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SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE-N!
Alapíts egy új csapatot, vagy csatlakozz egy meglevőhöz, fedezz fel egy
számodra ismeretlen sportágat, vagy csak látogass el sportrendezvényeinkre! Egy érv mind felett áll: kötelezd el magad az egészséged, a sport,
a barátaid mellett!
Gyere és sportolj az ELTE-n! Gyorsan
eltelnek az egyetemi évek, ezért már szeptemberben válassz egy sportágat és vegyél
részt programjainkon. Legyél Te is része
egy nagy ELTE-s közösségnek. Nem fogod
megbánni! Szinttől függetlenül, kezdőket
és haladókat is várunk minden sportágban.
Az ELTE-BEAC, az ELTE Hallgatói
Önkormányzatának támogatásával vár
Téged, ha mozogni, edzeni, testileg-lelkileg
felüdülni, esetleg versenyezni szeretnél.
Közel 40 sportág közül választhatsz, ezért
biztosan megtalálod a számodra megfelelő
mozgásformát!
Két lehetőséged is van. Vedd fel általános
testnevelés kurzusként valamely sportágat
a Neptunban vagy gyere el délutáni edzéseinkre!

kurzusok felvételéhez a www.beac.hu honlapon találsz!

2.ELTE-BEAC SPORTÖSZTÖNDÍJASOK EDZÉSEI
A 2013/2014-es tanévben a következő
sportokat választhatod az ELTE-BEAC
edzései közül. A választásban segítséget
ad a www.beac.hu „Mit sportoljak” menü
pontja.
1. SPORTOLJ KREDITÉRT!
Csapatsportok: Kézilabda, Kosárlabda,
Vegyél fel sport (általános testnevelés)
Futsal, Röplabda, Nagypályás labdarúgás,
kurzusokat a többi órádhoz hasonlóan
Rögbi
a Neptunon keresztül. Keresd őket VTN
Küzdősportok: Aikido, Brazil Jiu- Jitsu,
kóddal! A következő sportágakra jelentGoju-ryu karate, Muay thai, Kick-box
kezhetsz: aerobik, atlétika, cheerleading,
Aerobic: alakformáló, zumba, party
oorball, futsal/labdarúgás, gerinctorkickbox, és zsírégető edzés
na, hastánc, kondicionálás, kosárlabda,
Táncok: Hastánc, Modern jazztánc
tartásjavító torna, asztalitenisz, röplabTriatlon
da, észak-európai nép- és társastáncok,
Labdás, golyós játékok: Tenisz, Asztalitelacrosse, tenisz, tollaslabda, gyorstollas,
nisz, Tollaslabda, Gyorstollas, Ötlabda
zenés gimnasztika, zumba, triatlon, TRX,
Funkcionális köredzés, TRX, Kettlebell
úszás, harcművészetek. 1 félévre 6 000 Ft Atlétika
kurzus díjat kell zetni.
Országúti kerékpár
Bővebb segédletet a
Spinning
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Sakk
Jóga
Cheerleading
Természetjárás
Tájfutás
Vízi sportok: Úszás, Vízilabda, Evezés
Falmászás
Edzőterem – kondicionálás
A legnagyobb buli! Szervezz csapatot
és induljatok el az ELTE kari focibajnokságain. Gyűjtsd össze barátaidat (6–8 fő),
szervezz csapatot a gólyatáborban vagy
csoporttársaidból és nevezzetek szeptember közepéig. Részletek a bajnokságokról:
www.eltefoci.hu,
http://elteonline.hu/sport/
http://www.jogaszfoci.hu/
Ha pedig a kurzusokon és edzéseken túl
is szeretnél sportolni az ELTE-n, böngéssz
az http://eltesport.hu weboldalon a
lehetőségek között. Az ELTE hallgatói
eme sportolási lehetőségekkel már a

gólyatáborokban is találkoznak.
További információkért látogass el honlapunkra ( www.beac.hu ) vagy keress
minket a következő elérhetőségeken!
Facebook: BEAC
Kapcsolat:
ELTE-BEAC Sportiroda
061–209–06–17
Cím: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u.10.
Simon Gábor
ELTE-BEAC ügyvezető
simon.gabor@beac.elte.hu
Karvaly Márton
EHÖK sportügyi referens
sport@ehok.elte.hu
Fedasz Vivien
ELTE-BEAC sportszervező
szervezes@beac.elte.hu
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Csatlakozz a szerkesztőségbe!
Szeretsz írni? A szenvedélyed a fotózás és a rajzolás? Kreatív és
ötletekkel teli vagy? Ha ezek bármelyike igaz rád, és szeretnél egy
fantasztikus, és lelkes csapat tagja lenni, akkor ne habozz, csatlakozz a Bárczium szerkesztőségéhez! Írj egy e-mailt a foszerkeszto@
barczihok.elte.hu címre, vagy bátran állíts meg minket a folyosón!
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Hogyan éld túl az első félévet, avagy
TÍZ tuti tipp gólyáknak
1, Ismerkedés
Szokták mondani, együtt mindig könnyebb. Nos, ez az egyetemen is érvényes. Barátkozz, ismerkedj! Hidd el, hihetetlenül kedves emberekkel fogsz
találkozni, sőt, igaz barátokat szerezhetsz, ha nyitott vagy az újra.

2, Jófej felsőbbévesek
Már biztos hallottad, hogy az egyetemet a felsőbbévesek segítségével túl tudod élni. Az igazság az, hogy ez valóban így van. Ne feledd, a felsőbbéveseknek
rengeteg jegyzete és kidolgozott tétele van, amit szívesen meg is osztanak.

3, Órarend
Nem árt, ha (legalábbis a félév elején) magadnál hordod az órarendedet. Az
órák mellé érdemes felírnod a termeket is, így segítséget tudsz kérni az esetleges eltévedéseknél.

4, Határidőnapló
Jó, ha van egy határidőnaplód, amibe bele tudod írni például az anatómia
zh-k időpontját, na meg persze azt is, hogy mikor lesz a következő iszogatás
a szaktársakkal.

5, Diákigazolvány
Számomra az első félév egyik nagy kérdése az volt, hogy mikor fogom végre
megkapni a diákigazolványt. Mégiscsak kell a bérlethez, a kedvezményekhez.
Ne aggódj, a sok gólya miatt a rendszer kicsit leterhelt, így általában késve
érkeznek. Viszont addig se felejts ideiglenes diákigazolványt kérni!

6, Aprópénz
Mindig legyen nálad rengeteg apró, hisz sose tudhatod mikor lesz szükséged
a fekete nedűre. Ha eddig nem szeretted a kávét, hidd el, egy hosszabb nap
közepén nem fogod visszautasítani.
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7, Metropol, rejtvények
Ha eddig elsétáltál az aluljáróban a Metropolt osztogató srác mellett, akkor
most mindenképp érdemes megállnod, és kérned egy újságot. Egy kevésbé
érdekes órán életmentő.

