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M e g h í v ó  

  
Angolnyelv-tanárok szakmai napja 

 
A képzést az általános iskolai angolnyelv-tanárok számára ajánljuk, különösen az 

észak-magyarországi régióból! 
 
                                        Időpont: 2022. november 10. csütörtök 10.00 – 14.30 

Helyszín: Szent Miklós Görögkatolikus Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

           3780 Edelény, Borsodi út 36/b 
 

„Mindig örömteli olyan iskolákat látni, ahol lehetőség van arra, hogy mozogjanak a gyerekek és ne csak a 
virtuális térben éljék a napjaikat. Fantasztikus lehetőségeket teremtenek a diákok számára az edelényi Szent Miklós 

Görögkatolikus Iskola és Óvodában. Ezt az iskolát bárhol elhelyeznénk a világban, mindenhol büszkék lennének 
rá. Mégis Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legnehezebb sorsú vidékén járunk. Magyarország akkor lesz 

élhetőbb, ha a legszegényebb vidéke is elmondhatja, hogy elégedett. Ebben az intézményben matematikai tanulást 
segítő LEGO-elemeket használnak, rendelkezik műfüves focipályával, ping-pong teremmel, korszerű digitális 

tanteremmel, mászófalakkal felszerelt tornateremmel és a most már lovasturisztikai ponttal is, amely az Eurohorse 
1 útvonalához tartozik” Révész Máriusz 

Téma: 
Az angol nyelv tanítása ma – 2022-ben – bemutató órák 

 
 
1000–1045 Angol nyelvi óra látogatása – bemutató órát tartanak az iskola angoltanárai 

 
1100 – 1145  Tehetséggondozás és felzárkóztatás -  szakmai megbeszélés 
 
1145 – 1230 Angol nyelvi óra látogatása– bemutató órát tartanak az iskola angoltanárai 
 

 1230–1300 Reflexiók, szakmai megbeszélés 
 
 1300–1330 szünet 
 

1330–1430 Tanítás 2.0 – a ma és a holnap tanárai, lehetőségei! 
   előadó: Sean Thompson 
   Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 

 
A képzési napot vezeti: Sean Thompson tantárgygondozó 

 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének  

25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető.   
Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 
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