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Időpont I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Könyvtár Folyosó

8-8.30

8.30-9

9-9.30

9.30-10

10-10.30

10.30-11
Enigma & Geocaching – 

gyülekező

11-11.30

11.30-12

12-12.30

12.30-13

13-13.30

13.30-14

14-14.30
Enyedi Ágnes (ELTE): Diszlexia - 

Tények, hiedelmek és lehetőségek

14.30-15

15-15.30
Beszélgetés külföldi 

középiskolásokkal

15.30-16

16-16.30

16.30-17

17-17.30

17.30-18

18-18.30

18.30-19

19-20

20-21

Angol kezdő -  bemutató 

óra

Dr. Lívia Szedmina PhD 

(Szabadkai Műszaki 

Szakfőiskola): Mérnöki 

angol a gyakorlatban

Csikós Gábor: 

Interkulturális tanulásról 

interaktívan (angol nyelvű 

előadás)

Országismereti kvíz 

magyar nyelven (angol, 

olasz, francia, spanyol, 

orosz, román nyelvterület)

Goethe vizsga-

ismertető

Játékok angol nyelven

 (pl. Scrabble, Dixit, 

kártyajátékok, stb.)
Módszertani 

továbbképzés 

német nyelvből 

tanár kollégák 

számára

Játékok francia nyelven

Angol nyelvű 

országismereti verseny 

középiskolásoknak

Origó írásbeli próbavizsga 

(angol, német, francia, olasz, 

spanyol, orosz);                                            

Német próbavizsga: Goethe 

(C1), ÖSD (B2)
Hunnect: Fordítói karrierek az Y 

generáció korában – avagy 

karrierlehetőség fordítva

Origó írásbeli próbavizsga 

(angol, német, francia, olasz, 

spanyol, orosz);                                            

Német próbavizsga: Goethe 

(C1), ÖSD (B2)
Tanuljuk meg a cirill 

betűket!

Angol szóbeli 

próbanyelvvizsga

Dr. Papp Eszter (LEG): 

Szakfordítás a gyakorlatban: 

hol, mit, mivel, hogyan, 

mennyiért? Christoph Beeh (SZTE): 

Deutschlernen in 

Deutschland und in 

Szeged

Angol keresztrejtvény-

fejtő verseny

Online szintfelmérés angol és 

német nyelvből

Terem

Origó írásbeli próbavizsga 

(angol, német, francia, 

olasz, spanyol, orosz);            

Német próbavizsga: 

Goethe (C1), ÖSD (B2)
Gesztusnyelv - olasz 

nyelvi játék

Origó írásbeli próbavizsga 

(angol, német, francia, 

olasz, spanyol, orosz);            

Német próbavizsga: 

Goethe (C1), ÖSD (B2)

Hohl Zsuzsa: A sokszínű 

Camino

Játékok német nyelven 

(pl. ország-város, scrabble, 

story cubes, pocket quiz, 

online memóriakártyák)

Játékok román nyelven

Olasz szóbeli 

próbanyelvvizsga

Német nyelvű 

országismereti verseny 

középiskolásoknak

Hozz egy képet, beszélj 

róla (angol és német 

nyelven)

Útibeszámolók

Enyedi Ágnes (ELTE): Diszlexia-

barát feladatok, módszerek - 

műhelymunka

Sport kvíz angol nyelven 

Angol dalszövegértés

Játékok angol nyelven

 (pl. Scrabble, Dixit, 

kártyajátékok, stb.)

Goethe vizsga-

ismertető

Dr. Andreas Nolda: 

Tájékoztató DAAD 

ösztöndíjakról

Klasszikus zenei koncert – művek idegen nyelveken az SZTE Zeneművészeti Karának Fricsay Ferenc termében (Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.; a belépés díjtalan)

Külföldi nyelvtanulási 

élményeim

Orosz szóbeli 

próbanyelvvizsga 

Tandem nyelvtanulás

K
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Földi Tamás: Halott vagy élő-

e a latin nyelv?

Dr. Dudits András (SZTE): 

Fordítás és tolmácsolás

Az idegen nyelvek tanulásától a 

professzionális nyelvi 

közvetítésig

Simon Péter: Weboldalak az 

angol nyelvtanuláshoz

Enigma & Geocaching – 

eredményhirdetés

Origó írásbeli próbavizsga 

(angol, német, francia, olasz, 

spanyol, orosz);                                            

Német próbavizsga: Goethe 

(C1), ÖSD (B2)

Német szóbeli 

próbanyelvvizsga

Spanyol szóbeli 

próbanyelvvizsga

Francia szóbeli 

próbanyelvvizsga


