Tesztvezetés – Próbáld ki a Pedkart, és ülj be egy órára!
Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar
beiskolázási programjai középiskolás diákok számára
Regisztráció: Csereklei Nikoletta beiskolázási koordinátor
Email:

csereklei.nikoletta@pk.uni-neumann.hu

Telefon:

76/501-773

A programokra való jelentkezés előzetes egyeztetés alapján történik.
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Tervezett program

Oktató

Program leírása

BALANCE Egyensúlyban magammal
a világgal

Boda Tímea

Ez a foglalkozás segít Neked abban, hogy az erősségeidre fókuszálva
megtaláld a belső harmóniád. Mindezt játékos gyakorlatokkal és
mozgással. Itt nincs rossz válasz! Itt Te vagy az egyedüli és
megismételhetetlen.

Konfliktuskezelés

Dr. Molnár Edina

Szakmai küldetésem

Dr. Zsigmond István

JÖVŐ ÉS
KARRIERÉPÍTÉS
Mit tegyek, hogy sikeres legyek az
alkalmassági vizsgán?
Kavicsmandala festés

Zenei Szakmacsoport
Anyanyelvi Szakmacsoport
Testnevelési és Sport
Központ
Pomázi Erika

ALKOSSUNK
Aquarellfestés kávéval

Tóth Alisa

Kiállítás szervezés

Dr. Ragó Lóránt

Cserépsíp készítése

Kovács Hajnalka

Milyen konfliktuskezelési módszerrel oldod meg a mindennapi
problémáidat? Ebben segít a foglalkozás: megismerheted a saját
módszeredet és kipróbálhatsz más módszereket is.
Hogyan fogalmazzuk meg jövőképünket, határozzuk meg küldetésünket?
A foglalkozás segít értékeink tudatosításában, egyéni és szakmai
küldetésünk meghatározásában.
Tippeket, ötleteket kapsz az ének, tesi és beszédalkalmassági vizsga
sikeres teljesítéséhez. Továbbá, forgószínpad szerűen lehetőséget
biztosítunk a vizsgafeladatok kipróbálására.
Ez a foglalkozás segít a stresszkezelésben, erősíti a koncentrációd, és
pozitívan hat az önkifejezésedre is.
A foglalkozás célja az aquarell festésének elsajátítása egy nem
szokványos, mégis populáris módszerrel. Fejleszti a kreativitást, tér-és
formaészlelést, valamint sikerélményt biztosít a diákok számára.
Középiskolák nevezése, szakkörök részére
A tevékenység mozgósítja az alkotó, kreatív energiákat, ősi kézműves
technikával ismertet meg, átéljük annak örömét, hogy képesek vagyunk
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Fargamole korpantel (Kitalált nyelvek)

Dr. habil Kozmács István

Esti csillagles

Szűcs László

CSILLAGÁSZAT
Egy kis “Napozás” - Ismerkedés a
hozzánk legközelebbi csillaggal
Készítsd el életed első asztrofotóját
Távcsövek és csillagvizsgálók

Miért játszunk?

Szűcs László
Szűcs László
Szűcs László

Dr. Neszt Judit

GYERMEKVARÁZS
Élvezd újra a játékot!
Meséljünk együtt!
Kutya az óvodában
Olvasásmaraton

Bibokné Katona Judit
Szatmáriné Márton Tímea
Sebőkné Balogh Emese,
Szakálasné Elek Sára
Dr. Szabó Ildikó

KÖNYVMOLY

Könyvtár az informatikában informatika a könyvtárban
Felfedezések. Monitoron át megismert
világ(ok).

