BESZÁMOLÓ
a Nemzeti Pedagógus Kar
Idegen nyelvi tagozatának konferenciájáról
2019. okt. 11.
Kb. 170 fő vett részt a konferencián, amelyet a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium épületében
rendeztünk meg. Ezúton is köszönjük az intézmény vezetésének segítőkészségét és rugalmasságát! A
résztvevőknek pedig az előkészületekben és a rendezvényen tanúsított aktív közreműködésért mondunk
köszönetet.
A tervezett programpontok az alábbiak voltak:
10:00 – 10:15 Köszöntő
Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella elnökségi tag / Nemzeti Pedagógus Kar
10:15 – 11:00 Tájékoztatás a kormány által meghirdetett külföldi tanulmányi kirándulásokról
Bartos Mónika miniszteri biztos, Tiboldi Tímea / Tempus Közalapítvány
11:00 – 11:15 A 2020-tól érvényes felsőoktatási bemeneti követelménnyel kapcsolatos tájékoztatás
Horváth Péter elnök / Nemzeti Pedagógus Kar
11:15 – 11:45 Az ELTE munkatársai által kidolgozott MOOC képzések angol, francia, német és olasz
nyelvtanárok, valamint angol nyelvtanulók számára
Tartsayné Dr. Németh Nóra adjunktus, Dr. Öveges Enikő adjunktus / ELTE BTK Angol-Amerikai
Intézet
11:45 – 12:15 Fenntarthatóság az iskolákban
Nikolics Noémi tagozati elnök / Nemzeti Pedagógus Kar, ELTE Trefort
12:15 – 13:00 Szendvicsebéd
13:00 – 13:45 SZEKCIÓK
1. Angol nyelvtankönyvek – szempontsor kidolgozása
Sillár Barbara / Városmajori Gimnázium
2. Német nyelvtankönyvek – szempontsor kidolgozása
Szabó Éva / ELTE Trefort
3. Francia, olasz, orosz, spanyol nyelvtankönyvek – szempontsor kidolgozása
Dr. Kovács Máté / ELTE Trefort
4. Angol nyelvtanulás társasjátékok segítségével – bemutató workshop
Kenessei Hajnalka
Összefoglalás, zárás
Nikolics Noémi tagozati elnök / Idegen nyelvi tagozat, Nemzeti Pedagógus Kar
Az összefoglalót ld. alább.

Nyelvi utak
Bartos Mónika miniszteri biztos asszony tulajdonképpen ugyanazt az információt erősítette meg, mint ami
a Tempus honlapján található hetek óta. Érdemes folyamatosan követni a Gyakori Kérdések oldalt, amit
időnként frissítenek. A lényeg, hogy november végéig mindenképpen türelemmel kell lennünk, hiszen
addigra ígérik, hogy a választható nyelviskolák listája és egyéb részletes tájékoztatók felkerülnek oda.
Konkrétan a jelentkezés februártól lesz lehetséges, akár egyéni, akár csoportos változatban.
A konferencia előkészületeinek részét képezte, hogy az NPK Idegen nyelvi tagozatának kérdéseit
összeszerkesztve elküldtem a miniszteri biztos asszonynak és a Tempus képviselőinek is, hogy ezek
ismeretében állíthassák össze a tájékoztatójukat. Ezek alapján tisztában vannak a szakma aggályaival és
igyekeznek a lehető legkörültekintőbben előkészíteni mindent. Ezzel együtt fontos hangsúlyozni, hogy ezek
az utazások ugyan alanyi jogon járnak, de pályázati keretben lesznek elérhetőek és egy lehetőséget
jelentenek a diákoknak, tehát semmiképpen sem kötelességet. Pedagógusként és szülőként természetesen
szeretnénk mindenkit hozzásegíteni a lehetőség kihasználásához.
A legnagyobb kérdésnek a pénzmozgások tűnnek, hiszen pillanatnyilag nem látjuk át, hogy a repülőjegyek
foglalását hogyan tudjuk előfinanszírozással megoldani, amikor a fenntartón és közbeszerzésen keresztül
kell zajlania mindennek. Bízunk abban, hogy novemberre (de legkésőbb februárra) ez is átláthatóvá válik.
A novemberben megnyíló online adatbázis apropóján a Tempus tervez két nagyobb tájékoztatót is tartani,
aminek a megszervezésében partnernek kérték fel a tagozatunkat.
