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Megkezdődött a 2015/2016. tanév a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet– és Társadalomtudományi Karán Esztergomban, újra megnyitja kapuit a Iohanneum.
Megígérjük, hogy ebben a tanévben sem fog unatkozni senki: sem Önök,
akiknek rengeteg érdekes programot kínálunk, sem pedig mi, a szervezők.
A júniusi Múzeumok Éjszakája „évadzáró“ jelleggel nagy sikert aratott,
így „évadnyitóként“ ajánljuk a Kutatók Éjszakáját, amely egy kitűnő
alkalom arra, hogy betekintést nyerjenek az Egyetemen folyó kutatásokba,
tudományos munkába. Visszatérnek a tavalyi évben is népszerű (működő)
programjaink, mint a Pázmány Pedagógus Klub, Nyitott Egyetem,
irodalmi estjeink. Új elemként jelenik meg a Budapesten már igen nagy
népszerűségnek örvendő Pázmány Szenior Egyetem, amely Esztergomban
Türk Attila legújabb kutatásait mutatja be a magyar őstörténettel
kapcsolatban.
Reméljük sikerült felkeltenünk az érdeklődését, szeretettel várjuk
programjainkon!
Berczeli Réka
Dékáni Hivatal
Időpont:

2015. szeptember 9. 13.00

Helyszín:

IOHANNEUM DÍSZTEREM

Tanévnyitó ünnepség
Ünnepélyes keretek között dr. Szilágyi Csaba Dékán Úr nyitja meg a
2015/16-os tanévet óvópedagógus és tanító szakos hallgatóinak és
oktatóinak a PPKE BTK esztergomi részlegében.
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Időpont:

2015. szeptember 25.

Helyszín:

IOHANNEUM

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA ESZTERGOMBAN
Főszerepben: a Tudomány

Találkozzunk ismét a Pázmányon ezen a különleges szeptemberi estén!
Hogy mit fogunk csinálni? Kutatunk a krimi világában és anyanyelvi csillagösvényen sétálunk. Zenés verspikniken vehetünk részt egy kortárs
költő és mai zenész társaságában. Az udvaron játszunk, természettudományos kísérleteket végzünk és az emberi evolúció fejlődéséről értekezünk. Elmerülünk a táplálkozástudományban, és az ősi fazekasság
segítségével edényeket készítünk. A feltárjuk a Régészeti Térinformatikai Labor titkait. Hogy hangzik?

A digitális pedagógia lehetőségei
– Dr. Tölgyessy Zsuzsanna
Helyszín: I. emelet 210. terem
18.00-19.00
Az előadás azt a kérdést feszegeti, hogyan lehetne a
diákok internet előtt töltött napi 4-5 óráját, meglévő
kompetenciáját hasznosítani?
Gondolatok az emberi viselkedés evolúciójáról – Heckel Zoltán
19.00-19.30 Helyszín: II. emelet 303. terem
Miképpen fejlődött szociális viselkedésünk emberré
válásunktól napjainkig és hová tart mindez?
Táplálkozz okosan! – Heckel Zoltán
Helyszín: II. emelet 303. terem
19.30-20.00 Az egészséges táplálkozás elméletei között segít eligazodni az előadás a tudományosan igazolt táplálkozástudományi eredmények feltárásával, elemzésével.
„Dallamos bolondok” – Babiczky Tibor író, költő
20.00- 21.00 és Kardos-Horváth János (Kaukázus) közreműködésével

Helyszín: TÉKÁ klub

INTERAKTÍV FOGLALKOZÁSOK

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
ELŐADÁSOK
Kortársunk, Sherlock Holmes, körséta
krimirajongóknak – Dr. Miklós Ágnes Kata
Helyszín: Könyvtár olvasóterme
Az igazán jelentős irodalmi alakok onnan ismerszenek
meg, hogy minden kor számára releváns mondanivalót
és tanulságot nyújtanak. Az előadás a Conan Doyle
18.00-19.00
által megírt és a filmekben-sorozatokban bemutatott
Holmes-figura összehasonlításával foglalkozik, különös
tekintettel a modern feldolgozások detektívjének olyan
sajátosságaira, melyek a modern kor „krimifogyasztóinak” megváltozott érdeklődését tükrözik.