8, Térkép
Ha nem ismered Budapestet, akkor kicsit ijesztő lehet a város, a sok ember,
a közlekedés. Jó, ha van nálad egy térkép (akár egy rajzolt térkép), így biztos
nem fogsz eltévedni a városban, bárhol is légy.

9, Légy bátor, érdeklődő, merész
Merj kérdezősködni, hogy minél több információval rendelkezz. Így nem
csak a saját, de a szaktársak, barátok életét is megkönnyítheted. Arról nem is
beszélve, hogy remek kapcsolatokat tudsz kiépíteni.

10, Élvezd ki a gólyalétet
Még ha elsőre ijesztő is, gólyának lenni szuper dolog! Rengeteg sztorival,
vicces történettel, felejthetetlen bulikkal és emberekkel leszel gazdagabb!
Nem érdemes semmiről sem lemaradni.

Papp Nikolett
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Jegyzeteljünk!
Hol vannak már azok a régi szép idők, amikor jó hosszú sorbanállás
után, minimum 15 kg jegyzettel, őszintének korántsem tűnő mosolylyal (hogyan fogom én mindezt megtanulni???) kezdtük a féléveket?
Amikor Google még nem tartozott a baráti körünkbe, Wiki-t hírből
sem ismertük, sőt, internetet sem használtunk?
Nos, igen, ezek bizony régen voltak… Most már bármikor, szinte bármit meg lehet találni a neten,
egyet kivéve: amire éppen akkor a
tanuláshoz égető szükségünk van.
Sőt, lesznek olyan tantárgyak, amelyekről először hallva legszívesebben
pánikrohamot produkálnánk, mivel
nem értem, nincs hozzá anyagom,
ráadásul több beadandót is meg kellene írnom?... Nos, ilyenkor először
is üljünk le, és nyugodjunk meg. A
kurzusokhoz tartoznak előadások,
szemináriumok, amelyeken az anyag
nagy részét elmondja az előadó, és
általában az ürán kivetített anyagot
elérhetővé teszik a moodle-ban is
(ugyanitt, a moodle-ban zajlanak az
e-elarninges vizsgák is). Tehát nem
árt, ha ezen a felületen felvesszük az
aktuális félév tárgyait. Az előadáson
mindenképpen érdemes jegyzetelni,
ugyanis több olyan példa is elhangozhat, ami esetleg a kivetített anyagban nincs benne, viszont a megértésben kulcsfontosságú lehet. Igyekezz
értetően jegyzetelni, mert biztosan
lesznek olyanok, akik el fogják kérni a jegyzetedet, viszont cserében ők
másban fognak tudni neked segíteni.
10
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Léteznek úgynevezett kötelező és
ajánlott irodalmak, igen jelentős
mennyiségben… Érdemes folyamatosan olvasgatni őket, és jegyzetelni,
mert bár fogsz találkozni mindenféle rövidített és kijegyzetelt változattal, de ezek lehetnek felületesek is, és
előfordulhat, hogy az előző jegyzetelő pont a lényeges dolgokat hagyja
ki! Sőt, némely esetben (pl. Atkinson:
Pszichológia) éppen a példák segítik
az egyes fogalmak elsajátítását, és az
oktató minden évben elő fogja hozni
azokat az alap dolgokat, amelyeket elsőben kellett volna elolvasnod… Ha
nem tudod, melyik irodalmat célszerű feltétlenül elolvasni, kérd felsőbb
éves tanácsát!
A cikk vége felé közeledve említsük
meg a legrázósabb témát: az előre
kidolgozott tételeket. Ezt a három
szót már hangosan kiejteni sem illik.
Igen, nem csak a mesékben léteznek.
Viszont ha csak ezekre hagyatkozol,
mikor vizsgákra készülsz, annak bizony rossz vége lehet! Előfordulhat
ugyanis, hogy például durva elírás
van a másvalaki által kidolgozott tételekben, vagy esetleg az előző évekhez képest megváltoztatták a tétel-
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sort. Gondolom, nem kell részletezni,
milyen kínos így lebukni…
Végül, de nem utolsósorban, még
egy fontos dolog, amit soha, semmilyen körülmények között nem szabad
elfelejteni, vagy lebecsülni: a csapat
erejét és összetartását! Együtt sokkal
több információt tudtok összeszed-

ni, egymásnak átadni, ami jelentősen
megkönnyíti az iskola elvégzését! És
bár tanulni így is kell, de a közös cél,
„közös sors”, az évek során erősödő
csoportkohézió, és egymás segítése
által, a legnehezebb helyzeteken is át
tudjátok lendíteni egymást!
White

Kép forrása: www.art-is-fun.com
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Ne kopogj, csak gyere be!
A Hallgatói Irodában általában nagy nyüzsgés van. Információra éhes vagy
óra után megpihenő hallgatók, ELTE-s futárok, néha még anyukájukat
váró kisbabák is megfordulnak. A HÖK tagjai főként itt munkálkodnakez a hely a sokszor estébe nyúló Elnökségi ülések és különböző Bizottsági
ülések, pályázat bírálások törzshelye. Az iroda rendjéért az irodavezető felel, de napközben megtalálod itt a Hallgatói Önkormányzat tagjait is- elsősorban a fogadóórájukban tudtok célzott kérdéseket intézni feléjük, de ha
nyitvatartási időben arra jársz van és bent találsz valakit, nyugodtan érdeklődj egyetemi ügyeidről, persze az sem árt, ha gyelemmel követed a HÖK
aktuális közlendőit, híreit, hiszen azokból sok kérdésedre választ kaphatsz.
A számos szolgáltatás közül pár fontosabbat megemlítünk:
Itt tudod elkérni a melegítő konyha kulcsát, amelyet minden hallgató
használhat.
Ha hirdetnivalód van, elsősorban az irodába kell vinni, ahol rákerül a
Hallgatói Önkormányzat pecsétje. A pecséttel ellátott plakátok és a faliújságra kihelyezett hirdetések legfeljebb három hónapig, vagy a plakáton szereplő dátumig lehetnek kint.
Az iroda előtt tudtok fénymásolni: az önkiszolgáló fénymásolókon fel
vannak tüntetve az instrukciók, ha további útmutatásra van szükséged,
vagy kifogyott a papír, jelentkezz!
Sajnos rendkívüli esetekben előfordul, hogy nem tud az iroda rendelkezésetekre állni, erről értesítünk Benneteket a fórumokon- Facebookon, a
Bárczinfóban,a faliújságokon.
Ne tarts tőlünk, ne kopogj, csak gyere be! Várunk szeretettel!
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Otthonunk, a DAMI
A Városliget peremén, a VII. kerület csücskében található sokunk
otthona, a Damjanich utcai Kollégium. A KOLHÖK, vagyis a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat munkássága segít elegyengetni
uztatokat a kollégiumi életben, e szervezeten belül a Dami Kollégiumi Diákbizottságának tagjaival találkozhattok nap mint nap, akikhez nyugodt szívvel fordulhattok ügyes-bajos kolis dolgaitokkal.
Klassz programjaikkal a DB-sek számos kikapcsolódási, ismerkedési lehetőséget nyújtanak számotokra. Nem érdemes hát a lakóegységben kuksolni!
KEDVES ELSŐÉVES KOLLÉGISTÁK!
Először is gratulálni szeretnék Nektek a sikeres kollégiumi felvételhez.
Most, hogy már tudjátok melyik
kollégium lesz az otthonotok a következő évben, biztosan felmerült
bennetek néhány kérdés. Szeretném
Nektek megmutatni, hogy milyen
élmények várnak Rátok Damisként,
ezen belül is főbb rendezvényeinket
és diákbizottságunkat, akik mindig
készek segíteni, ha bármilyen problémátok van.
A DIÁKBIZOTTSÁGRÓL…
A Dami diákbizottsága hét főből
áll, elnökünk Mészáros Mónika, alelnökünk pedig Beck Veronika. Mi
mind azért vagyunk, hogy ha bármilyen problémátok van, akkor tudjatok kihez fordulni. Segítünk Nektek megoldani őket, ha pedig olyan
problémátok van, ami nem a mi hatáskörünk, vagy amivel nem tudjátok,

