
Beszámoló a XXXIII. OTDK Tanulás-,Tanításmódszertani, 

Tudástechnológiai Szekció szakmai előkészítéséről és 

megvalósításáról 

 

 
 

 

1. A konferencia időpontja és helyszíne 
2017. március 23-25. 

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

 
2. Fontosabb adatok a konferenciáról 

 
(a) A dolgozatok, a tagozatok, a résztvevő hallgatók száma 

dolgozat: 172 

tagozat: 25 tervezett, 24 megvalósult (egy tagozatot betegség miatt 4 fősre 

csökkent, másik tagozatba irányítottuk a versenyzőket). 

résztvevő hallgató: 181 (ebből 4 hallgató nem jött el), + 2 HTDT, akik nem 

jöttek el 

 

(b) Az 1-3. helyezettek száma   

67 hallgató, 56 pályamunka 

 

(c) A helyezettek intézményi megoszlása 

 

Hallgató: 
AVKF 2 

BGE 1 

DE-BTK 2 

DUE 3 

EKE-PK 1 

ELTE-BGGYK 2 

ELTE-BTK 5 

ELTE-TÓK 8 

ELTE-TTK 13 

GFF-PK 4 

KE-PK 6 

KF-TFK 2 

KRE-BTK 2 

KRE-TFK 1 

NYME-BPK 3 

NYME-TTK 1 

OE-TMPK 2 

PAE-PK 1 

PPKE-BTK 3 

SZE-AK 2 

SZTE-BTK 1 

SZTE-JGYPK 2 

 67 



Pályamunka: 

 
AVKF 1 

BGE 1 

DE-BTK 2 

DUE 1 

EKE-PK 1 

ELTE-BGGYK 2 

ELTE-BTK 5 

ELTE-TÓK 7 

ELTE-TTK 7 

GFF-PK 3 

KE-PK 6 

KF-TFK 2 

KRE-TFK 3 

NYME-BPK 3 

NYME-TTK 1 

OE-TMPK 2 

PAE-PK 1 

PPKE-BTK 3 

SZE-AK 2 

SZTE-BTK 1 

SZTE-JGYPK 2 

  56 

 
3. A szakmai bizottságok tevékenységének rövid összefoglalása és értékelése 

(10-15 mondatban) 

 
4. A megnyitó és a záróülés résztvevői (közéleti és a tudományos élet 

szereplői) 
Országos megnyitó, benne a Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekció 

és a Testnevelés- és Sporttudományi Szekció megnyitója 

Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, 

Pusztai Gabriella, az OTDT alelnöke 

Mezey Barna, az OTDT alelnöke 

Pénzes Béla, az OTDT alelnöke 

Weiszburg Tamás, az OTDT alelnöke 

Cziráki Szabina, az OTDT titkára 

Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke 

Gloviczki Zoltán, az OTDT – Tanulás-,Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szakmai 

Bizottságának elnöke, Oktatási Hivatal igazgatója 

Tihanyi József az OTDT Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottságának elnöke 

Fekete Dávid,, Győr Megyei jogú Város alpolgármestere  
Földesi Péter, Széchenyi István Egyetem rektora 

Mersich Gábor, a NEMAK Győr Kft cégvezetője 

Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke, 

Kömíves Péter Miklós, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke,  

Harsányi Szabolcs Gergő, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának elnöke 



Záró, díjátadó ünnepség 

Dóka Ottó, a Széchenyi István Egyetem rektorhelyettese 

Filep Bálint , a Széchenyi István Egyetem kancellárja 

Pusztai Gabriella, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke  

Gloviczki Zoltán, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és 

Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció Szakmai Bizottság elnöke 

Poór Zoltán, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és Tanításmódszertani – 

Tudástechnológiai Szekció Szakmai Bizottság alelnöke 

Szabó Csaba, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és Tanításmódszertani 

– Tudástechnológiai Szekció Szakmai Bizottság alelnöke 

Lesku Katain, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és Tanításmódszertani 

– Tudástechnológiai Szekció Szakmai Bizottság tagja 

Szabóné Balogh Ágota az Országos Tudományos Diákköri Tanács Tanulás- és 

Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció Szakmai Bizottság titkára 

Hauser Zoltán, a főzsüri elnöke 

Szabó Péter, az Apáczai Csere János Kar dékánja, a Tanulás, Tanításmódszertani és 

Tudástechnológiai szekció OTDK ügyvezető elnöke 

Lőrincz Ildikó, az Apáczai Csere János Kar dékánhelyettese, a Tanulás, 

Tanításmódszertani és Tudástechnológiai szekció OTDK ügyvezető társelnöke 

Halbritter András, a TTMTT szekció titkára 

Scharek Eszter a Tanításmódszertani és Tudástechnológiai ügyvezetése hallgatói 

képviselője 

Tóth Dorottya, a Tanításmódszertani és Tudástechnológiai ügyvezetése hallgatói 

képviselője 

Gonda Zsuzsa A Pro Sciencia Aranyérmesek Társasága képviselője 

Nagy Krisztina, a Doktoranduszok Országos Szövetsége képviselője 

Nemesi Attila László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

dékánhelyettese dr, Szuromi Szabolcs képviseletében 

Tőke László, a Pannon-víz Zrt vezérigazgatója 

 

 
5. A lebonyolítással kapcsolatos szervezési, módszertani tanulságok 

összefoglalása 
(15-20 mondatban) 

Az OTDT online rendszere hatékonyan biztosította az adminisztratív felületet a 

bíráltatásra. A már más szekcióban regisztrált bírálók bevonása viszont nem ment 

zökkenőmentesen, többnyire a bírálók ismerethiánya miatt. Az adatexportálásban az 

OTDT nagyon rugalmasan nyújtott segítséget: kérésünkre új lekérdezéseket állított be. 

