A XXXIV. OTDK

TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI – TUDÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ
FELHÍVÁSÁNAK
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
1. A pályamunka és az előadás nyelve:
A TDK nyelve magyar. A dolgozatokat magyarul kell benyújtani. Ez alól kivételt képeznek az idegennyelvpedagógia, a nemzetiségi nyelvek és kultúrák pedagógiája tagozatokban, a hallgatók által a felsőoktatásban
fő szakként tanult idegen nyelv. Ennek a feltétele, 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. A 20 perces bemutató: 15 perc idegen nyelvű és 5 perc
magyar nyelvű összefoglaló, amit 5 perc vita követ.
2. A pályamunka tartalmi követelményei:
Az OTDK-ra benevezett valamennyi pályamunka plágiumellenőrzésen megy keresztül, amelynek
értékelésére a szakmai bizottságok háromtagú különbizottságot hoznak létre, amelyek egyenként áttekintik a
plágiumvizsgálat eredményét. Külön felhívjuk a nevező hallgatók figyelmét arra, hogy a plágium semmilyen
formában nem megengedett, hivatkozás nélkül a saját alkotások sem idézhetőek (önplágium tilalma). A
szerzői jogokat bizonyítottan sértő pályaműveket az OTDT kizárja az OTDK-ról, a nevező intézmény
egyidejű értesítésével.
3. A pályamunka formai követelményei:
Általános feltételek:
A feltöltés ideje: az intézményi TDK-konferencia befogadását követő 30 napon belül (a 2. számú melléklet
4. pontjában leírtak szerint). Azok a hallgatók, akik a XXXIV. OTDK érintett szekciójának nevezési
határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot
pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.
Valamennyi pályamunkának tartalmaznia kell a lezárás dátumát.
A fájl méretét és az oldalszámot az OTDT rendszere ellenőrzi. Azok a pályamunkák, amelyek meghaladják a
maximum méretet, nem tölthetők fel az OTDT online rendszerébe.
A pályamunkákat PDF formátumban kell feltölteni.
A fájl maximum mérete 10 megabájt.
Általános formai kritériumok:

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)

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.
Betűméret: 12
Sortáv: 1,5
Margó: 2,5

Szekció specifikus kritériumok:
A dolgozat minimum oldalszáma: nincs
Javasolt minimum 30 oldal, de amennyiben a kutatási téma és a tudományág indokolja, lehet 30 oldalnál
rövidebb a pályamunka.
A dolgozat maximum oldalszáma: 60
A maximum oldalszámot az OTDT online rendszer a feltöltéskor ellenőrzi.
Kiegészítő dokumentum feltöltése engedélyezett: igen. A kiegészítő dokumentumot egyetlen fájléként kell
feltölteni, annak maximum mérete 10 megabájt.
A pályamunka teljes terjedelme irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, fényképekkel, hivatkozásokkal,
függelékkel legfeljebb 100 oldal lehet.
Hivatkozások módja:

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).
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 NyugatDunántúlon. 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:
(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.)
További szekció specifikus szabályok a pályamunkára vonatkozóan:

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 pályamunkában szerepeljen tartalomjegyzék, amely a dolgozat főbb felépítését tartalmazza
oldalszámokkal együtt.
Címek, alcímek:
Az alcímek, fejezetcímek jelzése decimális számokkal történjen a következő módon:
1. Elsőrendű; 1.2 Másodrendű; 1.2.3 Harmadrendű.
Szövegbeli kiemelések:
A szövegben a nyelvi adatokat és példákat dőlt betűvel, a tartalmi kiemelést félkövér betűkkel kell
jelezni. Aláhúzást, más megoldást kiemelésre ne használjon!
4. Nyomtatott pályamunka szükséges:
A pályamunkát nyomtatott formában, egy példányban szükséges megküldeni a nevezési határidővel egy
időben.
5. A rezümére vonatkozó szabályok:
A rezümé törzsszövegét az OTDT online rendszerébe kell föltölteni (a többi adatot: szerző hallgatók neve,
intézménye, témavezető stb. az online rendszer generálja).
A rezümé nyelve: magyar. Idegen nyelvű pályamunka esetében a pályamunka nyelvén kel feltölteni.
A rezümé mérete: minimum 500 és legfeljebb 2500 karakter.
A rezümére vonatkozó tartalmi előírások:
Háttér és célkitűzések, módszer, eredmények, következtetések. A rezümének rövid összefoglalásban
(maximum 500 karakter) tartalmaznia kell a hallgató saját magának tulajdonított eredményeit.

6. A dolgozat értékelésének szabályai:
A benyújtott pályamunkákat írásban két bíráló értékeli, a következő szempontok alapján:
−
−
−
−
−

A saját feladat és az önálló munka végzése, illetve elhatárolása a kutatócsoport munkájától
A saját eredmények újszerűsége, az eredmények indoklásának és értékelésének minősége.
Az önállóan elvégzett módszerek elvégzésének minősége, ismertetése és ötletessége valamint ezek
helyes alkalmazása.
A téma felvezetése, a kutató motivációja, a szakirodalomban való jártassága. (A kutatási témától
függően.)
A dolgozat szerkesztése, stílusa, formai követelmények.

Az írásbeli bírálat során maximum 50 pont szerezhető.
A két bíráló által adott pontszámok átlagpontszáma jelenti a pályamunka pontszámát.
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

