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Hasznos könyvek pedagógusoknak – online kiállítás 

 

I.  A kiállítás célja:  

➢ az online környezetben történő hatékony oktatás megszervezésében/ a 

véglegesítő és II- es fokozati vizsga előkészítésében érdekelt pedagógusok 

tájékoztatása  

II. A kiállítás tartalma: 

➢ 14 hasznos kiadvány magyar nyelven  

III.  A kiállított könyvek elérhetősége: 

➢ A Kovászna megyei Csutak Vilmos Pedagógusok Háza könyvtárában, 

munkanapokon 8 – 16 óra közt  

➢ Olvasóinknak ajánljuk, hogy előzetesen kérjenek időpontot a 

laszlo.emese@ccdcovasna.ro e- mail- címen vagy a 0744- 937775- ös 

telefonszámon. Köszönjük! 

 

Sor-
szám 

Cím Szerző Borító Megjegyzés 

1.  
1. 

A pedagógia 
alapjaitól az 
oktatás 
elméletéig 

Birta- Székely 
Noémi 

 

- honlapcímeket, 
filmajánlókat 
tartalmaz 
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2.  
2. 

Didaktika: 
Elméleti 
alapok a 
tanítás 
tanulásához 

Falus Iván ( 
szerk. ) 

 

- különösen 
hasznos a tanító- 
és 
tanárképzésben, 
valamint a 
továbbképzésben 
részt vevő 
pedagógusoknak 

3.  
3. 

Digitalis_de_g
eneracio 2.0 

Szekszárdi Júlia 
 ( szerkesztő ) 

 

- a digitális 
világban működő 
pedagógusok 
változó feladatai 
- napjaink sajátos 
kihívásai 

4.  
4. 

Digitális 
pedagógia: 
Tanulás IKT 
környezetben 

Benedek 
András ( 
szerkesztő ) 

 

- új információs 
technológiák 
oktatási 
alkalmazása 
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5.  
5. 

Gyógyító 
pedagógia. 
Nevelés és 
terápia 

Gordosné 
Szabó Anna 
( szerkesztő ) 

 

- 
gyógypedagógu-
sok számára 
hasznos 

6.  
6. 

XXI. század és 
nevelés 

Nagy József 

 

- a személyiség, 
a nevelés és a 
pedagógia 
fejlődési 
lehetőségei 

7.  
7. 

Kutatómunka a 
pszichológiá-
ban 

Szokolszky 
Ágnes 

 

- a pszichológiai 
kutatások 
metodológiája és 
módszertana 
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8.  
8. 

Kvalitatív 
kutatási 
metodológia a 
pedagógiában 

Szabolcs Éva 

 

- szakdolgozat 
készítéséhez is 
hasznos  

9.  
9. 

Neveléselmé-
let 

Bábosik István 

 

- a kézikönyvet 
Neveléselméleti 
báziskötet 
egészíti ki 

10.  
10. 

Pedagógia Friedrich W. 
Kron 

 

- egyetemi- 
főiskolai 
hallgatók/ 
pedagógusok 
részére 
- tanárképzési 
alapmű 
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11.  
11. 

Pedagógiai 
kézikönyv: Az 
oktatás 
pedagógia- 
elméleti alapjai 

Fóris- Ferenczi 
Rita, Birta- 
Székely Noémi 
( szerk. ) 

 

- a véglegesítő és 
II- es fokozati 
vizsgára készülő 
pedagógusok 
részére hasznos   

12.  
12. 

Pszichológia a 
tanításban 

Tóth László 

 

- gyakorlatias, 
hasznos könyv 
pedagógusoknak 

13.  
13. 

Statisztikai 
módszerek 
pedagógusok 
számára 

Falus Iván – 
Ollé János 

 

- számítógépes 
alkalmazásokkal 
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14.  
14. 

Tanuláspeda-
gógia: A 
tanulás 
tanításának 
alapjai 

Lappints Árpád 

 

- 
pedagógusoknak 
különösen 
hasznos  

 

 

Várjuk könyvtárunkba ! 

 

 

 

 

 

 

Összeállította, 

László Emese, könyvtáros 

 

 

 