Pontszámítás 2020-tól
Horváth Péter elnök úr alaposan elmagyarázta a 2020-tól érvényes szabályokat. Az biztos, hogy az orvosi
pályák és néhány műszaki szak kivételével (az orvosin előírás a biológia+fizika vagy biológia+kémia emelt
érettségi, műszakin pedig nem fogadják el a nyelvi emeltet emeltként, csak nyelvvizsgaként) a nyelvi emelt
szintű érettségik felértékelődnek, hiszen egy ilyen vizsga legalább 60%-os teljesítésével "két legyet üt egy
csapásra" a jelentkező: meglesz a bemenethez szükséges min. 1 emelt szintű érettségije és a B2 szintű
nyelvvizsgája is. Ezért fokozottan kell segítenünk a diákok felkészülését az emelt szintű nyelvi érettségire.
Ld. a prezentációt:
https://drive.google.com/open?id=14BqVs0CaxaIiaVoCLx-WUBR7LEHJyjAN
MOOC képzések
Sajnos az első két programponttal annyira elhúzódott az idő, hogy az ELTE adjunktusai, Tartsayné Dr.
Németh Nóra és Dr. Öveges Enikő nem tudták teljes terjedelmében bemutatni a nagyszabású ingyenes
online nyelvtanulóknak és nyelvtanároknak szóló programjaikat. Fontos, hogy mihamarabb
csatlakozzatok a lehetőséghez! Ld. a prezentációt:
https://drive.google.com/open?id=173mb1HLfS0UzIrdsLlyoSJ7LrH2HH_Im
Itt jelentkezhetnek a diákok:
https://forms.gle/hcxpNt38MFRK2Fvx8
Itt pedig a tanárok:
https://forms.gle/Zq2gAqJc5bjg6NTC7

Fenntarthatóság
A fenntarthatósággal kapcsolatos előadásomra se került sor, amit az első két téma iránti rendkívüli
érdeklődés miatt nem bánok. Azonban kiderült, hogy még mindig nem minden pedagógushoz jutott el az a
hír, hogy egyrészt ennek a tanévnek kiemelt témája a fenntarthatóság, másrészt egy új pedagógus
kompetenciaterület is keletkezett, amelyben azt igazoljuk, hogy a környezettudatosságot hogyan adjuk át
a tanulóinknak. A pedagógus portfóliók legfrissebb leírásaiban már szerepel minden tudnivaló erről. Ld. a
prezentációt:
https://drive.google.com/open?id=1ROmdadZqmldjNazntqZAedpvJtD2bGee
Tankönyvekkel kapcsolatos szempontsorok
Nagyon hatékony munka zajlott a 3 szekcióban, amiért ezúton is szeretném megköszönni a 3
szekcióvezető, Sillár Barbara (angol), Szabó Éva (német) és Dr. Kovács Máté (francia, olasz, orosz, spanyol)
munkáját, valamint a résztvevők aktivitását! Október 21-én fogjuk a felmerült szempontokat összegezni és
ezek alapján egy kérdőívet összeállítani. Ez lesz a kiinduló pontja annak, hogy amikor a miniszter újra kiír
majd akkreditációra beadási pályázatot, akkor a tagozat is véleményezhesse a tankönyveket, mielőtt
felkerülnének a hivatalos tankönyvjegyzékre.
Angol társasjátékok
Ez a szekció is nagyon jó hangulatban és hatékonyan zajlott Kenessei Hajnalka vezetésével, ahol egy
interaktív workshop keretében bemutatatta az angol nyelvtanításra kifejlesztett TenseMap játékokat. A
résztvevő nyelvtanárok kipróbálhattak különböző nyelvi igényekre szabott játékokat a Your Tense Map
igeidő tanító térképpel, megtekintették a Passive Machine szenvedő szerkezetes játékot, és belekóstoltak
szókincsépítő és szóbeli nyelvvizsga előkészítő Word on the Street és Mall Talk játékokba.
A játékok itt megtekinthetők:
http://www.tensemap.eu/en/index.html
Máskor is szívesen adok teret hasonló módszertani workshopoknak, amennyiben kapok felajánlást. Illetve
jelezhettek igényt is, és akkor keresek hozzá megfelelő előadót.
Elképzelhető, hogy még ebben a naptári évben -- akár a novemberi Tempus-os tájékoztatóval
párhuzamosan -- szervezek még egy tagozati összejövetelt és akkor a most pénteken elmaradt előadásokat
teljes tervezett terjedelmükben meghallgathatják az érdeklődők. Erről igyekszem mihamarabb hírt adni.
Nagyon fontos, hogy akár a nyelvi utakkal, akár más témával kapcsolatos kérdéseiteket elsősorban rajtam
keresztül igyekezzetek a döntéshozók felé eljuttatni.
Nikolics Noémi
elnök
NPK Idegen nyelvi tagozat
Pilisborosjenő, 2019. október 18.

