Archívum
Nyelveken szólunk országos nyelvtanári konferencia 2015
Időpont: 2015. május 22. péntek 14:00-tól 19:00-ig és május 23. szombat 9:00-tól
13:00-ig.
Helyszín: Fóti Szabad Waldorf Gimnázium, Fót, Vörösmarty tér 2.

A Nyelveken szólunk konferencia mindkét napjának végén fórumot tartunk, ahol az
alábbi kérdőívben összegyűjtött témákat vitatjuk meg szakmai körben.
https://www.surveymonkey.com/s/L8VFRLT
A konferencia ideje alatt büfé és könyvespult működik a gimnáziumban. A büféhez a Fóti
Szabad Waldorf Iskola szülői közössége adományoz ételeket. A könyvespultra előzetes
egyeztetés alapján (hollosiszonja@gmail.com) bárki hozhat használt és új
nyelvkönyveket, oktatási segédanyagokat.
Nyelvkönyvvásár támogatás
A konferencia ideje alatt működő nyelvkönyvvásárra mindenki hozhat használt és új
nyelvkönyveket, oktatási segédanyagokat! Előzetes egyeztetés szükséges május 21-ig
ahollosiszonja@gmail.com címen. A bevételt gimnazistáink nyelvvizsga-támogatására
fordítjuk.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
A férőhelyek száma korlátozott, előzetes jelentkezés szükséges!

Nyelveken szólunk nyelvtanári konferencia 2015
Program

A változtatás jogát fenntartjuk.

2015. május 22. péntek
12:00től

Gyülekezés, helyfoglalás, regisztráció, ebédjegy átvétel

14:00

Fekete Andrea

14:10

Gróf Adrienne

Beszélgetőkör: „Miből lesz a cserediák?”

Molnár Eszter

„Taníthatatlanok?” Lemondás helyett
megoldások

15:10

Almási Anikó

Warmers, Fillers, Coolers Usborne kártyákkal

15:40
16:00

Szünet
Havasi Zoltán

16:30

Tolnai Antal

17:00

Hevesi Mihály

17:30

Szünet
Türkössy Szilárd

14:40

17:40

Fóti Szabad Waldorf Gimnázium
Fóti Szabad Waldorf Gimnázium
Újbudai Széchenyi István
Gimnázium
Budapesti Corvinus Egyetem

Click4Skill

Hámori Waldorf Iskola
független

Fóti Szabad Waldorf Gimnázium

Megnyitó

Click4Skill a mobil nyelvtanár
Az írástudók felelőssége, avagy mennyiben
felelős az iskolai nyelvoktatás a lesújtó
statisztikákért?
Ki tanítja a gyereket? Gyakorlatok egymással
Szakmai fórum a diákok, szülők, nyelvtanárok
összegyűjtött kérdései mentén I.

2014. június 7. szombat
09:00
9:30
10:00
10:30

Mit (nem) tudunk mi tanárok és mit (nem)
tudnak a diákok. Avagy információs írástudás a
Szegedi Tudományegyetem
nyelvórán
Kömley Pálma és Mezei Csilla Beszélgetőkör: Diszes gyermekek nyelvtanítása.
Fóti Szabad Waldorf Gimnázium
Tapasztalatok és módszerek
Kremer Susan
Egynyelvű oktatás otthontanuló gyermekeknél
Szabó-Gilinger Eszter

független

Szünet
Egri Ágnes és Demkó
Marianna

Szegedi Szabad Waldorf és

A Waldorf –tanárok Nyelvtanári Műhelyéről

11:20

Sipos Piroska

11:50

Varsányi Andrea

A nyelvóra által nyújtott élmény és a tanári
motiváció összefüggései
Szakmai fórum a diákok, szülők, nyelvtanárok
összegyűjtött kérdései mentén II.

13:00
14:00

Ebéd
A fóti Károlyi kastély megtekintése Márkus Tamás vezetésével

10:50

Göllner Mária Regionális Waldorf
Gimnázium, Váci Waldorf Általános
Iskola

Globus Human Services
Fóti Szabad Waldorf Gimnázium

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyelveken szólunk
országos nyelvtanári konferencia 2014
Összefoglaló
2014. június 6-7-én első ízben rendeztünk
nyelvtanári konferenciát a Fóti Szabad
Waldorf
Gimnáziumban.
Tizennyolc
előadó, harminc iskola, magántanárok,
nyelviskolák, érdeklődő szülők és
nyelvtanulók hallgathattak előadásokat és
vitatkozhattak az 1-12-es korosztály
idegennyelv tanításának kérdéseiről.
Az alábbi összefoglalóban elsősorban az
első Nyelveken szólunk konferencia
hangulatát
szeretnénk
veletek
megosztani.
Az
előadásszövegek
szerkesztett
változatát
igyekszünk
mielőbb
hozzáférhetővé tenni. Terveink szerint
Nyelveken
szólunk
címmel
online
folyóiratot indítanánk. A konferencia
azonban ingyenes, nem akkreditált
esemény, melyen a büfé bevétele a
gimnazisták
nyelvvizsgatámogatására
fordítandó. Időbe telik tehát, amíg
megteremtődnek az online folyóirat
működtetésének feltételei.
Addig is néhány, már megszerkesztett
előadást ezen az oldalon, méltatlanul
legalul elolvashattok.
Hogyan zajlott az első Nyelveken szólunk
országos nyelvtanári konferencia 2014ben?
Fekete
Andrea
igazgató megnyitó
beszédében
a
konferencia
céljait
tekintette át: tapasztalatcsere az állami és
nem állami iskolák nyelvtanárai között, a
nyelvtanulás elkötelezett támogatása,
alapítvány és szakfolyóirat indítása a
távolabbi jövőben.

