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NYESZE AKADÉMIA  

Nyelvtanári Módszertani Napok 
Ugorj fejest a tanévbe! 

2018. augusztus 28-30. 

 

   2018.08.28. kedd   2018.08.29. szerda   2018.08.30. csütörtök 

 

12:00-13:30 

Feketéné Kovács Zsuzsanna: 

Digitális üzenőfalak a 
nyelvoktatásban 
Nemzetközi projektek az 
eTwinninggel 

Boócz-Barna Katalin: 

A nyelvi kreativitás 
fejlesztése 
mikroprojektekkel 

Sárvári Tünde: 

„Egy kép többet mond ezer 
szónál” – Vizualizáció a 
nyelvórán 

 

13:45-15:15 

Sipos Piroska: 

Módszertani ötletek 
 

Boócz-Barna Katalin: 

A nyelvi kreativitás 
fejlesztése 
mikroprojektekkel 

Knausz Erzsébet: 

Szabály/játék - nyelvtan- és 
szókincstanítás játékosan 

 

 

1.nap - 2018. augusztus 28., kedd 
 

FEKETÉNÉ KOVÁCS ZSUZSANNA (nyelvtanár, eTwinning nagykövet) 

Digitális üzenőfalak a nyelvoktatásban - Nemzetközi projektek az eTwinninggel 

A workshop első része az oktatásban használható sok Web 2.0-es alkalmazás közül elsősorban a digitális 
üzenőfalakra koncentrál. Megnézzük, hogyan működnek, hogyan illeszthetők a tanítási-tanulási 
folyamatba, hogyan segítik elő a tanulói kooperációt és példákat láthatunk arra, hogyan használhatók 
kreatív módon tanórai keretek között a köz- és a magánoktatásban egyaránt. 

A worshop második részében arról lesz szó, hogyan dolgozzunk együtt tanórán más országok diákjaival? 
Hogyan léphetünk kapcsolatba külföldi iskolákkal? Tanárként hogyan válhatok tagjává az európai tanárok 
legnagyobb közösségének? Mi is az az eTwinning?  

 

SIPOS PIROSKA (nyelvtanár, tanártréner) 

Módszertani ötlettár  

A műhelymunka célja, hogy lehetőséget adjon a közoktatásban vagy nyelviskolában tanító nyelv-
tanároknak repertoárjuk bővítésére. E cél elérése érdekében kipróbálunk számos olyan feladatot, amelyek 
általában kevésbé ismertek a nyelvtanárok körében, de többnyire jó fogadtatásra találnak a tanítványoknál. 
Azok számára is bőven lesz újdonság, akik részt vettek korábbi továbbképzéseimen. 
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2. nap - 2018. augusztus 29., szerda 

BOÓCZ-BARNA KATALIN (nyelvtanár, tanártréner) 

A nyelvi kreativitás fejlesztése mikroprojektekkel 

A workshop egyik fontos célja olyan angol és német mikró projektek megismerése és tervezése, melyek 
fejlesztik a tanulói nyelvi kompetenciákat, a kreativitást, a kooperációs készséget, ugyanakkor egy óra alatt 
megvalósíthatóak.  
Sok kolléga saját tanári tapasztalatai alapján meg van győződve a projektek hasznosságáról, mégis 
különböző fenntartások visszatartják ezek alkalmazásától. A workshop másik célja tehát az, hogy véleményt 
cseréljünk ezekről a fenntartásokról és javaslatokat tegyünk, hogyan lehetne megoldani – leépíteni – pozitív 
irányba terelni ezeket az akadályokat, annak érdekében, hogy a mikró projektek az idegennyelv-tanulás 
hatékony és izgalmas összetevői legyenek. 

 

3. nap - 2018. augusztus 30., csütörtök 

SÁRVÁRI TÜNDE (nyelvtanár, tanártréner) 

„Egy kép többet mond ezer szónál” – Vizualizáció a nyelvórán 

Napjainkban ismét aktuálissá válik ez a régi mondás, hiszen egyre nagyobb szerep jut a képi világnak az élet 
minden területén, így a nyelvoktatásban is. A képek nemcsak érthetőbbé, de élvezetesebbé is teszik a 
tanulást, támogatják a megértési folyamatot, elősegítik a memorizálást. A továbbképzés célja olyan az 
idegennyelv-oktatásban használható vizuális elemek megismerése és gyakorlati alkalmazása, melyek 
elősegítik az eredményes nyelvtanulást, nyelvtanítást. A képzés során a résztvevők előismereteire, 
gyakorlati tapasztalataira építve, gyakorlatorientált feladatokkal térképezzük fel közösen ezt a területet. 

 

KNAUSZ ERZSÉBET (nyelvtanár, tanártréner) 

Szabály/játék - nyelvtan-és szókincstanítás játékosan 

Azt mondják, a nyelvtanulás két, talán legunalmasabb része a nyelvtan begyakorlása és a szótanulás. E 
tréning azt mutatja be, hogy a nyelvtanár hogyan tudja ezeket a folyamatokat izgalmasabbá tenni a 
drámapedagógiában használt szabályjátékok segítségével. A gyakorlatok összeállításánál az volt a cél, hogy 
egyrészt, drámás előképzettség nélkül is levezethetőek legyenek, másrészt pedig, hogy előzetes készülést 
ne igényeljenek. Szeretettel várok mindenkit kilencven percnyi, önfeledt játéknak „álcázott” 
nyelvtanulásra! 
 

A képzések helyszíne: Atalanta Nyelvoktatási Központ, 1083 Budapest, Jázmin u. 10. 

 

Részvételi díj: 

 1 nap (2x90perc) 2 nap (2x2x90perc) 3 nap (3x2x90perc) 

NYESZE tagiskolában tanító 
résztvevőnek 

5.000.-Ft 9.000.-Ft 12.000.-Ft 

nem NYESZE tagiskolában tanító 
résztvevőnek  

7.000.-Ft 11.000.-Ft 15.000.-Ft 

 

(A díj napközbeni frissítőket tartalmaz, ebédet nem.) 
 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 22.  A jelentkezéseket online formában várjuk ITT.  
 
 

https://goo.gl/forms/PSF7kFQUt7DwYRSn1

