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2022.08.23. 
kedd 

2022.08.24. 
szerda 

2022.08.25. 
csütörtök 

2022.08.26. 
péntek 

2022.08.26. 
péntek 

13.00 – 14.00 

Visy Zoltán: 
Magasabb kognitív 
készségek fejlesztése, 
és coaching eszközök 
a napi rutinban 

12.00 – 13.30 

Prievara Tibor: 
Hatékony gamifikáció 
2.0 (1.rész) 

12.00 – 13.30 

Derecskei Anita: 
Hogyan készítsük fel 
tanulóinkat 
állásinterjúkra? 

12.00 – 13.30 

Neil Anderson: 
Making Grammar 
Practice Fun 

 

12.00 – 13.30 

Trippó Sándor: 
Nachschlagen will 
gelernt sein: 
Praxisorientierte 
Anregungen zur 
Wörterbucharbeit 

14.15 – 15.15 

Krämer Kinga: 
A történetmesélés 
ereje – (interaktív) 
mesekönyvek a 
nyelvórán 

13.45 – 15.15 

Prievara Tibor: 
Hatékony gamifikáció 
2.0 (2.rész) 

13.45 – 15.15 

Csíky Anna:  
GIF-ek a nyelvórán 

13.45 – 15.15 

Szőke Johanna: 
Engage with 
Assessment 

13.45 – 15.15 

Koncsag Réka: 
Mit neuem Schwung 
ab September 

 

                   INGYENES PROGRAMNAP: 2022. augusztus 23.  

REDMENTA támogatói előadás (13:00 – 14:00): 
MAGASABB KOGNITÍV KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE, ÉS COACHING ESZKÖZÖK A NAPI RUTINBAN 

VISY ZOLTÁN (Redmenta CEO) 
A digitális feladatlapokról mind tudjuk, hogy rengeteg időt és erőforrást meg tudnak spórolni a tanároknak és az 

iskoláknak. A Redmenta feladatlap szerkesztő és feladatlap tár ezen felül a mindennapokban használt formátumba 

ülteti mindazt, ami a 21. századi oktatáshoz szükséges. A készségfejlesztő feladatok, és a készség fejlesztéshez 

elengedhetetlen coaching eszköztár nem csak az oktatást teszi hatékonyabbá, de segít, hogy a tanulókat jobban 

magával ragadja a tanulás. 

BOOKR támogatói előadás (14:15 – 15:15): 
A TÖRTÉNETMESÉLÉS EREJE – (INTERAKTÍV) MESEKÖNYVEK A NYELVÓRÁN 

KRÄMER KINGA (BOOKR Learning and Curriculum Designer) 
Napjainkban egyre inkább elérhetőek a tankönyveket kiegészítő extra tananyagok és változatos edtech termékek, 

azonban sokszor kihívást jelent a megfelelő kiegészítés kiválasztása és tanulási folyamatba ágyazása. A workshop 

célja az (interaktív) könyvekben rejlő lehetőségek feltérképezése és olyan gyakorlatok bemutatása, amelyek akár már 

másnap hatékonyan használhatóak az általános iskolai tanórán. Ezen módszerek egyike az interaktív történet-

mesélés, amely hozzájárul a tanulók nyelvi fejlődéséhez és szociális-érzelmi tanulásához egyaránt. 
 

https://nyelviskola.hu/nyesze-akademia
https://www.lingea.hu/?utm_campaign=onl-szotar&utm_medium=nyesze&utm_source=sp_logo&utm_content=akademia
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    A két támogatói előadáson való részvétel ingyenes. Regisztráció ITT 
 

                TOVÁBBI PROGRAMNAPOK: 2022. augusztus 24. – 26.  

2022. augusztus 24., szerda (12.00 – 15.15) 

HATÉKONY GAMIFIKÁCIÓ 2.0 (12.00-15.15 negyedórás szünettel) 

PRIEVARA TIBOR (nyelvtanár, tanárképző oktató)  
Ha már hallottál a gamifikációról, esetleg saját tapasztalatod is van, a workshop olyan tapasztalatokkal, trükkökkel 

gazdagít, melyek segítségével még hatékonyabbá válhat a tanulói értékelés.  

A gamifikáció központi kérdése nem elsősorban az értékelés, hanem a pedagógiai tervezés. Gyere el, és hozd 

magaddal kedvenc nyelvkönyvedet. A workshop során az értékelési folyamat mellett a tanulási időszakok 

tervezésével foglalkozunk. 

 

2022. augusztus 25., csütörtök (12.00 – 15.15) 

HOGYAN KÉSZÍTSÜK FEL TANULÓINKAT ÁLLÁSINTERJÚKRA? (12.00-13.30) 

DERECSKEI ANITA (nyelvtanár, CELTA tréner)  
Egy sikeres állásinterjú nagyban befolyásolhatja tanulóink jövőjét. Szerencsére nem kell HR szakértőnek lennünk 

ahhoz, hogy felkészítsük erre őket! A workshop résztvevői sok-sok ötletet kapnak majd állásfelkészítő kurzusok 

strukturálásához és nyelvgyakorló feladatokhoz, amik túlmutatnak a kérdés-válasz struktúrán. 
 