Tolnai Antal a waldorf nyelvtanítás
hátterét, emberképét mutatta be élvezetes
előadásban. Hagyák Nóra szülőtársunk
saját módszeréről és nyelviskolájáról
beszélt. Tuza Erika az állat asszisztált
nyelvtanításba vezette be a közönséget,
Maja kutya segítségével. Hevesi Mihály
Ausztriából érkezett a konferenciára, több
saját
kiadvánnyal.
Előadásában
a
nyelvtanulási motivációk különbözőségét,
az autoritmia elvét és a nyelvtanárok
segítésének
további
lehetőségeit
ismertette. Fekete Andreától mint
anyanyelvtanártól megtudtuk, hogy a
nyelvtan strukturális megközelítése a
nyelvek között átjárást nagy mértékben
segíti.
Németh
Beatrix
a
korai
nyelvoktatás elkötelezettjeként saját
nyelviskolája eszköztárát hozta el a
konferenciánkra.
Kovács
Ilona
a
műfordítás alapvető csapdáiról beszélt, és
arról, hogy a nyelv mélységeinek
megismerése a kreatív nyelvhasználat
biztos forrása. Szabó-Gilinger Eszter az
információs tudatlanság kezelésére tett
tanári és könyvtárosi gyakorlatait mutatta
be. A középiskolákból az egyetemek angol
szakjaira érkező diákok vélt és valós
tudásának
különbségeiről,
ezek
megítélésről és a lehetséges nyelvtanári
válaszokról beszélt. Az előadás átvezetést
adott a Mezei Csilla vezette vitához. Az
élénk eszmecsere a motiváció, a tanári
eszközök és a nyelvtanulási folyamat
résztvevőinek elvárásai körül zajlott.
Este Finding Ádám zenéje csendesítette a
bábeli hangzavart.
Szombaton is több mint harmincan jöttek
el!

Tolnai Antal ajándék ritmikus résszel
lepte meg az egybegyűlteket. Az első
előadó, Osváth Erika mesélt nekünk. A
hangjával játszva mutatta be a megértés
támogatás egy izgalmas módját. Demkó
Marianna eddigi waldorf nyelvtanári
pályafutását
összegezte,
amelynek
számára legkedvesebb és legaktuálisabb
kihívása a motiválatlannak tűnő tanulók
hatékony segítése.
Boldizsár Gábor a kéttannyelvű képzési
rendszer egykori megálmodója és
megvalósítója
1985-től
napjainkig
összegezte a kéttannyelvű oktatás
történetét, és a ma is jól működő rendszer
elveit és gyakorlatát.
Boros Katalin a tervezett pihenésről
beszélt, azaz a passzivitás és az aktivitás
helyes arányának megtalálásáról a
nyelvtanulás során. A motiváltság és a
megfogalmazott cél mellett a lustaságot
nevezte a sikeres nyelvtanulás zálogának.
Hollósi
Szonja
a
nyelvvizsga
kommandóról
tartott
előadást.
A
gimnáziumban 2013. októbertől 2014.
májusig, 9-12. osztályosoknak tartott
intenzív
nyelvvizsga-előkészítő
tapasztalatairól hallhattunk beszámolót.
Ajándék programként a Fóti Kastély
étterem
vezetője
Márkus
Tamás
idegenvezetést tartott a konferencia
résztvevői
számára
kastély
belső
termeiben. Gazdag bemutatót hallottunk a
Károlyi család és a kastély ezer éves
történetéről, a kastély sorsáról, mai
helyzetéről. Márkus Tamás műveltsége,
lebilincselő előadói stílusa, az átadott
ismeretek sokszínűsége és gazdagsága,
valamint a szívélyes fogadtatás különleges
csillogást adtak az eseményünknek.
Ezúton is köszönet érte!
A
közel
egyórásra
sikerült
kastélylátogatást az előadók készségesen
„behozták”. Gaál Zita a nyelvtanár és a
coach
munkájának
hasonlóságaira
döbbentette rá a jelenlévőket. Egyszerre
mutatkozott be nyelvvizsgaközpontban
tevékenykedő
angoltanárként,

idegennyelvi coachként, bizniszcoachként,
a nyelvtanulók folyamatosan fejlődő,
útkereső segítőjeként.
Az Ami nélkül nem megyünk haza
programot, azaz a záró beszélgetést
Türkössy Szilárd vezette. Számos ötlet
cserélt gazdát. Egy nyelvet beszéltünk.
Köszönjük minden résztvevő és támogató
munkáját!

