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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani 

– Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Széchenyi István Egyetem Apáczai 

Csere János Kara ezúton meghirdeti a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő 

feltételek mellett. 

 

A XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában való 

részvétel és nevezés feltételeit a XXXIII. OTDK Központi Felhívása 

(http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas), valamint az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – 

Tudástechnológiai Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza. 

 

2. Részvételi feltételek 
 

2.1. Részvételre jogosultak köre 
 

A XXXIII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, 

úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIII. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (részletek 

a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 2. számú mellékletében, 

http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf). 

 

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai 

feltételekkel vehetnek részt a XXXIII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXIII. OTDK Központi 

Felhívása tartalmazza (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas).  

 

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik 

felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos 

diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete k 

tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A 

középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXIII. OTDK Központi 

Felhívása tartalmaz. (http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas). 

 

2.2. A benyújtott pályamunka tartalmi követelményei 
 

A TDK-pályamunka elején a szerzőnek nyilatkozni kell az alábbi módon: 
 

„Én,…………………………………………………… teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a benyújtott TDK-pályamunka a szerzői jog nemzetközi normáinak tiszteletben tartásával 

készült.” 

 

 

3. Idegen-nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai 
 

Az OTDK nyelve a Központi Felhívás értelmében a magyar. 
 

Az idegennyelv-pedagógia, valamint a nemzetiségi nyelvek és kultúrák pedagógiája 

tagozatokban a hallgatók által a felsőoktatásban fő szakként tanult idegen nyelven is készíthetők 

pályamunkák azzal a feltétellel, hogy a pályamunka írott komponensében minden lényegi fejezet 

tartalmát ismertető 3-5 oldal terjedelmű magyar nyelvű összefoglaló kerül. Az ilyen 

pályamunkák az OTDK-n is bemutathatók idegen nyelven, de az előadásra szánt 20 perces 

időkereten belül egy 5 perces magyar nyelvű összefoglalót is biztosítani kell. 
 

 

http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas
http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf
http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas
http://www.otdk.hu/media/uploads/negyesmelleklet.pdf
http://otdk.hu/hu/kozponti-felhivas
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4. Tagozatok/témakörök 

 

Tervezett témakörök 

1. A csecsemő és kisgyermeknevelés pedagógiája 

2. A felnőttképzés módszertana 

3. A játék és szabadidőszervezés módszertana 

4. A kisebbségi / nemzetiségi nyelvek és kultúrák pedagógiája 

5. A kutatásra nevelés pedagógiája 

6. A magyar, mint anyanyelv pedagógiája 

7. A sajátos nevelési igényűek pedagógiája (benne: gyógypedagógia) 

8. A szakképzés pedagógiája 

9. A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata 

10. A távoktatás és a nyitott képzések pedagógiája 

11. A technikatanítás módszertana (benne: közlekedéspedagógia, háztartási ismeretek stb.) 

12. A tehetséggondozás pedagógiája 

13. A 6-10 éves kor pedagógiája 

14. Az alternatív oktatási és nevelési programok, módszerek tantárgypedagógiája 

15. Dráma- és színjátszás-pedagógia 

16. Egészség- és életmód-pedagógia 

17. Felsőoktatás-pedagógia 

18. Hit és erkölcstan tanításának módszertana 

19. Humán- és társadalomtudomány-pedagógia (a történelem; az etika; az állampolgári 

ismeretek; a társadalomismeret; a hon- és népismeret; a filozófia; a gazdaságtan tanításának 

módszertana) 

20. Idegennyelv-pedagógia (benne: a magyar, mint idegen nyelv pedagógiája) 

21. Informatika-pedagógia (a számítástechnika és az informatika tanításának módszertana) 

22. Irodalompedagógia 

23. Kommunikáció-és médiapedagógia 

24. Környezeti nevelés – Fenntarthatóság-pedagógia, múzeumpedagógia, zoopedagógia 

25. Matematika tanítás módszertana 

26. Művészeti nevelés (ének-zenepedagógia; táncpedagógia; vizuális nevelés: képző- és 

iparművészet) 

27. Óvodapedagógia 

28. Pedagógiai informatika (digitális pedagógia) 

29. Tantárgyközi integrációs szemlélet 

30. Természettudományos pedagógiák/Természettudomány-pedagógia/A természettudományi 

tárgyak pedagógiája (a természet- és környezetismeret; a fizika; a földrajz; a biológia; a 

kémia tanításának módszertana) pedagógiája 
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A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, 

illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni. 
 

