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Interaktív programok az ELTE-n
2014. február 1-jén az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campusán egésznapos
rendezvény várta az érdeklődőket. Ez a nyílt nap azzal a céllal jött létre, hogy népszerűsítse az ELTE
kínálatát, vonzóvá tegye a továbbtanulás előtt álló diákok számára a lehetőségeket, megkönnyítse a
döntést a választásban. A képzések hirdetése mellett hasznos, egyben szórakoztató időtöltést kínált az
ELTEfeszt. Az ingyenes programok mellett, a szerencsés (és aktív) résztvevők számára értékes
nyereményeket ajánlottak fel. Az összes kar felvonult, s az üvegkupola alatt interaktív formában
mutatta meg magát. A résztvevők igazi forgataggá nőtt tábora tömérdek program közül válogathatott,
és mivel az egyetem részéről ez egy újszerű rendezvény volt, új élményekkel térhettek haza a látogatók
a XI. kerületi Dunapartról.

Az andragógia műhelyek munkája
Dr. Striker Sándor egyetemi docens, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és
Művelődéselmélet Tanszékének vezetője moderálásával három előadás hangzott el a kar andragógiai
műhelymunkájáról, kerekasztal-beszélgetés formájában. Dr. Arapovics Mária egyetemi adjunktus a
Civil Nonprofit Műhelyről beszélt, Molnár Attila hallgató filmvetítéssel mutatta be a
múzeumandragógia és a kriminálandragógia találkozási pontjait, Szoboszlai Andrea végzett
doktorandusz pedig a harmadik kor egyeteméről tartott előadást. Az érdeklődők dr. Striker Sándor
ismertetőjéből megtudhatták, milyen lehetőségek várják a továbbtanulni vágyókat az ELTE PPK-n.

Nem taxi és nem GPS
Hogyan „működik” a vakvezető kutya? Kinek és milyen parancsokat hajt végre? Hol van a vakoknak
fenntartott hely a buszokon? Ezekre és még sok más kérdésre válaszolt Nagy Anikó, az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar hallgatója, aki 2014. február 1-jén az ELTEfeszt programjában, látóknak
mutatta meg, hogyan segít egy kiképzett kutya a tájékozódásban. Az érdeklődők felvehették a
szemtakarót, s az ELTE Lágymányosi Campusa aulájában, egy kutya-vezette séta alkalmával
tapasztalhatták meg a látás nélküli közlekedést, valamint a vakvezető kutya nyújtotta segítséget.

Játékkal a készségekért
Lencse Máté egyetemi tanársegéd, PhD hallgató, akinek kutatási területe többek között a kompetenciaalapúság a felsőoktatásban, társasjátékok alkalmazásával mutatta be a készségfejlesztés egyik
megközelíthetőségét. A társasjátékok közül kipróbálhattuk a Száguldó robotok, a Quoridor, valamint a
Quarto nevű játékokat. E társasjátékok alkalmasak hátrányos helyzetűek segítésére, az absztrakt
gondolkodás fejlesztésére. Az érdeklődők csoportjai először Lencse Máté segítségével megtanulták a
játékszabályokat, majd önállóan folytatták a játékot.

Hova járunk bulizni?
Dúll Andrea környezetpszichológus, habilitált egyetemi docens, az ELTE PPK Gazdaság- és
Környezetpszichológia Tanszékének vezetője, előadásában a szórakozás és a kedvenc helyek
pszichológiájáról beszélt. Megmutatta, milyen összetevők alapján választunk szórakozási formát, s
külön kitért a buli mint szabadidős tevékenység jellemzőire, szükségességére. A színes diasorral
tarkított előadás minden korosztály érdeklődésére számot tartott, s többekben fogalmazott meg
további kérdéseket a szórakozás pszichológiájának megértése irányában.