Program
Nyelveken szólunk nyelvtanári konferencia
2014. június 6-7.
2014. június 6. péntek
8:30-tól
9:30
10:00

12:40

Gyülekezés, helyfoglalás, reggeli, előadók, szállóvendégek regisztrációja
Fekete Andrea
Megnyitó
Tolnai Antal
Az öntudat szobrásza. A nyelv és a nyelvtanítás
értelme a Waldorf-pedagógiában
Hagyák Nóra
A személyre szabott nyelvoktatás Magyarországon,
avagy mit keres egy kutya az angolórán?
Tuza Erika
Szünet
Hevesi Mihály
Hogyan használjuk a diákok kedvenc dalait, filmjeit a
nyelvtanításban, 7-12 osztályokban?
Fekete Andrea
Az anyanyelv és az idegennyelv kompetenciájáról

13:00
14:00

Ebédszünet
Németh Beatrix

14:45

Kovács Ilona

15:05
15:15

Szünet
Szabó-Gilinger Eszter

15:40

Mezei Csilla moderátor

Egyetemi hallgatók, kicsik, nagyok, tanárok, fordítók,
könyvtárhasználók – és az angol
Eszmecsere és ötletparádé nyelvtanároknak

18:00

Finding Ádám zenél

Teaház rummal

11:00
11:40
11:50

A korai nyelvoktatás ábécéje. Gyakorlati tippek az
élvezetes nyelvoktatáshoz
Kontrasztív szemlélet a műfordításban. Nyelvi
csapdák

2014. június 7. szombat
09:00

Osváth Erika

Mondok egy mesét!avagy mesék felhasználása az
angol nyelvi foglalkozásokon
A tanulási nehézségekkel küszködő gyermekek
segítése Waldorf iskolákban

9:50

Demkó Mariann

10:40
10:45

Szünet
Boldizsár Gábor

11:25

Boros Katalin

Európai nyelvoktatás-politika, magyar nyelvoktatáspolitika és a valóság
Frissítőt tessék! Tervezett pihenés a nyelvtanításban

12:00
12:30

Ebédszünet
Gaál Zita és Mezei László

Motivációs lehetőségeink a coaching erejével

13:20

Türkössy Szilárd

Kérdések szerepe a prepubertás és pubertás
időszakában a Waldorf pedagógia emberképe

alapján
14:00
14:10

Szünet
Hollósi Szonja

14:35

Jármy Zsuzsa moderátor

16:00

Konferencia vége

A nyelvvizsga kommandó. Egy idei kísérlet
bemutatása
Ami nélkül nem megyünk haza

Meghívó 2014
„Azért tanuljunk nyelveket, mert a nyelv az egyetlen, amit rosszul is érdemes tudni.”
Lomb Kató
2014. június 6-7-én első ízben, hagyományteremtő szándékkal, Nyelveken szólunk
címmel nyelvtanári konferenciát szervezünk. Célunk, hogy magunk között legyünk,
tapasztalatot cseréljünk, ötleteket gyűjtsünk, nyelveken szóljunk, együnk-igyunk, és
sokat nevessünk.
Mi, nyelvtanárok tudjuk, hogy az idegen nyelvek az iskolai oktatásban különleges
szerepet töltenek be. Egészen különlegeset. Mindannyian magányosan, vagy néhány
kollégával együtt búsulva, ötletelve éljük a nyelvtanulók segítésének mindennapjait.
Ha találkozunk, kiderül, hogy mások hasonló vagy éppen egészen más újításokon
munkálkodnak. Kiderül, hogy számtalan változásról már nem kell álmodnunk, mert van
ahol már meg is valósították. Kiderül, hogy nem csupán szükségünk van, de
számíthatunk is egymásra.
Kiderül, hogy mi, nyelvtanárok egy nyelvet beszélünk.
Június 6-án pénteken és június 7-én szombaton 9 órától 17 óráig tanulhatunk egymástól.
Utána jöhet a (nyolc óra) szórakozás!
Ha szívesen tartanál előadást, workshopot vagy gyakorlati foglalkozást, esetleg játékot,
egyéb programot az iskolai nyelvoktatás valamely területéről, írd meg a tervezett címet,
időigényedet (20-60 perc), eszközigényedet, és egy pár soros kivonatot abból, amit
hozol (április 15-ig).
A „Nyelveken szólunk” konferencia megrendezéséhez nem keresünk szponzorokat, mert
szeretnénk, ha az eseményünk arról szólna, amit mi magunk, itt és most, meg tudunk
valósítani.
A kétnapos konferencia ideje alatt nyitva tartó nemzetközi büfé biztosít folyamatos
nassolási és ebédelési lehetőséget kedvező áron. A büfé bevételét jótékony célra
fordítjuk: az ingyenes első nyelvvizsga megszerzésének támogatására.
A vidékről érkezőknek családoknál tudunk ingyenes szállást biztosítani.
Minden visszajelzésnek örülünk! Szeretettel várunk minden érdeklődőt, érintettet!
Hollósi Szonja szervező és a Fóti Szabad Waldorf Iskola nyelvtanárai

