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A rendezvény programja
1000– 1120 The Writing Habit
One of the obstacles that writing teachers have to overcome, at times, is a reluctance on
the part of their students to engage in writing activities with enthusiasm. With students
who lack familiarity and/or confidence with writing, we need to spend quite a lot of time
building the writing habit and creating a writing climate in the classroom so that students
feel more comfortable as writers in English. The workshop will focus on the crucial tasks
teachers need to perform when helping students to become better writers such as
motivating, modelling, supporting, responding and evaluating.
Előadó: PETER SZABO, PHD. MBA.
Teacher, LanguageCert examiner Author of Szövegkönyv, EuroAngol B2,
EuroAngol C1, LanguageCert B2, LanguageCert C1 published by Akadémiai
Kiadó
1120– 1130 Coffee break
1130– 1250 St. Patrick’s Day and all things Irish
It’s that time of year again when the green rivers flow and famous building around the
world are lit up in green in honour of one of Europe’s most renowned saints. My aim is to
supply enough brilliant material to have an Irish culture day or even a week at your
school focused on the Emerald Isle with the best quizzes, videos, listening tasks, miniprojects and even grammar.
Előadó: SEÁN THOMPSON MA
Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
50
20
12 –13
Lunch
1320–1430 A Trinity of Skills
Seeing as though we are approaching St. Patrick’s Day why not focus on three useful
skills of speaking, listening and reading. I intend to activate the audience and provide as
many fool proof exercises to focus on combining the skills effectively and dynamically.
Előadó: KUTI ZSUZSANNA MA M.Ed,
Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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.

A konferenciát SEÁN THOMPSON tantárgygondozó vezeti.
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az
Oktogonig, a Deák tértől, ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a
Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig.
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok
részletesen olvashatók.