hogy konkrétan kihez kell fordulnotok, akkor segítünk megtalálni azt a
személyt, vagy érdekképviseletet, aki
megoldást talál a problémátokra.
Tanév közben mi szervezzük Nektek a rendezvényeket, amivel kicsit
kizökkenthetünk Titeket a hétköznapokból. Programjaink pedig remek kikapcsolódási és szórakozási
lehetőséget biztosítanak, lehetőséget
nyújtanak arra is, hogy jobban megismerkedj a többi kollégistával. Ezekről bővebben a következő részben
olvashattok.
A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat részeként, a többi kollégium diákbizottságával együtt mi mind egy
nagy családot alkotunk, ahová mindig várjuk a lelkes jelentkezőket! Ha
úgy érzed, szívesen kipróbálnád magad a diákbizottság tagjaként, keress
meg minket! ;)
A RENDEZVÉNYEKRŐL…

2014. év XI. évf. gólyaszám
golyaszam1.indd 13

13
2014.12.09. 17:02:48

A tanév elején megrendezésre kerül a gólyaavató, ami három napos, a
beköltözés alatt végig izgalmas programokkal várunk Titeket, így megismerkedhettek egymással, a kollégiummal és a környékkel. (többek
között például a közelben lévő vendéglátóhelyekről is ;) )
Tanév közben több kisebb rendezvényre is várunk Titeket, ilyen például a társasjáték- vagy főzőest, ahol
megcsillogtathatjátok képességeiteket főzés terén vagy kipróbálhatjátok a különböző társasjátékokat. A jó
hangulat ezeken az estéken is garantált.
A Karácsonyra hangolódáshoz – a
zh hét után, de még a vizsgaidőszak
előtt – nagyban hozzájárul az adventi
koszorúkészítés, ahol minden évben
csodálatosabbnál csodálatosabb koszorúk készülnek.

14
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A Filmklubban mindig szuper lmekkel várunk Titeket, a Teaház pedig remek lehetőséget nyújt ahhoz,
hogy kieresszük a fáradt gőzt a hétköznapokban egy jó kis beszélgetéssel egybekötött teázással.
Legnagyobb rendezvényünk a Városligeti Szüreti mulatság, amit a
Kerekes utcai valamint az Ajtósi Dürer sori Kollégiumokkal rendezünk
együtt. Ezen a rendezvényen a hangulat mindig fergeteges. A különböző fellépők pedig tovább fokozzák
a jó hangulatot. A korábbi években
az Ocho Macho, a Punnany Massif,
Majka és Curtis voltak a Mulatság
sztárfellépői. Idén október 15-én vár
Titeket ez a rendezvény.
Reméljük, minél több közös megmozduláson részt tudtok majd venni, és hogy tovább bővítik azoknak
a felejthetetlen élményeknek a sorát,
amiket az egyetemi
élet során eddig tapasztaltatok, és még
tapasztalni fogtok.
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A karriered már az érettségivel elkezdődött, nem a diplomával fog!
Fontos, hogyan viszonyulsz az egyetemi évekhez, hiszen a most szerzett tapasztalataid meghatározóak lesznek a későbbiekben. Érdemes
minél hamarabb elkezdened a tudatos karriertervezést, hogy jelentős előnyre tehess szert a munkaerőpiacon.
Íme néhány tipp,
ami segítségedre
lesz abban, hogy
már az egyetemi
évek alatt bepillantást nyerj a munka világába és versenyelőnyt szerezz
a munkaerőpiacon:
1. Tanulj meg igényes, rendezett
önéletrajzot írni és mutasd be magad hatékonyan!
A jó önéletrajz hibátlan, rövid, precíz, frappáns, átlátható és friss. Csak
releváns adatokat írjbele, fordított
időrendben és mindig igazítsd az aktuális jelentkezéshez! Ha nem vagy
biztos benne, hogy jó az önéletrajzod, vagy elakadtál a megírása közben, vedd fel a kapcsolatot az ELTE
Karrierközpont munkatársaival, akik
szívesen átnézik a CV-det, és megmondják, hogyan lehetne még ütősebb! (cv@karrier.elte.hu)
2. Csatlakozz az Állásajánlatok
ELTE-sektől ELTE-seknek nevű
Facebook csoporthoz!
A Karrierközpont által moderált
Facebook csoport azért jött létre,
hogy az ELTE-s dolgozók, jelenlegi
és volt hallgatók bármilyen releváns

munkalehetőséget ingyen megoszthassanak egymással. Csatlakozz Te
is, lehet, hogy épp itt találsz neked
megfelelő, suli mellett is végezhető munkát! www.facebook.com/
groups/eltekarrierkozpontallas/
Még több állásajánlatért böngéssz az
allasborze.elte.hu-n!
3. Próbáld ki ingyenes karrier-tanácsadásunkat!
Kérj időpontot pro karrier-tanácsadónktól! Segít akkor is, ha nem tudod, mi lenne a személyiségedhez
legjobban illő állás, akkor is, ha nem
tudod, hogyan szerezd meg az álomállásod, vagy ha elbizonytalanodtál,
hogy egyáltalán jó szakra jöttél-e.
(limpar.imre@karrier.elte.hu)
4. Képezd magad!
A munkáltatók sok „so skillt” várnak
el a dolgozóktól – tanulj nálunk, és
készülj fel képszerkesztési ismeretekből, pályázatírásból, sajtókapcsolati
technikákból, hogy még magabiztosabban kereshess állást a munkaerőpiacon! (www.karrierkozpont.elte.
hu)
Keress minket a Facebookon
(ELTEKarrierkozpont), vagy ha kérdésed van, írj az info@karrier.elte.
hu e-mail címre!

