
 
 

MMeegghhíívvóó  
„Nálunk mindig történik valami” 

 
A Szegedi Tudományegyetem  

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete 

22001133..  ddeecceemmbbeerr  55--éénn  1100  óórrááttóóll  
hagyományait ápolva megrendezi az 

IInnttéézzeett  NNaappjjáátt,,    
melyre tisztelettel meghívjuk 

és szeretettel várjuk. 

,,Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában 
tanítunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi 
tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” (Eötvös József) 

Mottónk kifejezi azt az intézeti törekvést, hogy szervezeti egységünk több legyen, mint az intézet 

oktatóinak és hallgatóinak összessége, új minőséget kívánunk teremteni. Munkánkat a hallgatók 

sikerességéért végezzük, hogy szakmailag és emberileg felkészültek legyenek választott hivatásukra. 

A siker záloga az intézet oktatóinak és hallgatóinak szakmai és emberi együttműködése. Célunk, hogy 

az oktatás műhelymunka legyen, melyhez egy kellően nyitott környezetet nyújtsunk, az 

együttműködést elvárássá tegyük, és ezáltal készítsük fel a fiatalokat a munkába állásra.  

Az oktatók és hallgatók közös munkája nyomán számos eredményt értünk el az elmúlt egy évben. Az 

Intézet Napján szeretnénk egy kicsit „megállni” és visszatekinteni oktatóink és hallgatóink sikereire és 

egy kis ízelítőt adni abból az intézeti légkörből, amely – reményeink szerint – hatást gyakorol 

„szellemi tehetségeinkre”. 

 
Program: 

 

10.00-10.30 

Köszöntő – Dr. Marsi István dékán 

Ez történt a Felnőttképzési Intézetben 2013-ban – T. Molnár Gizella intézetvezető főiskolai tanár 
 
 

10.30-11.00  

Ízelítő oktatóink tudományos munkájából – Bolyai Ösztöndíjasaink kutatásainak 

bemutatása 
 A felnőttképzés működési jellemzőinek rendszerszintű vizsgálata – Farkas Éva 

egyetemi docens, szakcsoportvezető 

 Gyűjtők gyűjtése – Viskolcz Noémi főiskolai tanár, szakcsoportvezető  
 
 
 



11.00-11.30  

Hallgatóink tudományos munkája – a XXXI. OTDK 
 OTDK 2013 Eger a résztvevők szemével – Forrai Szilvia II. évf. andragógia Ma szakos 

hallgató és Pravetz Beáta I. évf. kulturális mediátor Ma szakos hallgató élménybeszámolója 

  TDK a Felnőttképzési Intézetben – Újvári Edit egyetemi docens, a Kari TDB elnöke, az 
intézeti TDK vezetője 

   

11.30-12.00          Szünet 

 

12.00-12.30 

Az intézet pályázati tevékenysége 2013-ban 
 Dél-alföldi Felnőttképzési-Szakképzési Tudástár és Tanácsadó központ – A TÁMOP 

2.2.4 projektben végzett munkát bemutatja: Farkas Éva egyetemi docens és Rendek Tímea 
projektasszisztens 

 EDUCOOP-projekt  – Az IPA HUSRB nemzetközi projektben végzett munkát bemutatja 
Szűcs Norbert adjunktus és Kelemen Valéria képzési szakértő 

 

12.30-13.15 

Hallgatói mobilitás 

 Élményeink a European Master in Adult Education nyári táborban – Illés Emese és 
Weiszenburger Dóra  II. évf. andragógia Ma szakos hallgatók 

 Campus Hungary pályázattal Szlovákiában – A II. évf. kulturális mediátor Ma szakos 
hallgatók élménybeszámolója   

 Erasmusszal Finnországban – Horváth Zsanett és Pálmai Lili II. évf. andragógia Ma 
szakos hallgatók 

 

13.15-13.45 

Ízelítő hallgatóink munkáiból 
 Kutatás közben: Felnőttoktatói szerepek, kompetenciák – Nagypál Katalin I. évf. andragógus 

tanár szakos hallgató, mentor: Farkas Éva  

 Többnemzetiségű nyári gyerektábor projektterve – Jócsák Boglárka I. évf. kulturális mediátor Ma 
szakos hallgató, mentor: Keczer Gabriella 

 Pályázatírás kurzus, filmes pályázat: Szegedi cool-túra – a III. évf. andragógia Ba szakos 
hallgatók rövidfilmje, mentor: Dina Miletta 

 

14.00 

Mikulás napi, karácsonyi koccintás – Kisütöttük a hallgatóknak 

 
Az Intézet Napja programjában közreműködnek a zenében is tehetséges hallgatóink: 

Pálmai Lili – zongora, Szántai Zsanett – ének 
 
 
 
 

 

 

 


