Meghívó

Beszélgetések a korszerű, digitálisan támogatott tanításról
II. Az én angol könytáram – az olvasástanítás öröm a pedagógusnak, élmény a
tanulónak

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport (Eszterházy Károly Egyetem), a Nemzeti
Pedagógus Kar és az IATEFL-Hungary, az Angoltanárok Nemzetközi Egyesületének
magyarországi szervezete tisztelettel meghívja Önt a Beszélgetések a korszerű, digitálisan
támogatott tanításról címmel induló sorozatának második rendezvényére, amely azt a témát
járja körül, hogy az angol nyelv oktatásában miként lehet az idegen nyelven történő olvasást
a nyelv elsajátításának egyik hatékony eszközévé tenni.
Az idegen nyelvek tanítása világszerte kihívást jelent a pedagógusoknak. Az általános- és
középiskolai oktatás világában a tanulók bevonódásának elérése, a szókincs gyarapítását és
gyakorlását támogató motiváló környezet megteremtése jelenti a legfőbb nehézséget.
Mindehhez elengedhetetlen, hogy a tanuló érdeklődéséhez és nyelvi szintjéhez illeszkedő,
hiteles nyelvi szövegekkel és kiejtéssel találkozzon. A rendezvényen a résztvevők betekintést
nyerhetnek egy olyan, az angol nyelven történő olvasást támogató digitális programba,
amely a használat megkezdése során azonosított nyelvi szinthez igazítva kínál
olvasmányokat, a tanuló számára is választást kínálva a saját élményen keresztüli tanulásra.

A gyakorlati bemutató során a résztvevők saját maguk is megtapasztalhatják, hogy milyen
változatos módon alkalmazható a digitális program, valamint a szövegértést ellenőrző
kérdések megválaszolására kapott azonnali visszacsatolás, és az egyénre fókuszáló
visszajelzés miként támogatja a korai beavatkozást olyan területeken, ahol a diák
nehézségekkel küzd.

Időpont: 2019. május 15., 15:00 – 17:00 óra (regisztráció: 14:30-tól)
Helyszín: MTA Természettudományi Kutatóközpont – 1117 Budapest, Magyar tudósok
körútja 2., földszinti előadóterem (K01.B)

Program:
14:30 – 15:00 Regisztráció
15:00 – 15:10 Az angol mint ’lingua franca’ (közös nyelv)? – Csépe Valéria akadémikus, az
Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport szakmai vezetője
15:10 – 15.40 A tanulók bevonása, motiválása és magabiztosságuk növelése digitális
erőforrások felhasználásával az angol, mint idegen nyelv alkalmazásában – Doris Linville,
M.S.Ed., Kiemelt Projektek Igazgatója, myON
15:40 – 17:00 Gyakorlati bemutató, kérdések és válaszok

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát legkésőbb
május 13-ig, hétfő délig jelezze az info.oktatas2030@uni-eszterhazy.hu e-mail címen.
Az előadás nyelve angol, a diák angol nyelvűek.
Amennyiben részt kíván venni a gyakorlati bemutatón, kérjük, hozzon magával laptopot vagy
táblagépet.