2014. év XI. évf. gólyaszám
golyaszam1.indd 15

15
2014.12.09. 17:02:48

Szakirány tekintgető
A szakirányválaszás dilemmája bizonyára a Bárczis pályafutásotok
kezdete óta foglalkoztat Benneteket, ami már annál fogva is feladja a leckét, hogy elsőéves gyógypedagógus hallgatók csupán érintik
azt a lényeget, amely iránt egy év után elkötelezik magukat. Talán
korainak tűnik a szakirályválasztás, ám ha az elsajátítandó speciális
ismereteket és kompetenciákat tekintjük, a fennmaradó három év is
szűkösnek tűnik ahhoz, hogy felvértezve érezzük magunkat a pálya
minden szegletében. Járjatok hát nyitott szemmel, kérdezzetek sokat!
Felsőbbéves hallgatótársaitok a következő tanácsokkal látnának el
Benneteket a szakirányaikról.

16
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kép forrása: www.someecards.com
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Tájékoztató a vizsgajelentkezésről
Kedves Hallgatók!
Ezúton szeretnék tájékoztatást adni
az elkövetkezendő vizsgaidőszakról.
Az alábbiakban olvasható információk a 2014/2015. tanév őszi félévére
vonatkoznak.
Vizsgaidőszak
A vizsgaidőszak első napja 2014. december 15. (hétfő), utolsó napja 2015.
január 30. (péntek). Az utóvizsga hét
2015. január 26-tól 30-ig tart. A következő, tavaszi regisztrációs időszak
2015. február 2. és 6. (hétfő-péntek)
között zajlik, a tavaszi szorgalmi időszak első tanítási napja február 9-e,
hétfő.
Tipp! Amikor tervezitek a vizsgaidőszakotokat, vegyétek gyelembe,
hogy december 20. és 28. között, az
ünnepek idején általában nem szoktak vizsgákat meghirdetni.
Vizsgajelentkezés
A vizsgajelentkezés 2014. november
18-án 18 órakor kezdődik, ekkortól
tudtuk a Neptunon keresztül feljelentkezni a vizsgákra. A meghirdetett
vizsgákat a Neptun felületén a „Vizsgák” fül „Vizsgajelentkezés” menüpontban látjátok. Vizsgára jelentkezni úgy tudtok, hogy az adott tárgy
sorában, jobb oldalon lévő pluszjelre
kattintotok, majd ott kiválasztjátok a
„Jelentkezés” lehetőséget.
Tipp! A vizsgajelentkezés kezdetekor
általában még nincs meghirdetve az
összes vizsga, ezért ajánlott időnként
ellenőrizni a Neptunt, hátha azóta
történtek újabb meghirdetések.
Fontos! Egy vizsgaidőszakon belül, a
vizsgahalasztás kivételével, legfeljebb
20
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3 alkalommal jelentkezhetsz vizsgázni!
Fontos! Vizsgát csak abban az esetben tudsz felvenni, ha nincs aktív kivetésed a Neptunban!
Vizsgahalasztás
Vizsgáról a vizsga kezdete előtt 24
órával tudtok lejelentkezni, és az
üres helyek függvényében másik időpontra átjelentkezni. Vizsgahalasztás
miatt az oktatónak új időpontot biztosítania nem kötelező, kivéve, ha a
halasztás igazolt.
Ha igazolatlanul nem jelentetek meg
egy vizsgán, akkor az eredménytelen
vizsgának számít, amely az adott vizsgaidőszakban beleszámít a vizsgajelentkezések számába (Az érdemjegyszerzési kísérletek számába nem!).
Igazoltnak csak az a távollét tekinthető, amely önhibátokon kívül, igazolt
külső körülmények miatt következett
be. Az igazolt távolmaradás vizsgahalasztásnak minősül, amit természetesen hivatalos papírral kell alátámasztanotok az oktatónak.
Utóvizsga, Javítóvizsga
Az oktató egyes vizsgaalkalmakat
előzetesen utó- vagy javítóvizsgaként
hirdethet meg. Utóvizsgalkalomra
értelemszerűen nem jelentkezhettek fel, ha első alkalommal mentek
vizsgázni. Utóvizsgára vagy javítóvizsgára kollokvium esetén a vizsga
napját követő harmadik, szigorlat
esetén ötödik napon kerülhet sor.
Vizsgaidőszakonként egy utó- illetve javítóvizsga ingyenes, minden
további alkalom 2.000 Ft, amelyet a
Neptunban kaptok meg kivetésként.
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Szeminárium, gyakorlat, gyakorlati
jegy
Míg az előadásokon alapvetően nem
kötelező részt venni (kivéve, ha a képzési terv előírja), addig a szemináriumok és gyakorlatok látogatása kötelező. Szemináriumon és gyakorlaton az
oktató nem tagadhatja meg a gyakorlati jegyeteket, ha az órák legfeljebb
25%-ról hiányoztatok.
Kollokvium
A vizsgaidőszakban történő írásbeli vizsgára legalább 3 alkalmat kell
meghirdetni az oktatónak úgy, hogy
két vizsga között legalább két hét teljen el. Szóbeli vizsgáknál legalább 2
alkalmat köteles kijelölni az oktató,
mindezt úgy, hogy a két vizsga között minimum két hét teljen el, valamint az összesített létszám elérje a
kurzust fölvett hallgatók létszámának

120%-át. Például, ha egy kurzuson 20
hallgató vesz részt, akkor az oktatónak összesen 24 helyet kell biztosítania. Az utóvizsga természetesen ebbe
nem tartozik bele, azt az utóvizsga
héten a szükséges létszám szerint hirdetik meg.
Fontos! Ha az oktató nem a követelményeknek megfelelően hirdetett
meg vizsgaalkalmat, akkor bátran keressétek fel a Hallgatói Önkormányzatot, hogy segíteni tudjunk!
Remélem hasznosnak találtátok a tájékoztatót, amennyiben további kérdésetek, problémátok lenne, írjatok a
tanulmanyi@barczihok.elte.hu címre.
Üdvözlettel:
Englert Bianka
Tanulmányi alelnök
ELTE BGGYK HÖK
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Abszolút érték és valami plusz
A már-már hagyománnyá vált Gyógymatek GT napjai bizonyára sokak számára felejthetetlen emlékeitek sorába kerültek. Több aspektusból közelítettük meg az élmény összetevőit, ehhez a tábor lebonyolítói és résztvevői segítségét kértük.
Said Leila, Főszervező

