyógytestnevelés pedagógiai és pszichológiai jelentősége az iskolai
testnevelésben
A kosárlabdázás oktatásának és szabadidős sportként való felhasználásának
jelentősége az iskolai testnevelésben, sportéletben
Edzések hatásai a mozgás dinamikájára
Edzések hatásai a testösszetételre
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Testnevelés prevenciós szerepe

Szablics Péter

Gyógytestneveléssel kapcsolatos egyéb témakörök

Szablics Péter

Molelukáris biológiai technikák alkalmazásával a veleszületett immunitás
szabályozásának és a fizikai aktivitás immunfolyamatokra gyakorolt hatásának
vizsgálata
Mozgástanítás és tanulás egyéni sportágak oktatásában 6-10 éves korban
(pontosított részterület alapján a cím változtatható)
Mozgástanítás és tanulás egyéni sportágak oktatásában 11-18 éves korban
(pontosított részterület alapján a cím változtatható)
A Kölyök Atlétika program oktatása általános iskolások körében

Szász András Dr.

Atlétika a szabadidősportban

Vári Beáta

Összetett versenyszámok összehasonlítása az egyéni versenyszámokkal

Vári Beáta

A különböző versenyszámok fejlődése az olimpiák tükrében

Vári Beáta

Az elmúlt évtizedben megjelenő új sport irányzatok

Vári Beáta

Eredmények változása a diákolimpiákon

Vári Beáta

Diákolimpiákon dobogós helyezettek eredményei az országos bajnokságokon

Vári Beáta

Pulzuskontrollált edzések, versenyek vizsgálata

Vári Beáta

A mindennapos testnevelés gyakorlata és hatásai
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