A köznevelésben tanulók angol nyelvi íráskészségének fejlesztése
OH által akkreditált 30 kredites, ingyenes
pedagógus-továbbbképzés
Szervező neve: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami
A továbbképzés célja:
A továbbképzés segítséget kíván nyújtani az angol nyelvtanároknak ahhoz, hogy
fejleszthessék tanulóik angol nyelvű íráskészségét. Az igényes angol íráshasználat mind a
kimeneti érettségi, mind pedig a nyelvvizsga-követelmények fontos részét képezi, ekképpen a
sikeres megfelelés egyik alapfeltétele.
A program tartalmának rövid ismertetése:
A 30 órás továbbképzés ráirányítja a nyelvtanár figyelmét az angol íráskészségre mint külön
fejleszthető területre. Az alábbi tematikai egységeket tartalmazza:
1. Az angol nyelvi fogalmazás folyamata;
2. Az angol nyelvi fogalmazás mint produktum;
3. Az íráskészség fejlesztése tanórán vagy tanórán kívül;
4. Az élményalapú fejlesztés lehetőségei;
5. Konkrét angol fogalmazások teljesítményének elemzése és fejleszthetősége;
6. Tippek a tanároknak fejlesztő feladatok készítéséhez.
Az angol nyelven írott tanulói fogalmazások alapos megismerésével, gyakorlati
megközelítéssel (a tanárok saját tapasztalataira is reflektálva) a továbbképzés eszköztárat
nyújt a nyelvtanárnak ahhoz, hogy ne csak értékelje, hanem fejleszteni is tudja a tanulók
íráskészségét.
A tanúsítvány kiadásának feltétele:
A tanúsítvány megszerzésének feltétele a továbbképzés foglalkozásainak 80%-án való
részvétel és a határidőre benyújtott záró dolgozat. A benyújtott záró dolgozat értékelése arra
irányul, hogy a továbbképzés anyagát jelentő fejlesztő szemlélet beépült-e a résztvevő
pedagógus záródolgozatába.
Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés résztvevői olyan konkrét, megírt angol írásbeli fogalmazásokat kapnak,
amelyek nem érték el a „megfelelt” értékelést. A résztvevőknek három héten belül írásban
egy egyénre szabott fejlesztési tervet kell kidolgozniuk a „nem-megfelelt” fogalmazásban
foglalt teljesítménnyel kapcsolatban. A beadandó dolgozat terjedelme minimum 6, maximum
9 oldal.
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A jelentkezés feltételei:
angol nyelvszakos tanári oklevél (középiskolai angol nyelv és kultúra tanára, angol nyelv és
irodalom szakos középiskolai tanár)
Részvételi díj összege: a részvétel ingyenes, a továbbképzés finanszírozása az EFOP-3.2.1417-2017-00002 projektből történik
A továbbképzés helyszíne:
PTE Idegen Nyelvi Központ, Pécs, Damjanich u. 30.
A továbbképzés időpontja:
2019. november 15–16 és november 29–30.
Foglalkozási órák:
November 15. péntek:
November 16. szombat:

14.00 – 19.00 (6 óra)
08:30 – 16:30 (9 óra)

A csoport maximális létszáma: 15 fő
Jelentkezési határidő:
2019. november 4.
Ugyanez a képzés még (a jelentkezők településétől függő további helyszínen):
2020. január 3–4. és 17–18.
2020. március 6–7. és 20–24.
2020. május 1–2. és 15–16.
Jelentkezni az alábbi linken található űrlapon lehet:
https://docs.google.com/forms/d/1ubm3LIYBwbqIA37V0lAVWeDoWfrFQzUtFt2Z_6MnPP
U/edit
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