XXIX. Nyári Akadémia
Nyelv – kultúra – identitás

2022. június 20-21.

Baja

A bajai Eötvös József Főiskola Nemzetiségi és Idegen Nyelvi
Intézete 29. alkalommal szervezi meg a Nyári Akadémiát,
amelynek elsődleges célja módszertani továbbképzési lehetőséget nyújtani, technikákat, gyakorlatias, azonnal hasznosítható ötleteket adni német és horvát nemzetiségi, illetve
angol szakos tanítóknak, óvodapedagógusoknak és hallgatóknak.
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően német és horvát
nemzetiségi szekciókat szervezünk, illetve a Nyári Akadémia
tavaly óta angol szekcióval is bővült. A továbbképzést jelenléti
formában tervezzük, lehetőséget teremtve a kapcsolatépítésre,
illetve a kiállítóink által hozott szakmai anyagok megtekintésére.
Időpont: 2022. június 20-21.
10.00 és 17.00 óra között.
Helyszín: Eötvös József Főiskola
(6500 Baja, Szegedi út 2.)
A továbbképzésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz
kötött, regisztrálni az alábbi linken lehet:
https://ejf.hu/form/nyari-akademia.
Regisztrációs határidő: 2022. május 8.

A Nyári Akadémián való részvételt elismerjük az EJF-en folytatott tanulmány részeként, illetve tanúsítványt állítunk ki róla.
Az idei fő témáink:
- kommunikációs és kooperatív technikák,
- motiváció,
- fejlesztő szemlélet,
- nemzetiségi identitás.
A konferenciát plenáris előadással kezdjük, majd párhuzamosan 40 perces előadások, workshopok lesznek három szekcióban.
Az esemény során a résztvevők számára biztosított: konferenciacsomag, napközbeni frissítők (tea, kávé, víz, gyümölcs, pogácsa), háromfogásos ebéd, az előadásokon, workshopokon
való részvétel.
A részletes programot, a kiállítók listáját, az előadások,
workshopok absztraktjait a konferencia készülőben lévő honlapjának címével a regisztrációt követően küldjük el a megadott
e-mail címekre.

Találkozzunk, ha a módszertani eszköztára gazdagításán túl
- nemzetiségi nyelvtudását fejlesztené, nemzetiségi identitását
megerősítené;
- fontosnak tartja, hogy saját és a tanítványai készségei, kompetenciái fejlődjenek;
- a napi munkát megkönnyítő új ötleteket, előrevivő gondolatokat szeretne kapni;
- töltekezést, inspiráló, motiváló beszélgetéseket, kapcsolódásokat és tapasztalatok megosztását keresi.

Szeretettel várjuk!
Amennyiben kérdése merülne fel a rendezvénnyel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal:
Kocsis Adrienn
intézeti előadó
Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet
E-mail: kocsis.adrienn@ejf.hu
Tel: +36 79/524-624 333-as mellék, +36 20/283 4552
Dr. Szőcs Krisztina
intézetigazgató
Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet
E-mail: szocs.krisztina@ejf.hu
Tel: +36 20/267 6060

