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A British Council és a Békés Megyei Könyvtár GatewayUK szekciója a
következő tanfolyamot hirdeti meg:

FELKÉSZÍTÉS A MODERN EURÓPAI ANGOL NYELVVIZSGÁKRA:
MODUL A: A BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE-MÉRÉSE A2/B1 SZINTEN
MODUL B: AZ ÍRÁSKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSE-MÉRÉSE A2/B1 SZINTEN

Időpont: 
Beszédkészség: 2006. 02. 17-18.   (Jelentkezési határidő: 2006. január 20.)
Íráskészség: 2006. 02. 24-25.  (Jelentkezési határidő: 2006. január 20.)

Helyszín:
Békés Megyei Könyvtár 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.

Létszám:
Beszédkészség: maximum 15 fő
Íráskészség: maximum 20 fő

Részvételi díj: Ingyenes

A továbbképzés fő célja a középiskolai angol nyelvtanárok tudatosságának
fejlesztése a produktív nyelvi készségek, nevezetesen a beszédkészség és
íráskészség fejlesztése, mérése és értékelése, az idegennyelv-pedagógiai
értékelés-mérés területén. Az európai jó gyakorlat megismertetésével és
gyakorlati alkalmazásával olyan értékelési-mérési, felkészítési módszerek és
technikák birtokába jutnak a résztvevők, melyek segítségével a nyelvtanulók
teljesítményét, eredményességét jelentősen növelni lehet az A2/B1 szintű
modern európai nyelvvizsgákon, beleértve a magyar középszintű angol nyelvi
érettségi vizsgát is.

A kurzus a British Council vizsgaszakértői csoportja által a modern európai
nyelvvizsgáztatás legújabb módszereinek felhasználásával kifejlesztett,
készségalapú szóbeli és írásbeli vizsgamodellt, valamint tanulói
mintateljesítményeket (írásbeli dolgozatokat és videóra vett szóbeli
próbavizsgákat) tartalmazó tananyagával segítséget nyújt a középiskolai
angol nyelvtanároknak az új, EU-konform követelmény- és vizsgarendszer
által megkövetelt értékelési - mérési módszerek elsajátításában, s ezek
alkalmazásában a tanítási órákon és a vizsgaszituációkban. A résztvevők
hasznos gyakorlati tanácsokat kapnak írásbeli dolgozatok értékeléséhez,
valamint szóbeli vizsgák (például az új érettségi vizsga) levezetéséhez és
feladatok készítéséhez is.
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A tanfolyam a két modulból áll, amelyek külön-külön is végezhetőek:
A) A beszédkészség értékelése-mérése A2/B1 szinten
14 órás, videós távoktató tananyag feldolgozása egyénileg
16 kontakt óra (2 nap) a tanfolyam keretében

B) Az íráskészség értékelése-mérése A2/B1 szinten
14 órás távoktató tananyag feldolgozása egyénileg
16 kontakt óra (2 nap) a tanfolyam keretében

Oktatók: A British Council által kiképzett nemzetközi vizsgaszakértők.

Tanúsítvány: A tanfolyamot elvégző tanárok a British Council által
kibocsátott tanúsítványt kapnak. A magyar és a brit kormány
között 1997 óta érvényben lévő megállapodás alapján a
tanfolyam teljes óraszáma (60 óra) beszámítható az akkreditált
pedagógus továbbképzésekért járó kreditpontok közé
(277/1997. XII.22.). A tanúsítvány kiadásának feltétele a
távoktatási anyagban megjelölt feladatok elvégzése és a 15-15
kontakt órán való részvétel. Mindkét modul teljesítése esetén 60,
csak az egyik modul teljesítése esetén 30 kredit pont adható.

További információ: www.examsreform.hu

Helyi szervező:

Szarka Judit
Békés Megyei Könyvtár
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.
Tel.: 66 / 530-219
Email: jszarka@bmk.hu


