A NYESZE Akadémia támogatója:

Online képzés nyelvtanároknak
2022. május 28., szombat 10:00 – 15:00

A szókincs és a szóbeli kommunikáció két olyan területe a nyelvoktatásnak, amelyek
fejlesztésére tanítványaink gyakran a nyelvtanulás egyéb területeinél is
motiváltabbak, valamint amelyekben elért haladásukat többnyire azonosítják a
nyelvtanulásban elért fejlődésükkel. Szerencsére elképesztően változatos feladat
repertoár áll rendelkezésünkre e cél érdekében.
A gyakorlat-orientált képzés során ebből a hatalmas repertoárból próbálunk ki
feladatokat, röviden feltérképezve az elméleti hátteret is. Azt is megnézzük, hogy
a szókincs és a szóbeli kommunikáció fejlesztését miként tudjuk ötvözni az
írásbeli kommunikációt is fejlesztő feladatokkal.
A feladatok nagy része tökéletesen alkalmazható online tanórákon is, valamint
kipróbálunk kimondottan online környezetbe illőket is. Nyári intenzív tanfolyamokon,
nyelvi táborokban is jól használhatók a bemutatásra kerülő módszerek, feladatok,
játékok.
1. rész: szókincs- és beszédkészség-fejlesztés
2. rész: szókincs- és beszédkészség-fejlesztés
3. rész: íráskészség-fejlesztés

Tréner: SIPOS PIROSKA (nyelvtanár, tréner, tanárképző)
Időbeosztás:
10:00 –
11:30 –
12:00 –
13:30 –
14:00 –
14:45 –

11:30
12:00
13:30
14:00
14:45
15:00

képzés 1. rész
szünet
képzés 2. rész
szünet
képzés 3. rész
kötetlen beszélgetés
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A NYESZE Akadémia támogatója:

Részvételi díj: 10.000 Ft/fő; (20% kedvezménnyel 8000 Ft);
NYESZE tagiskolában tanítók kedvezményes díja: 7600 Ft/fő; (10% kedvezménnyel
6840 Ft/fő). A kedvezmény azoknak jár, akik az elmúlt egy évben legalább egy
alkalommal részt vettek NYESZE Akadémia workshopon, vagy megvásároltak egy
webinárt.
Helyszín: online tér (Zoom). Felvétel nem készül, így utólag nem lesz elérhető a
képzés!
Jelentkezés 2022. május 19-ig online formában itt. A szabad férőhelyek erejéig a
határidő után is lehet jelentkezni.
A képzés nem akkreditált, de a 277/1997. Korm. rendelet 5.§ 3. pontja értelmében
elszámolható kötelező továbbképzés teljesítésének.
A képzésben résztvevőkkel a jogszabályi előírásoknak megfelelően szóbeli
felnőttképzési szerződés kötünk.
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