Az idei évben immár másodszorra,
mint főszervező vettem részt a Gólyatáborban. Munkám során az előzetes szervezés nagyobb hangsúlyt kap.
Legyen az a helyszínnel való egyeztetés, az utazás megszervezése, vagy
akár az eszközök megvásárlása. Fontosnak tartottuk, hogy minden apró
részletet előre kigondoljuk, elérve ezzel azt, hogy a tábor minden szempontból sikeresen zajlódhasson. A szervezőgárdával szoros együttműködésben dolgozva, elmondhatom, hogy egy zökkenőmentes, élményekkel teli GyógyMatek GT-t zártunk. Nagy öröm volt ezzel a lelkes
csapattal dolgozni. Ők voltak azok, akik létrehozták ezt a tábort, és tették felejthetetlenné nemcsak a gólyák számára, hanem számomra is.

Váradi Fruzsina, Seniorkoordinátor
Idén második alkalommal töltöttem be a senior koordinátori posztot.
Munkám során a Gólyatábort megelőző félévre kerül a nagyobb hangsúly. Feladatom a senior felvételi meghirdetése, majd a két fordulós felvételi során a végleges senior gárda kiválasztása. Ezt követően a félév során
gyakorlati és elméleti képzések szervezése és lebonyolítása, amelyek részben a matematika szakterület mentoraival karöltve zajlanak. A seniorok
a képzések és programok során sajátítják el azokat a képzettségeket és
tapasztalatokat, amelyek birtokában a Gólyatáborban és a tábort követően a gólyák minden felmerülő kérdésére választ adnak mind az egyetemi élettel, mind a tanulmányokkal kapcsolatban. Összességében a félév
során a fő feladatom a senior gárda összekovácsolása és koordinálása. A
22
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Gólyatáborban menior kapcsolattartóként feladatom, hogy a meniorok
esetlegesen felmerülő problémáit segítsem minél hamarabb megoldani,
továbbá a szervezőgárda és a menior csapat
közti zökkenőmentes információáramlás
elősegítése és biztosítása. Úgy érzem sikerült
egy olyan senior gárdát összehozni, akikre
akár én, akár a gólyák mind a Gólyatáborban,
mind a tábort követően bármikor számíthatnak. Rendkívül jó érzés volt ezzel a csapattal
együtt dolgozni a GyógyMatek GT előtt, alatt
és után, mert nem csak a gólyák számára, hanem számomra is egy felejthetetlen élményt
nyújtottak! Büszke vagyok rájuk, és természetesen imádom őket!:)

Arató Réka, Senior
Az idei GyógyMatek gólyatáborban seniorként vettem részt. Nem
csak a gólyáknak, de nekem is új volt a bodajki élmény! Először látogattam el ugyanis e világhírű helyre. Seniorként a feladatunk az
volt, hogy négy nap során ismeretlenekből csapatot formáljunk. Sokat segített ebben a rengeteg színes program: a vetélkedők, játékok,
a nappali és éjszakai túra. Rengeteg embert ismertünk meg, sok tapasztalattal gazdagodtunk. Reméljük, legalább ilyen jó lesz jövőre is!

Veres Anna, Gólya
Levelező tagozatosként is úgy gondoltam, hogy mindenképp szeretnék
részt venni a gólyatáborban. Amellett, hogy hatalmas buli, a legjobb alkalom arra, hogy az ember megismerkedjen a csoporttársaival. És nem
bántam meg, sőt! A programok szuperek voltak, jó érzés volt azt tapasztalni, hogy a szervezők és a mentorok is mindent beleadtak, hogy mi, gólyák jól érezzük magunkat. Ha megtehetném, szívesen visszamennék! Az
a pár nap tényleg egy örökre szóló élmény, ezért is nem éri meg kihagyni.
-Vktr-
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Gyógypedagógus hallgató? Kurzust választana?
Ezektől eláll a SZAVA!
A SZAVÁ-k, ahogy a Bárczin nevezzük őket, nem (csak) kreditgyűjtésre javallottak, hanem speciális ismeretek elsajátításához segítik hozzá a hallgatót. Oktatóink jobbnál jobb szabadon választott kurzust
indítanak. Biztos befutót nehezen tudunk ajánlani, ugyanis a megszabott 12 kredit nagyon kevés ahhoz, hogy minden remek kurzust
bezsebelhessünk. A választásban bizonyára az órarendetek alakítása
is beleszól, mi azért mégis szemezgettünk Nektek a kedvenceinkből.
Speciális szükségletűek adaptált testnevelése és sportja
Gondoltad volna, hogy mennyi adaptált tevékenység adódik, hogy
a fogyatékossággal élő személyek aktívan és tartalmasan töltsék szabadidejüket? A kurzus keretében sportolási lehetőségek széles skálájával ismerkedhet meg a hallgató. Az ülőröpi, boccia, kerekesszékes
kosár, görlabda, csörgőlabda nemcsak az elméletben, de a gyakorlatban is előkerül, és ez nagy örömmel, élményekkel tölt fel bennünket.

Jelnyelv
Hallásosoknak bizonyára nem meglepő tény az, hogy a kommunikációban
törekednünk kell a kifejező közlés megvalósítására. Gesztikulálni, artikulálni,
világosan és érthetően kifejezni a szándékodat-a Jelnyelv kurzus megtanít arra
is, hogy levetkőzd azt a feszültséget, ami ennek útjában van. A Jelnyelven megtanulhatod az alapokat, és a haladó kurzusban tovább szélesítheted ismereteidet.

IKT és web 2 a gyógypedagógiában
Aki azt hiszi, hogy otthonosan mozog világhálón, bizonyára sok meglepetésre számíthat ezen a szemináriumon- még arra is rádöbbenhet az ember,
hogy digitális bevándorlóvá vált a rohamos infokommunikációs fejlődés
területén. Mit tanulhatsz meg itt? Ahhoz, hogy a korral haladó, rugalmas
és alkalmazkodó pedagógussá válj, a digitális világban is fel kell ismerni a
munkáddal összekötő lehetőségeket. Hajtsd a magad malmára az internet
előnyeit, böngéssz gyűjteményeket, ismerj meg közösségi oldalakat, növeld
a digitális kompeteciádat, és használd fel pedagógiai tevékenységed során!

