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Tervezett program 
 

A kreativitás több mint készség – gondolkodásmód és életforma. Meggyőződésünk szerint a 

kreativitás segít abban, hogy az előttünk álló feladatokat nem rutinszerűen, korábbi ismereteinket, 

élményeinket felhasználva, hanem új utakat, új válaszokat keresve oldjuk meg. Erre a készségre a mai 

rohanó, állandóan változó világunkban, mind a nyelvtanárnak, mind a nyelvtanulóknak szüksége van. 

Hogyan tudjuk ezt a készséget, gondolkodás-módot fejleszteni önmagunkban és diákjainkban, 

illetve hogyan tudjuk a kreativitást hatékonyan és eredményesen használni a nyelvórán? Ezekre a 

kérdésekre keressük a választ a 2014-es NYESZE konferencián. 

Az egész napos konferencián a nyitó plenárist követően az angol, német és magyar nyelvű előadások és 

workshopok párhuzamosan hét szekcióban zajlanak. A szünetekben gyümölcsöt, délben meleg ebédet, 

délután pedig frissítőket kínálunk, kávét is. 

 
 
A szünetekben a látogatóknak alkalmuk nyílik megismerni a könyvkiadók legújabb kiadványait, 

melyekből a konferencia napján kedvezményesen vásárolhatnak, és egyidejűleg tájékozódhatnak a 

nyelvvizsgákkal kapcsolatos tudnivalókról. A záró plenáris előadás előtt tombolajátékra kerül sor, 

amelyen a rendezvény támogatói által felajánlott díjakat sorsoljuk ki. 

 

A rendezvény során a résztvevők megismerhetik a 
2014-es nemzetközi IATEFL konferencia eseményeit, előadóit. 

IATEFL Konferencia - Harrogate online 

 

Részvételi díj és jelentkezés 
 

Jelentkezési határidő 2014. február 23-ig 2014. március 31-ig 

VIP belépő NYESZE 
tagoknak 

5 főig 7.500 Ft/fő 8.500 Ft/fő 

6 főtől 6.500 Ft/fő 7.500 Ft/fő 

belépő nem 
tagoknak 

5 főig 8.500 Ft/fő 9.500 Ft/fő 

6 főtől 7.500 Ft/fő 8.500 Ft/fő 

 

* A díjak a meleg ebédet, frissítőket és a tombolát is tartalmazzák. 
 

A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk, de mivel a termek befogadóképessége limitált, arra 
biztatjuk az érdeklődőket, hogy minél hamarabb biztosítsák helyüket a konferencián.  
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