British Council Partneriskola Program, Kiválóság az angol nyelv oktatásában 2014
A British Council az Egyesült Királyság nemzetközi oktatási és kulturális szervezete. A világ 110
országában szervez brit kulturális és oktatási programokat, angol nyelvi továbbképzéseket és
tanfolyamokat és évente több millió nyelvtanuló tesz nálunk nemzetközileg elfogadott IELTS és
Cambridge nyelvvizsgát.
2014-ben a British Council Magyarországon elindította „Kiválóság az angol nyelv
oktatásában” partneriskola programját, melyben 2014 decemberéig 11 iskola vesz részt. A program
célja az angol nyelv tanításával és tanulásával kapcsolatos szakmai fejlődés támogatása az iskolákban.

A program keretében iskolánkban az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg 2014
decemberéig:
•

Angol nyelvvel/ brit kultúrával kapcsolatos eseményt szervezünk:
Megnevezése: Országismereti csapatverseny
Korosztály: 4-8. osztály
Tervezett időpontja: 2014. november

•

Két nyelvtanárunk részt vesz a British Council valamely tanártovábbképző programján.

•

A British Council tájékoztatót tart szülőknek/diákoknak nyelvvizsgákkal, továbbtanulási
lehetőségekkel, szülők nyelvtanulásban való részvételével kapcsolatban:
Szülői foglalkozás címe: Hogyan támogathatják a szülők 6-10 éves gyermekeik
nyelvtanulását otthon?
Tervezett időpontja:2014. október

•

Cambridge Young Learners típusú próba nyelvvizsgát szervezünk Movers szinten
Cambridge Young Learners nyelvvizsgát szervezünk Movers és Flyers szinten

A program során a British Council az alábbi lehetőségeket biztosítja iskolánknak:
•
•
•
•

Kedvezményes szintfelmérés és angol nyelvtanulási lehetőség diákjainknak (és szüleiknek?)
IELTS és Cambridge próbavizsgák diákjainknak
Módszertani továbbképzések angol nyelvtanárainknak
Iskolai angol versenyekhez szakmai támogatás és kisebb nyeremények

A British Council számos ingyenes honlappal és mobilapplikációval segíti az önálló
nyelvtanulók nyelvgyakorlását.

Honlapok
•
•
•
•
•

Hanganyagok a hallás utáni szövegértés fejlesztésére
Nyelvtani és szókincsfejlesztő gyakorlatok
Brit kulturális és országismereti témák
Szórakoztató nyelvi játékok
Nyelvvizsgára felkészítő anyagok
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Mobilapplikációk

•
•
•
•
•

Hanganyagok a hallás utáni szövegértés fejlesztésére
Nyelvtani kvízek és gyakorlatok
Szókincsfejlesztés és szótáralkalmazás
Kiejtésfejlesztés
Nyelvi játékok

LearnEnglish apps

Lépjenek velünk kapcsolatba!
•
•
•

Nézzék meg honlapunkat!
Lájkolják Facebook-oldalunkat!
Iratkozzanak fel elektronikus hírlevelünkre!