GIF-EK A NYELVÓRÁN (13.45-15.15) 

CSÍKY ANNA (nyelvtanár, tanárképző oktató)  
Egyre többet hallani a vizuális szövegértés és vizuális szövegalkotás, mint ötödik és hatodik nyelvi készség, 

fontosságáról. Ezen az interaktív workshopon arról fogunk beszélgetni és ötleteket nézni, hogyan tudjuk a gifeket 

felhasználni az órán vagy házi feladat gyanánt. Egyrészt technikai szempontból is körüljárjuk a kérdést, (hogy lehet 

könnyen gifeket készíteni, hogy célszerű ezeket egy csoporttal megosztani), másrészt hozok néhány feladatot, amit 

az én diákjaim élvezni szoktak, amikor gifekkel dolgozunk. 

 

2022. augusztus 26., péntek (12.00 – 15.15) 

MAKING GRAMMAR PRACTICE FUN (12.00-13.30) 

NEIL ANDERSON (teacher, teacher trainer)  
Gap-fills and similar exercises are usually useful but perhaps not always that enjoyable. This workshop will look at 

ways we can take grammar practice "off the page" in order to make it more challenging and more engaging, adding 

variety to the lesson while still serving the useful purpose of checking and reinforcing the target language. It will also 

look at the benefits of increasing the amount of oral controlled practice we do. The ideas will be discussed with 

regard to both online and face-to-face teaching. 
 

ENGAGE WITH ASSESSMENT  (13.45-15.15) 

SZŐKE JOHANNA (teacher, teacher trainer)  
When we think of student engagement, it’s usually games and exciting activities that come to mind. So, assessment 

would probably be the last one on your list. It’s because most of us believe it is always teacher-focused and students 

simply have to suffer it through. But testing is not the only way to find out more about our students’ knowledge and 

progress. In this interactive workshop, we will look at different formative assessment activities that can boost your 

students’ engagement and improve their learning competencies, such as critical thinking, learning to learn, 

communication, and collaboration. 

https://forms.gle/9AUmkFtB4AeHGneNA
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2022. augusztus 26., péntek (12.00 – 15.15) 
 

NACHSCHLAGEN WILL GELERNT SEIN: PRAXISORIENTIERTE ANREGUNGEN 

ZUR WÖRTERBUCHARBEIT (12.00-13.30) 

DR. TRIPPÓ SÁNDOR (nyelvtanár, tanárképző oktató) 
Im Zeitalter der Digitalisierung wurden Wörterbücher durch die vielfältigen Online-Angebote allmählich komplett 

verdrängt: Lernende benutzen mittlerweile fast ausschließlich ihre Smartphones, wenn sie ein unbekanntes Wort 

nachschlagen wollen. Die verschiedenen Suchportale bieten zwar einen schnellen und unkomplizierten Zugriff, aber 

es fehlt nicht selten an entsprechenden Strategien, die eine situativ und kommunikativ angemessene Auswahl 

ermöglichen. Damit Lernende ihre Suchergebnisse kritisch betrachten, ist eine (digitale) Wörterbuchkompetenz 

gefragt. In diesem Workshop wollen wir gemeinsam ausgewählte Online-Wörterbücher und Suchportale erkunden 

und praxiserprobte Lernaktivitäten entdecken, mit denen wir in authentischen Unterrichtsszenarien 

Nachschlagetechniken trainieren und dadurch autonomes Lernen fördern können. 
 

MIT NEUEM SCHWUNG AB SEPTEMBER (13.45-15.15) 

KONCSAG RÉKA (nyelvtanár, nyelvi coach)  
Das Schuljahr leichter, gelassener und zugleich erfolgreicher beginnen? Ja, es ist möglich! 

In diesem Workshop sammeln wir tolle Ideen, Tipps und Tricks und eisbrechende Spiele für Sprachlehrer, um mit 

aufrichtiger Begeisterung und Erfolg ins neue Schuljahr zu starten. 

 
 

Részvételi díj: 1 nap (2x90perc) 2 nap (2x2x90perc) 3 nap (3x2x90perc) 

nem NYESZE tagiskolában tanító 
résztvevőnek  

8000 Ft 13.000 Ft 17.000 Ft 

NYESZE tagiskolában tanító 
résztvevőnek 

5800 Ft 10.500 Ft 14.000 Ft 

 

Kedvezmények: 
✓ külsős, nem NYESZE tagiskolákban tanító kollégáknak 20% kedvezmény, ha az elmúlt egy évben legalább egy 

alkalommal részt vettél NYESZE Akadémia képzésen, vagy megvásároltál egy webinárt; 

✓ NYESZE tagiskolákban tanító kollégáknak 10% kedvezmény, ha az elmúlt egy évben legalább egy alkalommal 

részt vettél NYESZE Akadémia képzésen, vagy megvásároltál egy webinárt. 

 

Az online workshopokat a Zoom alkalmazás segítségével tartjuk meg. Felvétel nem készül. 

 

          Jelentkezés 2022. augusztus 19-ig  ITT .   
A támogatói előadásokon való részvétel augusztus 23-án ingyenes! Regisztráció ITT 

 

A határidő után is elfogadunk jelentkezést, regisztrációt a szabad férőhelyek függvényében! 

A NYESZE Akadémiát 2022-ben a LINGEA KIADÓ támogatja, aminek köszönhetően 

a módszertani napokon résztvevők különleges kedvezményekre számíthatnak! 

 

https://forms.gle/cs6rPdJvBm8QeyHRA
https://forms.gle/9AUmkFtB4AeHGneNA
https://www.lingea.hu/?utm_campaign=onl-szotar&utm_medium=nyesze&utm_source=sp_logo&utm_content=akademia

