
2017. február 28-től új témákkal indulnak a szemináriumok! 

A Pedagógia és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete 
kapcsolódva a nemzetközi trendekhez intenzívebb tanulási lehetőséget kínál a tanulni vágyó 
nyugdíjas generáció számára: szemináriumok keretei között, interaktív módszerekkel és 
kiscsoportban nyílik lehetőség egy-egy témakör alaposabb feldolgozására. A Harmadik Kor 
Egyeteme előadásai mellett a szemináriumok 10 héten keresztül ugyanazzal az oktatóval és 
csoporttal, másfél órás időkeretben dolgozzák fel az adott témakör egy-egy aspektusát, 
kiscsoportban gondolják végig a felmerülő kérdéseket. A kezdeményezés a Nyugdíjasok 
Budapesti Szövetsége (NYUBUSZ) valamint a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az 
éveknek” Országos Szövetsége (Életet az éveknek) támogatását is élvezi. 

A 2016/2017 tanév tavaszi félévében a Neveléstudományi Doktori Iskola Andragógiai 
Programjának doktoranduszai osszák meg tudásukat az érdeklődőkkel. 

Tanulási nehézségek gyermek-, felnőtt- valamint id őskorban (időpontok és helyszín) 

Oktató: Pap Anna  

A szemináriumon a résztvevők megismerkedhetnek a tanulási nehézségekkel, a tanulási 
zavarokkal, betekintést nyerhetnek az érintett diákoknak, felnőtt tanulóknak a sajátos 
küzdelmeibe. Gyakran az érintettek saját családtagjaink, gyermekeink, unokáink, így, a kurzus 
során kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogyan támogathatjuk az ő tanulásukat. A témakörbe 
tartozó alapfogalmak tisztázására, a vizsgálati módszerek és a diagnosztikai folyamat 
megismerésén túl az érintettek számára hatékony tanulási technikák, tanulásmódszertan, 
eszközrendszer, tanulási környezet és a támogató családi háttér bemutatására is sor kerül. 

Milyenek napjaink egyetemei? (időpontok és helyszín) 

Oktató: Kasza Georgina 

A globalizáció ma már minden szinten érezteti hatását, átszövi életünket, átalakítja 
gondolkodásunkat. Vajon milyen hatással van ez az oktatásra, a felsőoktatási intézményekre? 
A főiskolák, egyetemek milyen szerepet töltenek be napjainkban? Milyen történeti 
előzményei vannak a nemzetközi együttműködéseknek? A kurzus ezeket a kérdéseket veti fel, 
próbálja áttekinteni a felsőoktatás történetének főbb csomópontjait, szerepét jelenlegi 
életünkben, illetve a fejlődés lehetséges irányait.  

Tanulástámogatás az online környezetben (kéthetente 2 tanóra gépteremben, időpontok 
és helyszín) 

Oktató: Szilágyi Gabriella  

A kurzus a résztvevők digitális ismereteinek, tudásának fejlesztésére és bővítésére irányul. 
Célja, hogy megismertesse azokat a programokat, alkalmazásokat, melyek segítségével 
önállóan könnyebben és hatékonyabban képesek rendszerezni saját tudásukat. A kurzus 
végére a hallgatók képessé válnak a digitális környezetben történő tanulásra, 
együttműködésre, az információk rendszerezésére és önálló tartalom létrehozására, valamint 
megosztására. Megismerik és elsajátítják az adatbiztonság alapvető lépéseit, lehetőségeit, 



veszélyeit és az online tér felhasználhatóságának széles skáláját. A kurzus gyakorlati jellegű, 
ezért a számítógép készségszintű használata szükséges.  

 

Ép testben ép lélek (időpontok és helyszín) 

Oktató: Szőcs Brigitta 

A kurzus célja az egészség fogalmának megismerése a test és lélek kapcsolatán keresztül. 
A szeminárium résztvevői megismerkedhetnek az egészségmagatartás elemeivel és azok 
jellemzőivel, valamint lehetőségük nyílik különféle relaxációs technikák elsajátítására is. A 
szeminárium résztvevői pszichológus vendégelőadók segítségével információkat kaphatnak a 
mentális jóllét megteremtésének lehetőségeiről, és a különböző fizikai mozgásformák 
hatásairól is. 

 

A szeminárium maximum csoportlétszáma 15 fő, amelyre előzetes regisztrációval lehet 
jelentkezni. Regisztrálni február 22-én 13.00 órától lehet az ELTE PPK Kazinczy utcai 
épületének aulájában.  


