Szervező:

Főtámogató:

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
2020. november 7-én, szombaton
FIGYELEM, FEJLŐDÉS, FLOW
címmel online nyelvtanári konferenciát valósított meg
az alábbi főbb témákkal:
• a tanári önfejlesztés lehetőségei
• a tanulási nehézségekkel való megküzdés
(SNI diákok tanítása)
• az alkalmazkodás és az érzelmi állóképesség
fejlesztése
• motiváció és megújulás
• figyelem és empátia
Az online rendezvény támogatói voltak:

A megszokott tavaszi időpontban a járványhelyzet miatt nem lehetett
megvalósítani a konferenciát. Ősszel végül online formában közel 400
résztvevővel került megrendezésre. A résztvevő tanárkollégák az online
térben az otthonuk kényelméből élvezhették a programot, a házhoz vitt sok-sok
inspirációt, ötletet.
Nagyon értékes és izgalmas tapasztalat volt nekünk szervezőknek is az új
helyzet!
✓ Az interaktivitás jegyében a 7 párhuzamos virtuális teremben több
workshop volt, mint előadás!
✓ Minden élőben, valós időben zajlott. (Ennek van varázsa, bár némi
kockázata is persze.)
✓ A már ismert Zoom platform szolgált a workshopokhoz, előadásokhoz és
a kezdő Zoom felhasználóknak előzetesen gyakorló alkalmakat
kínáltunk.
✓ A program időbeosztás az online megrendezés sajátosságaira tekintettel
a megszokottól lazább, kényelmesebb volt.
✓ Az előadások és workshopok több mint ¾-e felvételre került, tehát
visszanézhető. utólag!
✓ A virtuális kiállítói szobákban és kávézókban alkalom nyílt a
nyelvvizsgaközpontok és könyvkiadók kedvezményes ajánlatainak,
újdonságainak megismerésére.
✓ Az online tombolajáték során 60 résztvevő nyerte el a támogatók által
felajánlott hasznos és értékes ajándékokat.

Nézd meg az eseményről készített kisfilmet!
A támogatott előadások videóit ITT találod.
Ha szeretnéd megnézni, megvenni utólag a videófelvételeket, ITT megteheted!

Várunk szeretettel 2021-ben a
NYESZE NYELVTANÁRI MÓDSZERTANI KONFERENCIÁN!
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FIGYELEM, FEJLŐDÉS, FLOW
Visszanézhető előadások - workshopok

előadó:

workshop / előadás cím:

FEGYVERNEKI GERGŐ
(nyitó plenáris)
ENYEDI ÁGNES
(záró plenáris)

IQ, EQ, DQ – Mi kell a 21. századi tanulónak?

TING, TERESA (EUROEXAM)
(félplenáris)

Designing Learning with the Brain in Mind (part 1-2)

Anderson, Neil

Helping Learners Manage the Lexical Learning Burden

Appleby, Rachel

Observations & Reflection: learning from others, learning from
yourself!

Csíky Anna

Távolságtartás az osztályteremben, ami közelebb hoz

Csősz Ildikó

Figyelem, empátia, együttműködés

Derecskei Anita

Keeping your digital life simple

Esztergályos Kolos (OUP)

Moving on! (-line?) Preparing for the future in teaching

Feketéné Kovács Zsuzsanna

Az írástanítás nehézségei avagy hogyan javítsunk kevesebbet
a nyelvórán

Fischer, Stefanie I. (HUEBER)

Digital unterrichten mit Spaß und Effizienz!

Fischer, Stefanie I. (HUEBER)

Aufbruch in neue Lernwelten mit Momente

Frankó Csuba Dea

Szupererők, amikre mindenkinek szüksége van az exponenciális
változások korában

Gál Zoltán – Dr. Pomázi Gyöngyi
(AKADÉMIAI KIADÓ)

Szotar.net az online nyelvvizsga rendszerek beépülő moduljaként

Jaszenovics Sándor

Es WOOCLAPpt!

Kereszturi Eszter

A szavakon túl - Nyelvi panelek, sablonok, chunkok tanórán
és órán kívül

Koncsag Réka

Check out vagy check in? Tanári önfejlesztés a „burn out” ellen

Kürti Krisztina (LINGEA KIADÓ)

Tantermi és online játékos szókincsfejlesztés gyakorlati példákkal

Molnar, Claudia

Attention! Learning difficulties are not a deficit in learning potential

“Ülj át az én hajómba” - Mivel mérhető, hogyan felismerhető
és tervezhető-e siker?

előadó:

workshop / előadás cím:

Dr. Pallás Edit Ilona (TELC)

“Utazás” B2-ből C1-be a telc nyelvvizsga alapján

Dr. Peres Anna (KLETT KIADÓ)

Rückspiegelung durch Motivation und Differenzierung

Dr. Peres Anna (KLETT KIADÓ)

Rückspiegelung durch Motivation und Differenzierung

Prescott, Francis J. (EUROEXAM)

Speaking Skills for a new age: preparing our students for their
online exams

Prievara Tibor

Digitális tanulás 3.0 – a rendszer összeáll

Sazdovska, Jasmina

21st Century Business Skills for Corporate Trainings

Szesztay Margit

Mozogj, kérdezz, lélegezz!

Szőke Johanna

Sikeres aszinkrón tanítás lépésről lépésre

Dr. Trippó Sándor

So gelingt’s! Anregungen für eine kreative Gestaltung
der Unterrichtspraxis

Megrendelés ITT
A támogatói előadások, workshopok felvétele
nyilvánosan, ingyenesen elérhető ITT!
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