NYELVISKOLÁK SZAKMAI EGYESÜLETE

SZAKMAI NAP
2019. november 21., csütörtök
1056 Budapest, Molnár u. 11. – Országos Idegennyelvű Könyvtár

9:50 – 10:00

Megnyitó

10:00 – 10:45

A nyelvoktatási piac aktuális helyzete – Ványi Gergő (Nyelviskolák Szakmai
Egyesülete – Novoschool Nyelviskola)

Az előadásban elemezzük a magyarországi nyelvoktatási piac főbb jellemzőit, szó esik a piac méretéről,
szegmenseiről, tagoltságáról, fontosabb tendenciákról. Megvizsgáljuk a legfrissebb makrogazdasági mutatókat,
statisztikákat, és elemezzük az NYESZE tagiskola-vezetői kérdőív eredményeit.

10:45 – 11:00

kávészünet

11:00 – 11:45

Változások a felnőttképzésben – Dr. Hafiek Andrea (Szakképzési és Felnőttképzési
Szabályozási Főosztály – Innovációs és Technológiai Minisztérium)

11:45 – 12:45

ebédszünet

12:45 – 13:30

Nyelvtanfolyamok egy termelő vállalat szemszögéből - Kiss Gabriella (HR vezető,
coach)

A HR-szakember előadásában beszél arról, milyen nyelvtanfolyami képzési formákat preferálnak a megrendelő
cégek, mi a cégek véleménye az online képzési formákról, mi a véleményük a munkaidőben zajló tanfolyamokról,
illetve a munkaidő utáni képzésekről, megéri-e a cégeknek nyelvtudás nélkül felvenni a munkavállalót és az ő
nyelvi képzésébe invesztálni, mennyire fontos a nyelvtanfolyamok megrendelésénél a nyelvtanfolyamok ára,
milyen egyéb szempontokat vesznek figyelembe a HR döntéshozók.

13:30 – 13:45

kávészünet

13:45 – 14:30

Pályázni, de hogyan?- Sikeres nyelviskolai projektek Európában – Piroska Tímea
(Nyelviskolák Szakmai Egyesülete – Antener Képző Központ)

Az elmúlt 4 évben minden pályázata nyertes volt az Antener Nyelviskolának, összesen 70 munkatársa számára
tudott külföldi továbbképzést biztosítani díjmentesen az Erasmus+ program keretén belül. E mellett 2 stratégiai
együttműködési projektet is sikeresen koordinálnak európai képzőintézmények részvételével. Hogyan tud egy kis
nyelviskola sikeres lenni ezekben a pályázatokban, és mi kell ahhoz, hogy ezt más képzők is elérjék? Erre ad
választ az előadás.

Részvételi díj:
- NYESZE tagiskoláknak 1 fő részvétele ingyenes, de regisztrációhoz kötött;
- külsős intézményeknek, kollégáknak 5.000.-Ft/fő. Jelentkezés itt.
A díj tartalmazza a frissítőket, és a svédasztalos büféebédet is. Regisztrálni, jelentkezni november 15-ig ill.
a férőhelyek erejéig lehetséges.
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