A nők társadalmi helyzete Magyarországon
Ha érdekel a nők helyzete a munka, család, oktatás színterén országunkban, illetve külföldön, akkor mindenképp jelentkezz fel erre a
kurzusra! Megismerkedhetsz a feminizmus jelenségével, a magyarországi és külföldi helyzettel, illetve azzal, hogy milyen változásokon men24
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tünk át, mire a jelenlegi helyzet kialakult. Amennyiben érdekel a téma, és
egy izgamlas, beszélgetős órára vágysz, akkor ez lesz a kedvenc tárgyad.

Agresszió az iskolában
Ezt a tárgyat mindenkinek csak ajánlani tudom. Maguk az órák nagyon interaktívak, beszélgetősek és gyakorlatiasak. Rengeteg információt tudhatunk meg az agresszivitásról, arról, hogy napjainkban a hazai és külföldi iskolákban hogyan jelenik meg, valamint, hogy
pedagógusként milyen módszereket alkalmazhatunk ennek megfékezésére.

Családszociológia
Szemléltető és személyes példákkal, érthető magyarázatokon át ismerkedhetünk meg a témával. Az órán betekintést kapunk a 30 évvel ezelőtti és a mostani
család-felépítésbe. Az óra keretében foglalkozunk azzal, hogy mi történik akkor
egy családban, ha egy fogyatékossággal élő gyermek születik, és hogyan változtatja meg a családi szerepeket. A családi háttér ismerete egy gyógypedagógus számára a széleskörű rálátás és hatékony megsegítés érdekében elengedhetetlen. A
kurzuson a párkapcsolati függőség is szóba kerül, amely különösen kedvelt téma.

Hiperaktivitás
Interaktív, beszélgetős óra, amin bátran kifejtheted a véleményedet megosztó
témákkal kapcsolatban. A temérdek tudás mellé gyakorlati útravalót is kaphatsz.
Hogyan veheted észre a hiperaktivitást? Hogy érdemes a hiperaktív gyerekekkel a mindennapokban bánni? Mit érdemes szem előtt tartani az iskolai órákon?
Ezekre és még sok más kérdésre is választ kaphatsz, ha ezt a tárgyat választod.

Devianciaszociológia
Érdekel, hogy milyen társadalmi devianciák vannak? Hogy ebben külföld és Magyarország mennyire érintett? Szíves viseled a társadalmi
problémákat? Ez a te kurzusod! Érdekes kutatásokkal, valós tényekkel, és valódi problémákkal találkozhatsz ezen az órán az alkoholizmus,
a drogfogyasztás, a prostitúció, és az öngyilkosság problémköréből.
További, az ELTE más karán is felvehető órákért keresd az internetről letölthető
kurzuskínálatot!

-KNVtrio-
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ERASMUS +
Sziasztok!
Először is köszöntöm az elsősöket a Bárczin! Remélem, jól érzitek majd magatokat az egyetemen, ahol
rengeteg lehetőségetek van a nemzetközi kapcsolatépítésre, beleértve a külföldi tanulmányutakat is!
Utóbbiról szeretnék egy kis tájékoztatót adni Nektek.
Hogy mi az ERASMUS+ ??
Tanulás, idegen nyelv fejlesztés, nemzetközi tapasztalat és kapcsolatépítés, ismerkedés új kultúrákkal, hatalmas kihívás! és még
sok más…
ERASMUS +
Az Erasmus+ program keretében pályázni lehet 3-5-hónapos tanulmányok
folytatására a kar valamelyik partneregyetemén, illetve 2-5-hónapos szakmai
gyakorlat végzésére az Európai Unió tagállamaiban, továbbá Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Macedóniában, Svájcban, illetve Törökországban.
Bárczisoknak különösen jó, hogy már lehet 2 hónapos útra is menni, mivel így könnyebb mindkét szakirány gyakorlatát teljesíteni!
Kari sajátosságok:
A részképzés célja: az itthoni tanulmányokhoz kapcsolódó kurzusok végzése
egy erre alkalmas partneregyetemen; időtartama: az adott partneregyetemen
meghirdetett Erasmus szorgalmi időszak, melyet ki lehet egészíteni legfeljebb
egy hónapos szakmai gyakorlattal legfeljebb öt hónap hosszúságúra (= kombinált út); a tanítást megelőző, az egyetem saját szervezésű intenzív nyelvi kurzusával vagy ún. EILC-vel; tartalma: 28-30 kreditnyi kinti kurzus teljesítése.
Ha kedvet kaptál, keresd az aktuális pályázati felhívást a Bárczi honlapján, a
levlistákon és a facebookon is!
További infók: http://barczi.elte.hu/ Nemzetközi ügyek, pályázati lehetőségek, ERASMUS
Keress bátran a fogadóóráimon vagy e-mailen: kulugy@barczihok.elte.hu
Kardos Dorottya
ELTE BGGYK HÖK
Külügyi referens
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A három legfontosabb kérdés a GyógyTeáról
Mi is az a GyógyTea?
A GyógyTea nem más, mint a Bárczi saját szervezésű rendezvénysorozata,
amely a legújabb kutatásokat, szakmapolitikai változásokat, a magyarországi
helyzetet mutatja be. Az információkat zseniális előadók érdekes köntösbe
bújtatják. A műhelybeszélgetések során neked is esélyed van kérdezni, felszólalni, így bármit megtudhatsz az adott témáról az érintett szakembertől.

Kinek ajánljuk?
Minden leendő gyógypedagógusnak, hisz a Gyógytea egy egyedülálló, és felbecsülhetetlen lehetőség arra, hogy egy
nom tea mellett jobban beleláss a gyógypedagógia világába.

Ugye idén is lesz?
Természetesen. Idén összesen hét alkalommal lesznek előadások, témájuk
pedig a Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatások Magyarországon. Nincs is más dolgod, mint gyelni a Bárczi faliújságát, és regisztrálni az előadásokra a www.gyogytea.barczi.elte.hu oldalon.
A vízforraló már készen áll, a teák bekészítve, az előadók lázasan készülődnek. Hidd el, ezt a teát meg kell kóstolni. Óvatosan, függőséget okoz!

