NYESZE AKADÉMIA
Workshop nyelvtanároknak,
szakmai vezetőknek

"Az én órám célja márpedig..."
ÓRATERVEZÉS FELSŐFOKON
ENYEDI ÁGNES (tanárképző tréner)
2019. november 15., péntek 10:00 – 16:00
A továbbképzés mindazoknak szól, akik az óratervezést főleg papírmunkának,
egyetemi beadandó feladatnak, esetleg egy táblázat kitöltésének gondolták –
például egy minősítés előtt. A program három része a tervezéshez kapcsolódó
olyan témákat jár körbe, amitől egy órán egyből meglátszik a profi nyelvtanári
attitűd és a szakmai tudatosság.
1) Megvitatjuk, mi jelent egy nyelvtanár számára sikert az óra végén, ez
miben mérhető és mit tudunk tenni azért, hogy ez a siker létrejöjjön
számunkra és nyelvtanulóink számára egyaránt. Mi az, ami célnak
tekinthető és mi az, ami nem.
2) Megnézzük, hogyan álljunk neki lépésről-lépésre átgondolni mit is
szeretnénk csinálni - természetesen hátulról visszafelé haladva, és
figyelembe véve, hogy mit szeretnénk csomagolni hallgatóinknak, hogy
magukkal vigyék útravalóként az óráról. Mi az a két pillér, amire
építenünk kell, miként segítenek ebben Bloom féle igék, a mozifilmek
trélerjei vagy az alapvető visszajelzési technikák.
3) Végül belenézünk abba, hogyan lehet a sikert megtervezni, illetve azt
az érzést fenntartani, hogy teszünk lépéseket előre és nem csak
„gyakorlunk még egy kicsit”. És ha mindez sikerül, hogyan kerül egy
csónakba a tanár és a tanuló akik remélhetőleg ugyanabba az irányba
húzzák az evezőt.
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Időbeosztás:
10:00
10:15
11:45
12:15
13:45
14:00
15:30

- 10:15
– 11:45
– 12:15
– 13:45
– 14:00
– 15:30
– 16:00

regisztráció
tréning
ebédszünet
tréning
szünet
tréning
kötetlen beszélgetés a trénerrel

Helyszín: Atalanta Nyelvoktatási Központ, 1083 Bp. Jázmin u. 10.
Részvételi díj: 10.000.-Ft/fő; a NYESZE tagiskolá(k)ban dolgozóknak 7.500.-Ft/fő.
(A díj napközbeni frissítőket tartalmaz, ebédet nem.)
Jelentkezési határidő: 2019. november 8. A jelentkezéseket online formában
várjuk.
A képzés nem akkreditált, de a 277/1997. Korm. rendelet 5.§ 3. pontja értelmében
elszámolható kötelező továbbképzés teljesítésének.
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