A rendszer a helyezések, díjazottak nyilvántartását és az oklevelek nyomtatását is 

hibátlanul támogatta. 

Sokat segített, hogy a nem aktív bírálók lecserélhetők lettek a korábbiakhoz képest, 

így nem hátráltatta a bíráltatást az, hogy várni kellett volna a visszautasításukra. 



Nehézség: a záróünnepség előkészítése, különdíjak összeállítása, időbeli problémák, 

pénzügyi tervezhetőség hiányosságai). A rendező egyetem és kar egyértelműen 

profitált a rendezésből, országos figyelmet vont magára, kapcsolatokat épített, a 

rendezvényen megjelent tudástőkéből erősödött. 

 

 

 

6. A konferencia rövid szakmai értékelése 
(5-10 mondatban) 

A konferencia előkészítése és megvalósítása, valamint utómunkálatai a szakmai 

bizottság, az OTDT, az Egyetem központi egységei és a kari ügyvezetés összehangolt 

munkájával történt. A szakmai bizottság a beérkezett pályamunkák alapján, gondos 

elemzést követően javaslatot tett a tagozati besorolásra oly módon, hogy a beérkezett 

pályamunkák tartalmi, kutatásmódszertani és összeférhetetlenségi kritériumok alapján 

kerüljenek azonos tagozatokba. A bíráltatás folyamata szoros ütemezéssel (legkésőbbi 

nevezés, legkorábbi konferencia a szekcióban), de megvalósítható volt, a szakmai 

bizottság és az ügyvezetés által kijelölt tagozati felelősök, továbbá a kari ügyvezetés 

folyamatos nyomonkövetése, ösztönzése mellett. A bíráltatásba a határon túliak 

szakértők bevonása több esetben fel tudta oldani az összeférhetetlenség problémáját, 

ui. a nagy létszámú pályamunka, széles kutatási spektrum jelentős erőfeszítéseket 

követelt a szervezőktől a megfelelő, és a munkát el is vállaló bíráló fellelésére. A 

zsűrizést a felkért bírálók vállalták, az oktatók, kutatók közérdekű tevékenysége iránti 

nyitottsága a szakmódszertani, pedagógiai területen. 

A rendezvényen 24 tagozatban folyt a munka, a helyszín és a költségvetés ezt lehetővé 

tette. A nyitórendezvényt és egyben az országos megnyitót a Széchenyi István 

Egyetem központilag szervezte, nagy odafigyeléssel, élénk szakmai, közéleti 

érdeklődés mellett. A széleskörű társadalmi összefogás lehetővé tette az eredményes 

versenyzők díjazását, pénzjutalmak (ösztöndíjak) odaítélést. A szakma által felajánlott 

publikációs lehetőségek, képzési lehetőségek, tárgyadományok és könyvutalványok a 

különdíjasok jutalmazását is lehetővé tette. A záró rendezvényen, amelyen a 

résztvevők szinte teljes körűen megjelentek, ismét megvalósulhatott a szekció azon 

törekvése, hogy egyetlen résztvevő se térjen haza szimbolikus és tárgyszerű elismerés 

nélkül. Kiemelendő eredmény, hogy a TTMTT szekcióban a befogadott 

pályamunkákat a versenyzők szinte teljes körűen bemutatták, lemondás csak betegség 

és vis major esetben fordult elő (6-8 eset). Ezt a bíráltatási folyamat körültekintő 

előkészítésnek és lebonyolításának tulajdonítjuk. Az esemény támogató pedagógiai 

légkörben, barátságos, odafigyelő közegben zajlott, ezt a résztvevők is rendre 

megemlítették. 

A konferencia kari szervezői több mint 30 hallgatói önkéntes segítő munkájára 

támaszkodhattak, akik figyelmes, felkészült részvételükkel, rugalmas hozzáállásukkal 

a konferencia sikeréhez jelentősen hozzájárultak. 

A rendezvény tapasztalatait a többi egyetemi szekció hasznosította. Azon 

pályamunkákat, melyek publikálásához a szerző(k) hozzájárult(ak), a rendezvény 

honlapján nyilvánossá, letölthetővé tettük. 

A TTMTT szekció Széchenyi István Egyetemen szervezett konferenciák egységes 

szervező elvét, a fenntarthatóságot., a „zöld OTDK” gondolatát magáévá tette 

(csapvíz, elektronikusan elérhető anyagok, térképek, útmutatók, helyi termékek 

használata, szelektív hulladékgyűjtés).    

 



7. A konferencia támogatóinak, fő szponzorainak megnevezése 

(köszönetnyilvánítás) 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Pannon-Víz Zrt 

Audi Hungária  

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Nemzeti Tehetségprogram 

továbbá mintegy 30 kisebb-nagyobb vállalat, közintézmény, magánszemély 

(http://otdk2017.ttmtt.sze.hu/kezdolap  

http://otdk2017.ttmtt.sze.hu/kezdolap