Papp Nikolett
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Instant kisokos a Bárczi háza tájáról
ÁLTGYP: Általános Gyógypedagógiai Intézet
ATIVIK: Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
Baba-mama szoba: Nyugalmas helyiség anyukáknak és babájuknak. A
kulcs a portán kérhető.
Bárczinfó: Hetente megjelenő elektronikus hírlevél. Ha hirdetnivalód
van, írj a barczinfo@gmail.com-ra, ha szeretnél a listára felkerülni, jelezz
a kommunikacio@barczihok.elte.hu-n!
Bárczium: A Bárczi HÖK kéthavonta megjelenő hallgatói lapja. Ha szívesen írnál bele, jelentkezz a foszerkeszto@barczihok.elte.hu -n!
Demonstrátor: Intézetek munkáját segítő hallgatók. A feladatra pályázni lehet. Érdeklődj az intézetekben!
Elektronikus index: A vizsgaeredmények már nem papír formában kerülnek rögzítésre, hanem a Neptun rendszerben. Vizsgáról szóló igazoló
lap nyomtatása a kívánt tárgyból a Neptunból lehetséges, de nem kötelező.
Erős előfeltétel: Tárgyak, amelyek súlyozottan fontosak a tanulmányaid időben történő befejezése érdekében.A rá épülő tárgyat nem lehet felvenni egy időben, tehát nagy a csúszás esélye, ugyanis bizonyos tárgyak
nincsenek minden félévben meghirdetve. A tantervben ez félkövér betűtípussal jelölt.
FOTRI: Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet.
Gyenge előfeltétel: Tárgyak, amelyek fontosak a tanulmányaid időben
történő befejetése érdekében. A tárgy, és ami annak a puha előfeltétele
egyszerre is felvehető, ám ha nem sikerül az alacsonyabb fokozatú, akkor a magasabb is törlődik. A tanterben ez sima, nem félkövér betűvel
szerepel
GYMRI: Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
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Gyógytea: A Kar rendezvénysorozata, amely ebben az évben a „Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatások Magyarországon” témában rendez műhelybeszélgetéseket.
GYOPSZI: Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
Gyűjtőszámla: Az egyetemhez tartozó utalásaidat a bankodból egy
meghatározott számlaszámra kell küldeni. Ezt követően az összeg napokon belül jóváíródik a gyűktőszámládon, ahonnan a kivetések pillanatok
alatt rendezhetőek.
Hallgatózó: A Bárczis hallgatók pihenős közösségi szobája számítógépekkel és csodás babzsákokkal. A kulcs a portáról diákigazolvány ellenében kérhető.
HKR: Hallgatói követeményrendszer, amely a tanulmányokkal kapcsolatos információkat tartalmazza. Ennek a Kari Különös Részével illendő
tisztában lenni. Elérhető a kari honlapon.
Információs Iroda (Tanulmányi Osztály): Kérelmek intézése, hallgatói jogviszony igazolás kérése, tanulmányi információk nyújtása. Nyitva
tartás: Hétfő: 13.00-15.00, Kedd: 13.00-15.00
Szerda: 9.00-12.00, Csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00, Péntek: 9.0015.00, Szombat: ügyelet, később kerül meghatározásra
Kérelmek: A honlapról letölthetőek, a határidők és a mellékletek típusai a HKR-ben találhatóak. A HÖK irodában is kérhetőek.
Kérvények: Bizonyos pályázatokra a Neptunon belül tudsz kérvényt
benyújtani. Ezeket a Neptun/Ügyintézés/Kérvények menüpontban találhatod meg.
ELTE Kortárs segítők: Pszichológus hallgatók önkéntes csoportja. Segítő beszélgetésekekl, Filmklubokkal, társasjátékokkal és küldöldi diákokkal szervezett Tandem programokkal vezetnek a lelki egészség útján.
Kutyafuttató: Az udvaron található elkerített udvar, amelyet a Kar speciális szükségletű hallgatóinak segítőkutyái számára került kialakításra.
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Kreditátvitel: Más intézményben teljesített tárgyak (vagy nyelvvizsga)
elfogadtatását jelenti. A kérelemhez csatolni kell az indexmásolatot, a
részletes tematikát, leadása a HKR-ben megadott módon és dátumig lehetséges.
Mintatanterv: Ajánlott tanulmányi terv, amely a kari honlapról letölthető. Érdemes kinyomtatni és kihúzni a tárgyakat, amelyeket már elvégeztél.
Quaestura: Egyetemi hallgatói iroda, ahol például diákigazolvány matrica, ideiglenes diákigazolvány, hallgatói jogviszony igazolás igényelhető.
Érdemes időpontot foglalni az online felületen. Nyitva tartás: Hétfő:9:00
- 16:00, Kedd:9:00 - 16:00, Szerda:13:00 - 20:00, Csütörtök:9:00 - 16:00,
Péntek:8:00 - 15:00.
Rendkívüli szociális támogatás: Egyszeri támogatás, amely rendkívüli
esetekben, az anyagi helyzetben beállt váratlan változás esetén nyújt segítséget a rászoruló hallgatóknak. Főbb kategóriák: gyermekáldás, haláleset, házasságkötés, egyéb (KÖB-bel egyeztetve). Ugyanarra az indokra
a tanulmányai során csak egyszer kaphat támogatást a hallgató. Pályázni
a Neptunon keresztül lehet.
SHST: Speciális Szükségletű Hallgatók Segítői Testülete, akik a fogyatékossággal élő hallgatótársaiknak biztosítanak segítséget, hogy ők tanulmányaikban hallgatótársaikhoz mérten egyenlő eséllyel vehessenek
részt.
Szociális ösztöndíj: Az ösztöndíjra pályázhat az a hallgató, aki teljes
idejű képzésben(nappali tagozatos), államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy tanulmányait
államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas képzési formában
kezdte meg, és az adott szakon (ideértve a felsőoktatási szakképzést és a
felsőfokú szakképzést is) megkezdett féléveinek száma alapján jogosult
lenne államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben
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való részvételre. A pályázás elektronikus úton, neptunon keresztül történik.
Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 8.- 2014. december 12.
Tanulmányi ösztöndíj: Automatikus ösztöndíj, amelyre a nappali tagozaton, államilag támogatott/ magyar állami ösztöndíjas képzési formában részt vevő hallgatók jogosultak (a második félévtől). A tanulmányi
ösztöndíj számítási módja a HKR-ben található.
TDK: Tudományos Diákköri Konferencia, amelyben a hallgatók kutatómunkát végeznek, majd eredményeiket egy kari konferencia alkalmával
értékelik. Kiemelkedő szereplést követően országos megmérettetésen is
részt vehetnek.
Teakonyha: Hűtővel és mikróval felszerelt konyha, ahol megmelegíthetőek az otthonról hozott nom étkek. A kulcs a HÖK irodából kérhető.
Utóvizsga: Első vizsgázóként nem jelentkezhet a hallgató UV időpontra. Utóvizsgát legtöbbször az UV héten adnak meg, amely a vizsgaidőszak legutolsó hete.
Vizsgaidőszak: nappali tagozat, levelező tagozat és szakirányú továbbképzések részére: 2014. december 15-től – 2015. január 30-ig, utóvizsga
hét: 2015. január 26-30.
Vizsgakurzus: Amennyiben nem sikerül egy tárgyat teljesíteni, és vizsgakurzusként teljesíthető, a vizsgakurzus kérelemmel el lehet végezni.
Vizsgára jelentkezés: 24 órával a vizsga kezdete előtt még fel lehet jelentkezni a megmérettetésre.
Vizsga leadás: 36 órával a vizsga kezdete előtt van lehetőség leadni a
vizsgát.

