
Kedves Diákok! 

 

A biztonság kedvéért emlékeztessétek osztálytársaitokat, hogy regisztráljanak az Apáczai Napokra, 

mindkét sávra. 

 

Az első sávban eddig sajnos indokolatlanul kevesen jelentkeztek a következő nagyon ígéretes előadásokra: 

 

- Lebovics Viktória PhD (egyetemi adjunktus, ELTE BTK Ukrán Filológia Tanszék) 

Beszéljünk a tolmácsolásról és a megértésről… 

A tolmácsolás az ember egyik legizgalmasabb és legbonyolultabb intellektuális tevékenysége, amely megértés 

nélkül elképzelhetetlen. Az előadás során fény derül arra, hogy mi játszik szerepet a megértés folyamatában. 

Meg arra is, hogy mit tehet a tolmács, ha megfeledkeznek róla. Illetve arra, hogy lehet-e tolmácsolni 

nyelvismeret nélkül? Mindezt a tolmácsolás történetéből vett érdekességek révén igyekszem bemutatni. 

 

- Slíz György: Felfedezések a föld alatt - barlangászat 

Gyuri volt Apáczais. Minden évben jön hozzánk, hihetetlenül izgalmas új felfedezésekkel. Sokan töltötték velük 

az 50 órás közösségi szolgálatukat, remek környezetben, érdekes feladatokkal. 

 

- Czajlik Zoltán (ELTE Régészeti Tanszék vezetője) 

Régészet geológiával, némi kémiával és egy csipetnyi fizikával 

A történelemkönyv az őskor nagy korszakait (őskőkor, újkőkor, rézkor, bronzkor, vaskor) röviden bemutatja. A 

korszakok elnevezése azt sugallja, hogy a nyersanyagoknak és a technológiának kiemelkedő jelentősége volt 

ezeknek az embereknek az életében. Ezek a változások azonban nem egyik pillanatról a másikra mentek végbe, 

részletes megismerésük rengeteg érdekességet tartogat, máig ható ""üzeneteket"" fejthetünk meg 

vizsgálatukkal. Előadásunkkal a bronzkor és a vaskor technológiai változásaiból szemezgetünk, fémeket 

analizálva. 

 

- Mitől más... hát mert autista 

Ez két programnak számít, mindkét sávot kitölti! 

Az előadót Bakos Enikő tanárnő hívta meg, részletekért nála lehet érdeklődni. Az előadás nem csak elméleti 

kereteket ad, hanem aztán beszélgetésre, önművelésre, gyakorlati feladatokra is lehetőség nyílik. Nem tudunk 

eleget az autizmusról, miközben egymással sem feltétlenül tudunk olyan jól bánni, ahogyan azt mindannyian 

megérdemelnénk. 

 

A második sávban pedig: 

 

- Dinnyés Borbála (Head of Hungarian Britannica International School) 

Hogyan tanítsunk magyart mint idegen nyelvet? 

Borbála volt Apáczais. A magyar mint idegen nyelv tanításában rengeteg lehetőség rejlik, most 

megismerkedhettek a részletekkel. 

 

- dr. Hoffmann István (ELTE ÁJK docens) 

Bölcsőtől a sírig – Mindennapi életünk és a közigazgatás 

István volt Apáczais, és a Jogi Karon dolgozik. Salga igazgaató úr szerint remek előadói stílusa van, és  kiváló 

Apáczais sztorikat tud. 

 

 

FONTOS!!! 

A kötelező sávok után 12:45-től Nyilas Atilla tanár úr Térey János íróval, költővel, műfordítóval beszélget a 

SZÍNHÁZTEREMBEN. 

Ne hagyd ki, ritkán van lehetőségünk arra, hogy ilyen izgalmas és magas színvonalú irodalmi beszélgetés 

házigazdái legyünk!!! 

 


