Végre személyesen találkozhatnak a nyelvtanárok!
Tavaszi módszertani konferencia a Nyelviskolák Szakmai Egyesületével
Több száz pedagógust várnak az „Együtt az úton: kapcsolódás és kommunikáció a
nyelvoktatásban" című rendezvényre 2022. április 9-én az ELTE Egyetemi
Kongresszusi Központban. Többek között szó lesz a tanár-diák együttműködésről, a
bizalomról, az értő figyelemről, a közös felelősségvállalásról és a soft skills készségek
nyelvórai fejlesztéséről. A résztvevő tanárok gyakorlati, azonnal hasznosítható
ötleteket kapnak mindennapi munkájukhoz.
További információ: https://nyelviskola.hu/konferencia
Ahogy az életünkben, úgy a nyelvoktatásban is jelenleg a változás az egyedüli állandó, a
legfőbb elvárás pedig az ehhez való folyamatos és sikeres alkalmazkodás. Változik a
körülöttünk lévő világ és az oktatási környezet is. Az emberi kapcsolatok jelentősége
viszont változatlan. A tanár-diák együttműködés még inkább a bizalomról, az értő
figyelemről, a kommunikációról és a közös felelősségvállalásról szól.
Ehhez a folyamathoz - a közös úthoz - szeretne segítséget, módszereket, technikákat, jó
gyakorlatokat, azonnal hasznosítható ötleteket adni a nyelvtanároknak a Nyelviskolák
Szakmai Egyesülete (NYESZE).
Két év kihagyás után ismét személyes jelenléttel kerül megrendezésre az esemény, de élő
közvetítés és online programrész is várja a töltekezést, inspiráló és motiváló
kapcsolódásokat, megosztásokat kereső nyelvtanárokat, akár a közoktatásban dolgoznak,
akár nyelviskolában vagy magántanárként.
A NYESZE rendezvényén rendszeresen tartanak előadást nyelvoktatási szakembereken
kívül más szakmák neves képviselői. Így lesz ez idén is. A konferencia nyitó előadásában
Orosz Györgyi, kommunikációs tréner kutyájával együtt demonstrálja majd a tiszta
kommunikáció alappilléreit, míg a záró plenárisra felkért neveléstudományi kutató,
egyetemi tanár, Dr. Csapó Benő az eredményesebb nyelvtanítás lehetőségeiről fog beszélni
kutatási eredményeket is bemutatva.
Színes a paletta, így a 40 előadó és 20 kiállító részvételével megvalósuló programban
mindenki megtalálhatja a neki szóló szakmai tartalmat. A konferenciára az ország minden
részéről érkeznek pedagógusok – általános- és középiskolákból, nyelviskolákból,
egyetemek nyelvi intézeteiből -, egyénileg, de akár 8-10 fős csoportokban is.
Összekapcsolja őket, hogy fontos számukra a fejlődés, a megújulás lehetősége, a tudásvágy,
a közösségi élmény és szívesen tanulnak egymástól, valamint a módszertanban előrébb járó
kollégáiktól, tanártrénerektől.
Minderre tökéletes lehetőséget biztosít a NYESZE Nyelvtanár Módszertani Konferencia
április 9-én az ELTE Egyetemi Kongresszusi Központban, valamint az online felületen.
További információ: Salusinszky András (NYESZE alelnök) +3630 2121 142