4.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai 
 

Az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága a beérkezett 

dolgozatok témája és száma alapján egyes tervezett témaköröket összevonhat, illetve a 

pályamunkák témája alapján új témakörökben is indíthat tagozatokat. Önálló tagozat indításának 

feltétele az adott témakörban legalább 5 dolgozat beérkezése. A rendező intézmény a Szakmai 

Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő 

tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa. 
 

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Tanulás- és 

Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az 

OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2017. február 28-ig. 

 

5. A jelentkezés módja 
 

A) A hallgatói nevezés lépései 
 

A.1.) Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30 napon 

belül): 
 

Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása az e-mail megküldésétől számított 30 napon 

belül. (A Központi Felhívás 2. számú mellékletében leírtak szerint, az OTDT online 

rendszeréből küldött e-mail megküldése után). 

(http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf) 
 

A pályamunkával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a Központi Felhívás 3. 

számú melléklete (http://www.otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf), valamint 

a Szekció jelen felhívásának 2.2. és 7. pontja tartalmazza. 
 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a pályamunka feltöltése még nem jelent nevezést a 

XXXIII. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet, az 5.A.2. pontban részletezett 

módon, az ott megjelölt időszakban. 
 

A.2.) A nevezési időszakban 
 

Nevezési időszak: 2016. szeptember 15. – 2017. január 11. 23.59 (CET) 
 

● A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése. 
 

● Az angol és a magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve 

ezektől eltér, akkor magyarul és a pályamunka nyelvén kell a rezümét feltölteni. A 

rezümére vonatkozó leírást a Központi Felhívás 3. számú melléklet tartalmazza. 

(http://www.otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf) 
 

● Az adatok kitöltését, a rezümék felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online 

rendszerben. 
 

 

http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf
http://www.otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf
http://www.otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf
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A.3.) Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot 

szerző hallgatók nevezése 
 

A BA, BSc képzés keretében megírt szakdolgozat – amennyiben megfelel a XXXIII. 

OTDK Központi Felhívásában és a mellékleteiben, valamint a Szekció jelen felhívásában 

foglalt követelményeknek – a XXXIII. OTDK-ra benevezhető. 
 

Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a 

benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a XXXIII. OTDK-ra) osztatlan, MA 

vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt és 

 

A)  ugyanebben a félévben szerezték meg abszolutóriumukat (a továbbiakban: 

abszolutóriumot szerzett hallgató) 
 

VAGY 
 

B) a nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek 

jogosultságot a XXXIII. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan 

abszolutóriumukat is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan 

abszolutóriumot szerző hallgató) 
 

az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a három 

lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani): 
 

A) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián 

bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az 

utolsó félévet megelőzően. A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozattal 

megegyezik, de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem 

azonos. 
 

VAGY 
 

B) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián 

bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az 

utolsó félévet megelőzően. A TDK-pályamunka témája a 

szakdolgozatéval/diplomatervével nem azonos, így azzal sem címében, sem 

terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik. 
 

VAGY 
 

C) A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott 

lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei 

elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként (az erről szóló 

igazolást a nevezéshez mellékelni szükséges). 
 

Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot 

szerző hallgató az A) vagy a B) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési 

lehetőségként – fel kell töltenie a benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét, ugyanis nem 

fogadható el olyan pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült. 

 

A TDK-pályamunkának és a szakdolgozatnak minimálisan legalább a következőkben 

kell eltérnie: 
 

A TDK-pályamunkának és a szakdolgozatnak minimum 30 %-ban el kell térnie. 
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A feltöltést az OTDT online rendszerében kell elvégezni. A rendszer a feltételeket 

automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatóknak arra a kérdésre 

kell válaszolniuk, hogy „A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozatéval 

megegyezik”. A megfelelő válasz (igen; nem; és igen, és a TDK-konferencia 

eredményeként fogadták el szakdolgozatként) kiválasztását követően a válasz szerinti 

nyilatkozat a nevezés véglegesítése után a hallgató nevezési lapjára generálódik. Az 

abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző 

hallgatóknak a nevezési lapjukat ezt követően a nyilatkozattal együtt ki kell nyomtatniuk, 

és alá kell írniuk, illetve témavezetőjükkel alá kell íratniuk. 
 

Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés 

félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a TDT-elnök részére átadott 

nevezési dokumentációjukhoz csatolniuk kell kettő (2) példányban az alább felsorolt 

dokumentumokat, amelyeket a TDT-elnöknek az OTDT Titkárságára, valamint a Szekciót 

rendező intézménynek kell megküldeni: 
 

● az OTDT online rendszeréből kinyomtatott nevezési lap, amely tartalmazza a 

nyilatkozatot, amit a nevező hallgató(k)nak és a  témavezetőnek kell aláírnia; 
 

● a C) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi 

hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az 

intézményi TDK-konferencia megelőzte a szakdolgozatként/diplomamunkaként 

történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye). 

 

Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak át kell adniuk továbbá kettő (2) példányban: 

● az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentum 

másolatát. 

 

A.4.) A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok 
 

Az intézményi és kari TDT-elnökök által összegyűjtött dokumentumok megküldésére 

vonatkozó határidő (postabélyegző dátuma): 2017. január 16. (hétfő) 

 

A.4.1. Azon abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot 

szerző hallgatók dokumentumai, akikre az 5.A.3. pont vonatkozik (a szükséges 

dokumentumokat is az 5.A.3. pont tartalmazza). 
 

A.4.2. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának 

a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya. 
 

A.4.3. A benevezett pályamunka az OTDT online rendszeréből nyomtatott összefoglalója 

magyarul. 
 

A.4.4. A pályamunka nyomtatott formában egy példányban, illetve a digitális mellékletek 

digitális adathordozón. 

 

B) Az intézményi TDT-elnök feladatai 
 

B.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül): 

Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a 

XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint. 

(http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf) 

 

 

http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf
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B.2.) A hallgatói nevezést (2017. január 11.) követő öt napon belül: 
 

B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében. 

B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő nyomtatása (az 

OTDT online rendszeréből) és aláírása. 

B.2.3. Az 5.A.4. pontban felsorolt dokumentumok összegyűjtése a hallgatóktól. 

 

B.3.) Az így előállt dokumentumok postai úton történő megküldése az OTDT Titkárságának és 

a rendező intézménynek a következők szerint: 
 

Határidő (postabélyegző dátuma): 2017. január 16. (hétfő) 

B.3.1. Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok: 
 

● A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióba benevezett 

pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből 

nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva. 
 

● Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan 

abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése jelen 

felhívás 5.A.3. pontjának megfelelően 
 

Az OTDT Titkárságának postacíme: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága  

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. 
 

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ”, valamint azon szekciók 

nevét, amelyeknek dokumentációját a csomag tartalmazza. 

 

B.3.2. A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok: 
 

● A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióba benevezett 

pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből 

nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva. 
 

● Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan 

abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése jelen 

felhívás 5.A.3. pontjának megfelelően. 
 

● A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési 

lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya. 
 

● A benevezett pályamunka az OTDT online rendszeréből nyomtatott 

összefoglalója magyarul. 
 

● A pályamunka nyomtatott formában egy példányban, illetve a digitális 

mellékletek digitális adathordozón. 

 

A Szekciót rendező intézmény postacíme: 

Széchenyi István Egyetem 

Apáczai Csere János Kar 
9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. 

 

Kérjük, hogy a megküldött csomagokon tüntessék fel: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, 

TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI – TUDÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ” 
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A határidő után érkező, és a jelen Szekció felhívásban szereplő követelményektől eltérő 

pályamunkákat nem áll módunkban befogadni. 
 

A nevezési dokumentációt mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez be kell 

küldeni a TDT-elnökök/TDK-felelősök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, az 

intézményi/kari TDT-elnök/TDK-felelős aláírásával ellátott összesített jegyzékkel együtt. 
 

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen! 

 

 

6. A nevezési és a részvételi díj 
 

A konferencia nevezési díjának összege 5000.- forint/pályamunka, amelyet a Szekciót 

rendező intézmény részére kell a későbbiekben megadott módon elküldeni. 
 

A nevezés elfogadásáról az OTDT, az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – 

Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága és a Szekciót rendező intézmény 2017. március 10-ig 

közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a 

küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet. 
 

A konferencia részvételi díjának összege a Szekciót rendező intézmény számításai alapján az 

OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottságának 

jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos 

tudnivalókról a Szekció honlapján értesülhetnek az érdeklődők, amely elérhető majd a 

www.otdk2017.ttmtt.sze.hu oldalon.  
 

A részvételi díj megállapításának határideje: 2017. február 15. 
 

A nevezési és részvételi díjak befizetésének módjáról a rendező intézmény a Szekció honlapján 

(www.otdk2017.ttmtt.sze.hu) ad tájékoztatást, továbbá e-mailben is értesítik az érintett 

felsőoktatási intézmények TDT-elnökeit. 

