
 

 

APÁCZAI NAPOK 

2019. március 6. 

PROGRAM 

 

 

Megérkezünk az iskolába: 9:15-ig. 

Megnyitó az osztálytermekben: 9:20-9:30. 

 

Projektsáv: 9:45-10:45 

Előadássáv: 11:00-12:30 

 

12:45-14:15 SZÍNHÁZTEREM 

Térey János íróval, költővel, műfordítóval Nyilas Atilla beszélget. 

 

Utána MOZAIK koncert. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Részletesebben: 

 

Projektsáv: 9:45-10:45 

Egy projektre kell regisztrálni VAGY egy párhuzamos előadásra. 

A nem-projekt előadások a következők: 

 

Előadások a projektekkel párhuzamosan 9:45-10:45 

Nagy Ádám  

(a Nevelj Jedit! című kötet szerzője) 

A pedagógia varázsa a Roxfortban: A 

fantasztikus filmek és a pedagógia 

viszonya 

9:30-kor kezdődik!!! 

Lévai Balázs 

(Engame Akadémia) 

Szakmák a kihalás szélén, avagy mi 

nem leszek, ha nagy leszek. 

Pályaorientációs óra. 

7-8. évfolyamnak 

 

A múlt század elején ismert szakma volt a drótostót, a jeges, a lámpagyújtogató és még sok más, aminek ma már nyoma 

sincs, vagy ha van, jelentősen átalakult. Vajon tíz év múlva lesz-e szükség postásra, orvosra, tanárra, bolti pénztárosra? 

Melyek azok a szakmák, amelyekre nem érdemes készülni, mert már nem lesznek? Mire érdemes figyelni, amikor a 

jövődet tervezed? 

Kriston Andrea (testnevelő tanár, tréner, az egyik 

intimtorna módszer, a Kriston Intimtorna létrehozója és 

aktív oktatója) 

„Ne láss, ne szólj, ne hallj… Tudod, 

hogy van egy negyedik majom is? De 

az már annyira tabu.” 

 

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. 

Slíz György Felfedezések a föld alatt - barlangászat  

Lebovics Viktória 

(egyetemi adjunktus, 

ELTE BTK Ukrán Filológiai 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. 

DUPLA SÁV 9:45-12:30 

Nagy Klára Mitől más? Hát… mert autista – 

előadás és beszélgetés 

9:45-12:30-ig tart!!! 

 



Előadássáv: 11:00-12:30 

Egy előadásra kell regisztrálni. 

 
dr. Csala Miklós 

A sejtosztódás és a sejthalál zavarai a daganatképződés hátterében 

Terem: BIOLÓGIA 

11-12. évf. 

 

Bojár Gábor (fizikus, a Graphisoft alapítója) 

A beszédtől a mesterséges intelligenciáig. Az informatikai forradalom hatása az emberi faj jövőjére. 

Terem: 12. D 

 

Nagy Tímea 

Egy olimpiai bajnok mesél 

Terem: KOLLÉGIUMI KLUB 

 

Zsinka László 

Az európai integráció múltja és jövője 

Terem: 10. D 

 

Jakab Péter 

Budapesti szoborsorsok – Múltidézés és játék 

Terem: 10. A 

 

Domokos János 

Filmvetítés a hajléktalanságról 

Terem: 12. B 

A Szent Egyed közösség hetente egyszer pár órában felkeresi a belvárosi hajléktalanokat, meleg ételt, szendvicset, 

édességet visz nekik. Bár érdemben (helyzetüket illetően) sokszor nem tudnak segíteni nekik, azt tapasztalják, hogy 

egyszerűen már az is sokat jelent, hogy megszólítják, embernek tekintik őket, és pár percben elbeszélgetnek velük. Erről 

szól a vetítésre kerülő A te neved c. film. 

 

Benkó István Zsolt 

Érdekességek a tengerhajózás világából 

Terem: 9. D 

 

Dinnyés Borbála (Head of Hungarian Britannica International School) 

Hogyan tanítsunk magyart mint idegen nyelvet? 

Terem: 7. C 

 

dr. Hoffmann István (ELTE ÁJK docens) 

Bölcsőtől a sírig – Mindennapi életünk és a közigazgatás 

Terem: 11. C 

 

dr. Kollár Éva (Richter, Biotechnológia) 

A gyógyszerek útja a laboratóriumtól a patikáig 

Terem: 10. C 

 

Hermann Veronika 

50-es, 60-as évek amerikai popkultúrája 

Terem: 11. D 

 

A holokauszt egy túlélő szemszögéből. Beszélgetés holokauszt túlélőkkel 

Terem: 12. C 

9-12. évf. 

 

Centrópa Séta 

Séta a zsidónegyedben 

Találkozó: 11 előtt 1-2 perccel az iskola előtt. 

 

 



 

Váli Tamás 

Vagány a Vegán? Avagy mi köze a növényi étrendnek az egészségünkhöz, az etikához és a Föld jövőjéhez? 

Terem: 11. B 

 

Lévai Balázs (Engame Akadémia) 

Tájékoztató külföldi továbbtanulásról 

Terem: 12. A 

 

Szimpozion és Labrisz Egyesület 

Melegség és megismerés (interaktív óra) 

Terem: 10. B 

9-12. évf. 

 

Forrai Borbála (volt Apáczais) 

Miért éppen Izland? - avagy a világgá menés mítosza. 

Terem: 8. D 

Bori 2014-ben érettségizett az Apáczaiban. A tavalyi tavaszt Izlandon töltötte egy Isten háta mögötti farmon 

önkénteskedve, és erről tartja előadását. Például arról, hogy miket tanult, milyen nehézségei és örömei voltak, illetve 

általában magáról az önkéntes szervezetről, egy ilyen út megszervezésének a gyakorlati oldaláról. 


