
 
 

Meghívó 
„Nálunk mindig történik valami” 

 
A Szegedi Tudományegyetem  

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete 

2015. december 3-án 10 órától 
hagyományait ápolva megrendezi az 

Intézet Napját,  
melyre tisztelettel meghívjuk 

és szeretettel várjuk az intézet épületében (Szilléri sgt. 12.) 

,,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 

Ez történt a Felnőttképzési Intézetben 2015-ben – T. Molnár Gizella intézetvezető főiskolai tanár 
 

10.30-10.45  

Hallgatóink tudományos munkája – a XXXII. OTDK 
 OTDK 2015 Debrecen a résztvevők szemével – Beszédes Viktória II. évf. andragógia Ma 

szakos hallgató élménybeszámolója 

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

10.45-11.15  

Az andragógia mesterszakos hallgatók munkájából 

 Téli egyetem Würzburgban – Ravasz Enikő II. évf. andragógia Ma szakos hallgató 
élménybeszámolója   

 Kutatás közben – Baranyi Renáta és Beszédes Viktória II. évf. andragógia Ma szakos hallgatók 
 



11.15-11.30          Szünet 

 

11.30-12.00 

A kulturális mediátor mesterszakos hallgatók munkájából 

 Campus Hungary pályázattal Ausztriában – Molnár Kitti II. évf. kulturális mediátor Ma 
szakos hallgató élménybeszámolója   

 Projektjeink az elmúlt évben – Bemutatja: Szólik Ivett II. évf. kulturális mediátor Ma szakos 
hallgató 

 

12.00-12.20 

”Jelet hagyni” – ízelítő Újvári Edit 2015-ben megjelent kötetéből 
 A téli napforduló jelképei – Újvári Edit egyetemi docens 

 

12.20-13.00 

A könyvtárpedagógia és könyvtárostanár szakos hallgatók projektje 
 A vizuális kultúra-könyvtárpedagógia szakos hallgatók munkáiból – A saját maguk által 

rendezett bemutatkozó kiállítás megnyitása  

 A megnyitón közreműködnek: Kovács Ágnes, Nagy Anett könyvtárpedagógia, és Kása Kata 
könyvtárostanár szakos hallgatók  

 

13.00 

Karácsonyi hangulatban – koccintás   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