 

7. A pályamunka és az összefoglaló (rezümé), valamint az előadás (prezentáció) 

benyújtásának rendje 
 

A pályamunkák és az összefoglalók (rezümék) formai követelményeit szekciónként a XXXIII. 

OTDK Központi Felhívásának 3. számú melléklete foglalja össze. 

(http://otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf) 

 

A pályamunkával kapcsolatos formai követelmények a Tanulás- és Tanításmódszertani – 

Tudástechnológiai Szekcióban: 
 

A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció jelen felvívásának 1. számú 

mellékletében leírtak szerint. 
 

A TDK-pályamunkát nyomtatott formában, illetve digitális oktatóprogramok, vagy hang- és 

videofelvételeket tartalmazó médiumok esetében digitális adathordozón szükséges megküldeni 

(TDT-elnök postázza!) 2017. január 16-ig (hétfő) a Szekciót rendező intézménynek a nevezési 

dokumentáció részeként. 

 

A pályamunka szerzői jogi szempontból bármikor ellenőrizhető. A szerzői jogi szempontból 

történő vizsgálat plágiumkereső szoftverrel történik. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő 

dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével. 

file://///file01/Szobranc/OTDT/XXXIII.OTDK/Felhívások/Szekcio%20felhivasok/Szekció%20felhívások_tiszta/www.otdk2017.ttmtt.sze.hu%20
file://///file01/Szobranc/OTDT/XXXIII.OTDK/Felhívások/Szekcio%20felhivasok/Szekció%20felhívások_tiszta/www.otdk2017.ttmtt.sze.hu
http://otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf
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Előadások megküldése: 
 

Kérjük, hogy a hallgató a felkészülés és az előadás során az alábbiakban leírtak szerint járjon el. 
 

 A prezentációs fájlt nevezze el úgy, hogy előbb a neve, majd az intézménye kódja, végül 

a dolgozatának legfontosabb kulcsszava jelenjen meg, de szükség esetén több kulcsszót 

is felhasználhat (fájl elnevezési minta: kiss_katalin_EKFCK_ovodaped). 
 

 A prezentációt a hallgató e-mailben küldje el a Szekció e-mail címére 

(otdk2017.ttmtt@sze.hu), vagy töltse fel a Szekció honlapján belül az adott felületre 

(www.otdk2017.ttmtt.sze.hu). 
 

 Amennyiben multimédiás fájlokat (hang- és filmfájlok) is beépített a prezentációjába, azokat 

feltétlenül külön is küldje el, mert a prezentációja csak úgy fog működni. 
 

 Beküldés határideje: 2017. március 13. (hétfő) 
 

 A konferencián az előadása előtt a tagozati gépre telepített anyagának működését 

kipróbálhatja. 
 

Amennyiben internetes hivatkozásokat is beépített a diakockákba, természetesen internetes 

kapcsolatot is használhat, azonban az előadását a beküldött prezentáció szerint kell megtartani. 

 

8. A dolgozat és az előadás értékelése 
 

A benyújtott pályamunkákat írásban két bíráló értékeli, a következő szempontok alapján: 

− a dolgozat szerkesztése, stílusa; 

− a téma irodalmában való jártasság, az irodalom felhasználása; 

− a téma feldolgozási színvonala; 

− az eredmények értékelése; 

− a pályamű korszerűsége, fontossága. 
 

Az írásbeli bírálat során maximum 50 pont szerezhető. A két bíráló által adott pontszámok 

átlagpontszáma jelenti a pályamunka pontszámát. 
 

Ha a dolgozat bírálatánál jelentős véleménykülönbség adódik (az adható pontszámok 30 %-a, 

vagy annál nagyobb pontkülönbség esetén), a Szakmai Bizottság harmadik bírálót kérhet fel a 

pályamunka tudományos értékének eldöntésére. Harmadik bíráló bevonása esetén a három 

bírálat átlagpontszáma adja az írásbeli bírálat végleges pontszámot. 
 

Az elkészült szöveges bírálatokat a Szekció rendezői az OTDT online rendszerében publikálják 

és elérhetővé teszik a hallgatók számára legkésőbb 1 héttel a konferencia előtt. 
 

A konferencián a dolgozat bemutatására (prezentáció) 15 perc áll rendelkezésre, amelyet vita 

követ. 
 

Az előadás értékelését a szakma elismert képviselőiből álló zsűri végzi. 
 