Könyvtár,
Dr. Devosa Iván

Rendhagyó irodalomóra

Könyvtár

magunk elkészíteni agyagból egy funkcionális tárgyat, mely örömet okoz
használójának.
Közös munkával saját nyelvet csinálhatsz. Közben elmélyedsz a nyelvek
egységes rendszerében
Megismerkedünk az aktuálisan látható bolygókkal, és egyéb
objektumokkal az égbolton, a Csillagvizsgáló távcsövén keresztül.
Érdemes a Hold első negyed körüli időszakaira időzíteni.
Megismerkedünk a hozzánk legközelebbi csillaggal, közben a
Csillagvizsgáló műszereivel megnézzük a Napon aktuálisan látható
jelenségeket (napfoltok, protuberanciák, filamenek, fáklyanezők, stb.)
Megismerkedünk a csillagászati fotózás alapjaival, illetve miután a
Csillagvizsgáló távcsöveivel megnéztük az aktuális látnivalókkal, a
bátrabbak mobiltelefonjukkal elkészíthetik életük első asztrofotóját.
Ebben a programban megismerkedünk a csillagászat legfontosabb
eszközével, a távcsővel. Gyakorlati tanácsok vásárláshoz, és
használathoz, utána derült idő esetén távcsöves bemutató, mely során a
legügyesebbek beállíthatnak egy égitestet a távcsőbe.
A játék szerepe a mindennapokban,
internetes, applikációs és LARP játékok a felnőttek életében.
Lehetőséget biztosítunk az óvodában arra, hogy az óvodásokkal együtt
logikai játékokat játssz. Erre a nyílt napon nincs lehetőség.
Az interaktív mesélés egyik lényege, hogy a hallgatóság számára
ismeretlen mesének is aktív szereplői lesznek a hallgatók
A működő “Kutya jó” óvodai programba nyerhetsz bepillantást.
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A könyvtár közreműködésével kínálunk, mutatunk be kortárs szerzőket,
műveiket; gyermekirodalmi, ifjúsági szövegeket; az idén évfordulós írók,
költők műveiből olvasunk fel, hallgatunk meg megzenésített változatot.
Hozd magaddal a kedvenc könyvedet, melyből egymásnak felolvasunk.
Könyvcserét is hirdetünk.
Az elektronikus adatbázisok használata, felfedezés és barangolás a
nyilvános információkereső oldalakon.

Amit tudni akarsz az egyes művekről/szerzőkről, de sosem merted
megkérdezni.
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Erasmussal Európában

Dr. Csontos Tamás

A NAGYVILÁGBAN
I <3 Deutsch
Rendhagyó történelem óra

Dr. Sági Norberta
Dr. Rigó Róbert

KULTÚRA,
TÖRTÉNELEM,
KUTATÁS
Mi történt aznap a világban, amikor
megszülettem?
Online üzenet a múltból...

Dr. Fülöp Tamás

Csizma az asztalon… vagy pedig
tényleg tanulhatunk és taníthatunk az
MTV-klipekből?!
Vérszívók

Vígh Norbert

Dr. Fülöp Tamás

Dr. Galuska László

A külföldi élmények, interkulturális tanulási tapasztalatok meghatározóak
életünkben. Ezen az alkalmon találkozhattok, beszélgethettek az
egyetemünkre érkező külföldi hallgatókkal, bemutatjuk az európai
csereprogramokat.
Legyen ebben az órában a német nyelv a kommunikáció eszköze és
beszélgessünk!
Előadástartás az alábbi témákban:
Kuláküldözés és kényszerkollektivizálás. A kecskeméti zsidóság a
második világháború időszakában. Kecskemét szovjet megszállása.
Népbíróság és koncepciós perek a Rákosi-korszakban, Kecskemét az
1956-os forradalom időszakában.
Kutatások, módszerek: közgyűjteményi adatbázisok a világhálón
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Helytörténet és családtörténet az interneten: térképek, képek, képeslapok
tértől és időtől függetlenül
A videoklipeken keresztül egészen sok ismeret „lejöhet nekünk” – erre
láthatunk példákat főként MTV-official jellegű zenei anyagokkal

osztály

Egy előadás, ami a vámpírokról és a vérfarkasokról szól. A
fantáziabirodalom nem csak játék és mese.

osztály

Osztálykirándulás PEDcsomagajánlat:
Tölts el egy egész napot nálunk! Válaszd ki az osztályoddal, hogy milyen programokat szeretnél, és mi megszervezzük Nektek!
Például így állíthatjátok össze a PEDcsomagot:
Egész osztály részvételével: Fargamole korpantel (Kitalált nyelvek)
Az osztály bontva 10 fős csoportokban:
1. Szakmai küldetésem
2. Csizma az asztalon… vagy pedig tényleg tanulhatunk és taníthatunk az MTV-klipekből?!
3. Aquarellfestés kávéval
Egész osztály részvételével: Olvasásmaraton a Könyvtárban
Egész osztály részvételével: Irány a Csillagvizsgálónk!
És még arra is jut időtök, hogy felfedezzétek Kecskemét izgalmas helyszíneit!
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