Anyanyelvi csillagösvény – Nábrádiné Dr.
Jurasek Ibolya
18.00-19.00 Helyszín: I. emelet körfolyosó
Hat állomásból álló, tréfás, játékos interaktív vetélkedő gyerekekből és felnőttekből (családok is) álló, 2-3 fős csapatoknak.
Kutass Te is a hallgatókkal! – Heckel Zoltán
Helyszín: II. emelet 304. terem
Egyszerű és látványos természettudományi kísérletek a
tanító szakos hallgatók irányításával. A részvétel előzetes
18.00-20.30
regisztrációhoz kötött, 10 fős csoportokban, az alábbi
időpontokban: 18.00-18.30 , 18.40-19.10, 19.20-19.50
20.00-20.30
›› Regisztráció: esztergom@btk.ppke.hu
Tanuljunk másképp! Esti séta játékállomásokkal – Dr. Juhász Márta
Helyszín: Iohanneum titkos kertje (eső esetén beltéri
helyszínnel)
19.00-20.00
A résztvevők a játékos feladatok révén maguk is megtapasztalhatják az élménypedagógiai foglalkozás fejlesztő
erejét, a benne rejlő közösség- és személyiségformáló
lehetőségeket.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara meghirdeti a Pázmány Szenior Egyetem 2015. őszi szemeszterét. A sikeres első két budapesti szemeszter után az őszi folytatásban
egy esztergomi kihelyezett tagozatot is indítunk.
A meghirdetett kurzus címe és előadásnapjai:
Csütörtök 17.00-18.30
• A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET KUTATÁSÁNAK LEGFRISSEBB EREDMÉNYEI
(történelemtudomány)
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A kurzus előadásainak bemutatása honlapunkon található. Az első
előadást 2015. október 1-én tartjuk. A kurzusok december közepén
fejeződnek be.
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Időpont:

2015. szeptember 26. 13.00

Helyszín:

rajt: Bazilika - Szent István tér

Mária Valéria Hídfutás
Az Esztergom Város Önkormányzata által meghirdetett hagyományos
Hídfutáson az idén először a Pázmány csapata is részt vesz.
www.hidfutas.hu

Esztergom – Párkány

Az előadások helyszíne: a PPKE BTK Esztergom, Majer István 1-3. szám
alatti IOHANNEUM épülete.
A kurzusokra 2015. szeptember 18-ig lehet beiratkozni. A beiratkozás
részletes tudnivalói honlapunkon megtalálhatók.
A kurzus részvételi díja: 5000 Ft. (Az előadások napi jeggyel is látogathatók.)
További információk honlapunkon: www.iohanneum.hu
Érdeklődni az alábbi elérhetőségek bármelyikén van lehetőség:
Telefonszám: 33/413-699
E-mail cím: esztergom@btk.ppke.hu
Személyesen a Iohanneum épület 201. szobájában (Berczeli Réka,
Müllnerné Virág Ildikó)

IOHANNEUM HÍRLEVÉL 2015. szeptember
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PPKE BTK Dékáni Hivatal esztergomi részlegének kiadványa
2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
tel.: +36 33 413 699 | fax: +36 33 413 493
e-mail: esztergom@btk.ppke.hu

www.iohanneum.hu
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Régészeti Térinformatikai Labor látogatása
– régészek és régész hallgatók vezetésével
Helyszín: Régészeti Térinformatikai Labor III. emelet
Ezen az estén lehetőség nyílik bekukkantani a laborban
18.00-21.00 folyó munkákba (pl.: 3D képalkotás). A részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött, 10 fős csoportokban, az alábbi
időpontokban: 18.00-18.30, 18.40-19.10, 19.20-19.50,
20.00-20.30
›› Regisztráció: esztergom@btk.ppke.hu
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Egy ősi mesterség: a fazekasság – Lóki Eszter
Helyszín: Restaurátor műhely
18.00-21.00
Ismerkedés a legfontosabb fazekas technikákkal, edény,
mécses és játékkészítés.
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