2014. év XI. évf. gólyaszám
golyaszam1.indd 31

31
2014.12.09. 17:02:54

Emlékezünk!
Helembai Judit 2014. november 24-én éjjel váratlanul, szenvedés
nélkül, álmában elhunyt. Születésétől Marfan-szindrómás volt, ami egy
igen ritka és összetett betegség. Az orvos szerint a szíve állt meg egyik
pillanatról a másikra.
Kevés jelét adta betegségének, ezzel együtt teljes életet élt, nyitottan a
világra és az emberekre, telve optimizmussal és a jövőbe vetett hittel.
Sokat tanultunk tőle...
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Judit
„Az élet nem azzal mérhető, milyen sokáig lélegzünk, hanem a pillanatokkal, amiktől elakad a lélegzetünk.” /Mosolyka/
2010. augusztus 16. Déli pályaudvar. Indulás
gólyatáborba. Persze hogy kitört a bőröndöm
kereke.
- Segíthetek? Szia, Judit vagyok. – lépett hozzám
egy kedves, mosolygós lány.
Végig ilyen volt: jóindulatú, segítőkész és vidám.
Így kezdődött az ismertségem Judittal. Csapattársak lettünk, évfolyamtársak, aztán munkatársak.
2012-2014-ig Judit a Bárczium egyik gyöngyszeme volt, a szerkesztőség megbecsült tagja: cikkíró és a Gyerekszáj rovat
vezetője. Rendkívüli érzéke volt az íráshoz. Lelkiismeretesen, megbízhatóan dolgozott, mindig lehetett rá számítani. Írásai mindig feldobták az
újságot. Mennyiünknek okoztak kellemes pillanatokat az írásai! Egy-egy
rosszabb napot, pillanatot szebbé varázsoltak kedvesen megmosolyogtató, bájos, őszinte sorai.
4 év. Ennyi jutott nekem Juditból. Mit kaptunk Tőle? Elsősorban kitartást, akaraterőt. Rengeteg önzetlen szeretetet. Mindig csodáltam azért,
hogy ennyire nyíltan, hatalmas empátiával tudott az emberek felé fordulni.
Rengeteget tanulhattunk tőle, nagy példakép mindannyiunk számára.
Nyugodj békében Judit!
Tóth Mónika

A következő oldalon emlékére egy válogatást közlünk az általa gyűjtött gyerekszájból:
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Gyerekszáj
Okos kutya…
A gyerekek nagyon szeretik nyúzni a kutyánkat, Pixit.
Édesanyjuk megélegelte, hogy még indulás előtt is a kutya
van a középpontban és felkiáltott:
- Hagyjátok már azt a szerencsétlen kutyát!
Reni (4) erre a kutya védelmére kelt és ezt mondta az
ebnek:
- Ne hallgass rájuk, te okos kutya! Nem vagy szerencsétlen!
Menj es kapd el az összes macskát, jó?
Áruló oroszlán
Veronika (2) oroszlánosat jatszott, szólt az
anyukájának, hogy éhes az oroszlán.
- Mit ennél, oroszlánkám?
- Valami zöldseget.
- Hát milyen oroszlán vagy te, hogy zöldséget
eszel?
Mire ő, kis gondolkozás után:
- Áruló oroszlán.
Utazásra fel!
Viktor(3,5) telepakolt egy kis bőröndöt majd elégedetten kijelentette:
- Anya, bepakoltam a böjtönbe!
Szemeszter kicsit másképp…
- Anya, nevezz Eszternek!
- Milyen Eszternek?
- Száj Eszternek, Fül Eszternek vagy
Szem Eszternek!
Nyalakodó macka
Viktor (3) és Reni (6) játszanak: Reni a cica, Viktor a gazdája. A cicus
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ráugrik a gazdira és elkezdi nyalogatni az arcát, mire a macskatulajdonos gazdi felsóhajt:
- Na ez máj megint egy embejnyaló macka!
Szépen vagy nem szépen?
Gáborkától (3) kérdezi az anyukája reggeli végén, amikor már nem
evett:
- Már nem kéred, Gáborkám?
- Ühüm!
- Nem azt kell mondani, hogy „ühüm”, hanem „köszönöm szépen,
nem kérem!”
- Köszönöm szépen, nem kéjem!
- Látod, tudod te szépen is mondani.
- Ühüm!
Összezavarodott fantázia
Reni (6) az anyukájával közösen ötletel, mikor
egy idő után Reni felkiált:
- Anya, összekevered teljesen a fantáziámat!
Elég?
Egyik reggel Gábrisnak(3) olyan kedve volt, hogy minden ellen tiltakozott.
- Gábrorka, vegyük fel a pólót!
- Ne vegyük a pólót!
- Gábris, dugjad szépen a lábad a harisnyába!
- Nem dugom a lábat!
Anyukája egy idő után megelégelte és rászólt:
- Gáborka, elég legyen mostmár!
Egy kis ideig megszeppent csönd, csinálja amit kell, majd halkan hozzáteszi: „Nem legyen a elég!”
Helembai Judit
Képek forrása: Internet
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Vízszintes
1. A látásélesség kifejezője.
2. Tanulásszervezési mód, amelyben a tanulási tevékenység több tanuló
egy időben, párhozamosan történő, azonos ütemben történik.
5. 1950-56 népesedéspolitikájára utaló megnevezés, amely az akkori
népjóléti miniszter nevéről ismert.
6. Azok az ingerek, amelyek gyakran érnek minket, elveszítik hatásukat.
8. A szegregáció ellentéte.
10. Nirje szerint az az elv, amelyben életmintákat közvetítünk s mindennapjaik számára olyan életfeltételeket biztosítunk, melyek megfelelnek a
közösségükben és kultúrájukban megszokott viszonyoknak és életkörülményeknek
11. Ösztöndiagnosztikai teszt fűződik a nevéhez.
12. Arc ismerés képtelensége.
14. Szükségelmélet, amely a motivációkutatás alapjául szolgál.
Függőleges
1. Tanulói rétegek a konstruktív tevékenységből kiiktatódnak, kiszorulnak.
3. A hármas emlékezeti tár középső tagja.
4. „Csontosodási” mód, melyben porc alakul ki.
7. Jelentése: tiszta lap.
9. nagy farizom latinul
13. Szerzői névvel illetett, motoros jellegű agyi sérülés, amely a beszédprodukciót akadályozza.
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