Az előadás értékelési szempontjai 
 

− előadói stílus; 

− szemléltető eszközök használata, humán demonstráció; 

− eredmények bemutatása; 

− vitakészség és szakmai kompetencia. 
 

A szóbeli értékelés maximális pontszáma: 50 pont 
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9. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak 
 

Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., 

III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy 

első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban 

bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet.  Különdíj a minősített helyezésekhez is 

társítható, azonban a minősített helyezések és a különdíjak száma összességében nem haladhatja 

meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. 

 

10. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása 
 

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a 

pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia 

Aranyérem elnyerésére. Részletek a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú 

mellékletében olvashatók. (http://otdk.hu/media/uploads/otosmelleklet.pdf ).  

  

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket! 

 

 

Budapest, 2015. december 12. 

 

 

A Szekció felhívás utolsó módosítása: 2017. január 10. 

 

 

 

 

 

Dr. Poór Zoltán  Dr. Szabó Péter 

egyetemi docens egyetemi docens 

az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – 

Tudástechnológiai Szakmai Bizottságának 

elnöke 

a XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – 

Tudástechnológiai Szekciójának 

ügyvezető elnöke 

 

 

 

 

 

 

Dr. Gloviczki Zoltán  Dr. Szabó Péter 

egyetemi docens egyetemi docens 

az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – 

Tudástechnológiai Szakmai Bizottságának 

elnöke 

a XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – 

Tudástechnológiai Szekciójának 

ügyvezető elnöke 
 

 

 

 

 

 

http://otdk.hu/media/uploads/otosmelleklet.pdf
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A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció felhívásának 

1. számú melléklete 

 

 

A bemutatásra szánt pályamunkák formai követelményei 
 

Címoldal: a szerző(k) nevét, szakját és képzési szintjét, a TDK-pályamunka címét, a küldő 

intézmény nevét, továbbá a témavezető(k) nevét, tudományos fokozatát és beosztását kell 

feltüntetni.  
 

A pályamunka terjedelme: 

A pályamunka tartalmi részének terjedelme javasolt 30-50 oldal, de 60 oldalnál több ne legyen. 

Amennyiben a kutatási téma és a tudományág indokolja, lehet 30 oldalnál rövidebb a 

pályamunka. A pályamunka teljes terjedelme irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, 

fényképekkel, hivatkozásokkal, függelékkel legfeljebb 100 oldal lehet. A pályamunkában 

szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni 

rájuk. A pályamunkában szerepeljen tartalomjegyzék, amely a dolgozat főbb felépítését 

tartalmazza oldalszámokkal együtt.   
 

Betűtípus, oldalbeállítás: 
A betűtípusra és oldalbeállításra vonatkozó alábbi paraméterek csak ajánlások, amennyiben a 

tudományterületi sajátosságok indokolják, azoktól el lehet térni. 

Betűtípus: Times New Roman (szakmaspecifikusan más betűtípus is lehetséges: pl. matematikai 

képletek esetén) 

Betűméret: 12-es betűméret 

Sortáv: 1,5 

Margó: 2,5 cm (minden oldalon) 
 

Címek, alcímek: 
Az alcímek, fejezetcímek jelzése decimális számokkal történjen a következő módon: 

1. Elsőrendű; 1.2 Másodrendű; 1.2.3 Harmadrendű. 
 

Ábrák, táblázatok: 
A pályamunkában szereplő ábrákat és táblázatokat arab számokkal kell számozni, és a szövegben 

ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk. A más szerzőktől származó ábrák, táblázatok pontos 

forrását minden esetben kérjük feltüntetni az ábra, a táblázat címe alatt. 
 

Szövegbeli kiemelések: 
A szövegben a nyelvi adatokat és példákat dőlt betűvel, a tartalmi kiemelést félkövér betűkkel 

kell jelezni. Aláhúzást, más megoldást kiemelésre ne használjon! 
 

Hivatkozások: 
A szövegben történő hivatkozáskor minden esetben meg kell adni a szerző(k) vagy szerkesztő(k) 

családnevét, a mű megjelenésének évszámát, valamint ha nem teljes könyvre, hosszabb fejezetre 

hivatkozunk, valamint szó szerint idézünk egy műből, akkor a hivatkozott rész lapszámát is. Ez 

az alábbi módok valamelyikén történhet: Benkő (1998), (Benkő 1998), (Benkő 1998: 17), 

(Benkő 1998: 37–9). 
 

