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A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara által meghirdetett 
Kreatáborban 2022-ben is hasznos és érdekes programokkal várunk. 
 

Mivel készülünk? 
 

A délelőtti előadásokon és workshopokon nem csak abba kóstolhatsz bele, hogy milyen lesz majd egy 
egyetemi kurzus, hanem Oktatói Követeinket is megismerheted. 
Délután és este szabadidős programokkal várunk. A Kar hallgatói mutatják meg a campust és Pécs vá-
rosát, miközben nagy beszélgetések, új barátok, hamisítatlan #pécsibölcsész életérzés vár Benneteket. 
A tábor programja egy további különlegességet is rejt: 10 órás tanulásmódszertani tréningen vehettek 
részt. Az itt elsajátított technikákat az érettségire való felkészülésben hasznosíthatjátok. 
 

Részletesebben is olvasnál a programokról? 
 

A délelőtti előadások a bölcsészet- és társadalomtudományok nagy kérdésfelvetéseit és aktuális 
kérdéseit járják körül, hiszen Oktatói Követeink előadásai nyomán lényegében szakjaink mutatkoznak 
be. Mert mi lehetne annál izgalmasabb, mint az ember, az általa alkotott társadalom és kultúra? Ha 
tudni szeretnéd, milyen válaszokat adhatunk az aktuális társadalmi problémákra, milyen kihívásokkal 
szembesít bennünket világunk folyamatos változása vagy a digitalizáció térnyerése – nem kérdés, hogy 
itt a helyed. 
 

A Jövő-Kép Műhely Játsszunk komolyan! workshopján a résztvevők olyan társadalmi értékek közös 
felfedezésében vehetnek részt, mint az emancipáció, a tolerancia, a kirekesztés megfékezése és az 
ezeket lehetővé tevő együttműködési készség. A Kreatábor keretében 4 seroius gaming foglalkozásu-
kat mutatják be. A két szabadulószoba (Fekete csönd, Elképzelt világok) irodalmi művekre épülnek, ill. 
a könyvtárhasználatba is bevezetik a résztvevőket. A két asztali társasjáték közül a Heti tervező az anyák 
idővel folytatott mindennapi küzdelmébe nyújt betekintést, míg a Hozzuk vissza őket! játék a fogyaté-
kos emberek társadalmi kirekesztésére hívja fel a figyelmet. A Jövő-Kép Műhely foglalkozásainak ter-
vezői és játékmesterei is egyetemi hallgatók. 
 

Délutáni és koraesti szabadidős programként csapatépítő játékokat, detektívjátékba bújtatott 
campustúrát, városnézést és mecseki túrát kínálunk. A korábbi években nagy sikert arattak a főképp 
pécsi bölcsészhallgatókból álló Improvokál társulat improvizációs előadásai is. A felhőtlen jókedv 
garantált! 
 

A tanulástechnikai tréning célja a tanuláshoz való tudatos viszony kialakítása, valamint az egyéni 
tanulási stratégiák kialakítása és begyakorlása. Fedezd fel a hatékony tanulás módszereit a hosszú távú 
memória fejlesztésével és a hálózatos gondolkodás segítségével! A tréning egyaránt hasznos a 
könnyebben és a nehezebben tanuló diákoknak, valamint tanulási nehézséggel, figyelemzavarral 
küzdőknek a tanulás hatékonyságának növelésére. 
 

Milyen témákkal várunk? 
 

 Tanulási problémák differenciált megfogalmazása 

 Tanulási típusok, többszörös intelligencia 

 Egyéni erősségek és kompenzációs lehetőségek felderítése az egyéni tanulási stratégiák 

kialakítása érdekében 
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 A tanulás tervezése és szervezése: ráhangolódás, belső motiváció, időbeosztás 

 Spontán és tudatos figyelem alkalmazása a tanulás folyamatában, koncentrációfejlesztés 

(mandarin technika, zsonglőr technikák) 

 Jegyzetelési módszerek (Cornell, kulcsszó vázlat, Insert) 

 Vázlatkészítés grafikai szervezőkkel (gondolattérkép, asszociációs technikák, 

szemponttáblázat, T-tábla, folyamatábra, fürtábra, időszalag, halszálka, Venn-diagram) 

 Írásbeli szövegek alkotása (szaloncukor-elv, mozaik-technika, anyaggyűjtés- strukturálás-

szövegalkotás) 

 Szóbeli megnyilatkozásokra való felkészülés (címmeditáció, asszociációs ábra, strukturált 

feleletterv) 

 Kooperatív formák a tanulás folyamatában 

 Vizsgadrukk és szorongás oldása relaxációs technikákkal (légzéstechnikák, meditatív pihenés) 

 

Ha a nyári szünetből  
egy hetet vidám és élménydús programokkal töltenél, ne habozz jelentkezni! 

Szeretettel várunk! 