Több hivatkozás felsorolásakor a tételek között pontosvessző van, a sorrendet a megjelenés éve 

határozza meg (Szemere 1968; Ferge 1976; Bettelheim 1985). 
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Ugyanannak a szerzőnek több művére történő egyidejű hivatkozáskor a felsorolás évszám szerint 

követi egymást (Benkő 1990, 1998), az azonos években megjelent műveket pedig a, b, c betűvel 

különítjük el egymástól (Benkő 1998a, 1998b). 

Internetes forrásokra a szerző ismeretében a hagyományos módon hivatkozunk (Harmath 2002; 

Bárdos 2005; Szathmári 2007). Ha a szerző neve nem ismert (pl. egy honlap, egyesület oldala), 

akkor a hivatkozás zárójelbe tett arab számokkal történjék (1; 2). Ezeket a jelzéseket az 

irodalomjegyzék végén, a betűrendes tételektől elkülönítve kell majd feloldani. 
 

Felhasznált irodalom: 
A dolgozat végén szereplő bibliográfiában csak az olyan műveket kell feltüntetni, amelyre a 

pályaműben hivatkoztunk. A tételek szerzői betűrendben követik egymást. Első helyen a 

szerző(k), szerkesztő(k) teljes neve áll. Nem magyar szerzők esetében a vezetéknevet vessző 

után követi a keresztnév (pl. Bettelheim, Bruno). A nevek után következik a megjelenés éve, a 

cím (dőlten), a kiadó és a kiadás helye. Az év, a cím/címek, kiadó, kiadás helye után pontot 

teszünk. 
 

Néhány példa: 
 

Könyv: 
Bárczi Géza 1963. A magyar nyelv életrajza. Gondolat Kiadó. Budapest. 

Baranyai Erzsébet, dr. – Lénárt Edit, dr. 1959. Az írásbeli közlés gondolkodáslélektani vonásai. 

Akadémiai Kiadó. Budapest. 

Bettelheim, Bruno 1985. A mese bűvölete és a kibontakozó gyermeki lélek (ford.: Kúnos László). 

Gondolat Könyvkiadó. Budapest. 

Chomsky, Noam – Morris, Halle 1968. The sound pattern of English. Harper and Row. New 

York. 
 

Gyűjteményes, többszerzős szerkesztett kötet (itt a kötet címét kell dőlt betűvel írni): 

Chesser, Edward S. 1981. Viselkedésterápia: új irányzatok és a jelen gyakorlat (ford.: Császár 

Gyula). In: Buda Béla (szerk.) Pszichoterápia. Gondolat Könyvkiadó. Budapest. 333–360. 

Szende Aladár 1996. Nyelvtanórák az „érzelmek iskolájában”. In: V. Raisz Rózsa (szerk.) 

Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. XII. Anyanyelv-oktatási napok. Magyar 

Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 326–331. 

Kugler Nóra 2000. A partikula. In: Keszler Borbála (szerk.) Magyar grammatika. Nemzeti 

Tankönyvkiadó. Budapest. 275–277. 
 

Folyóiratcikk: 
Kiefer Ferenc 2005. Van-e magyar jelentéstan? Magyar Nyelv 129–139. 

Poletto, Gianpaolo 2006. A humor nyelvészeti és pedagógiai megközelítésben. Modern 

Nyelvoktatás 2: 57–63. 

Fejes József – Józsa Krisztián 2005. A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű 

tanulók körében. Magyar Pedagógia 105: 185–205. 

A sorozatban megjelent munkáknál a sorozat nevét is közöljük. Pl.: 

Guttmann Miklós 1995. A táji jelenség vizsgálata tíz- és tizennégy évesek beszélt nyelvében 

Nyugat-Dunántúlon. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 202. Budapest. 
 

Elektronikus és internetes forrás: 
Paládi-Kovács Attila (főszerk.) 2004. Magyar néprajz. Arcanum Kft. Budapest. (CD-ROM). 

Szathmári István 2007. Simonyi és a helyesírásunk. Magyar Nyelvőr. 265–270. 

http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1313/131301.pdf (2007. december 27.) 

Harmath Artemisz 2002. Magyar nyelvi óra. 

http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20Szovegtan2.pdf (2007. 

december 27.) 
 

A szövegen belül számmal történt hivatkozás esetén: 
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(1) Bevezetés a tudományos kutatásba adatbázisok. http://www.nyf.hu/testneveles/node/93 

(2014. január 10.) 

(2) Tanítók Egyesülete. http://tanitok-egyesulete.hu (2014. január 22.) 

http://www.nyf.hu/testneveles/node/93

