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A projektet az Európai Bizottság támogatta. A 

kiadványban (közleményben) megjelentek nem 

szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság 

nézeteit. 

 

MEGHÍVÓ 
A FELNİTT TANULÁS NAPJA  

A Tan- Folyam Oktatási és Kulturális Egyesület tisztelettel meghívja Önt 

“Kihívások: hogyan tegyük az angol nyelvoktatást 
hatékonnyá és vonzóvá az 55+ korosztály számára?" 

kerekasztal találkozójára 
3 

Helyszín :   SZTE JGYPK Felnıttképzési Intézet, Szeged, Szilléri sgt. 12. 

Idıpont :   2016. június 25. szombat 

Regisztráció :  9.30-tól 

Fókuszban :  A felnıtt tanulás, a szeniorok tanulása/oktatása 
Kihívások a felnıttek nyelvoktatásában - Az InMete 55+ projekt és 
eredményeinek bemutatása 

PROGRAM/Programme* 

9:30-10:00 Regisztráció/Registration  

10:00-10:10 Megnyitó/Opening 
Bódiné Gál Gyöngyi 
Tan-Folyam Egyesület, 

elnök 

10:10-10:40 

Érdemes?! Felnőttkorban is?! 

A felnőttkori/szenior tanulás örömei és 
nehézségei/Difficulties and joys of senior 

learning 

Dr. habil Farkas Éva 
az SZTE JGYPK 

Felnőttképzési Intézet 

egyetemi docense 

10:40-11:10 

Nemzetközi felnőtt tanulási projektek 
gyakorlati tapasztalatai, az InMete 55+ projekt 

bemutatása/ Presentation of InMETE 55+ 
project 

Bódiné Gál Gyöngyi 
Tan-Folyam Egyesület, 

elnök 

11:10-11:20 Kávészünet/Cofee Break  

11:20-12:00 

Az InMete 55+ projekt eredményeinek 
bemutatása /Presentation of project Outputs 

Workshop:az angol nyelv oktatásának 
módszertana példákkal/ Workshop for 

teachers with samples of proposed lessons: 
content and methodology 

Bajnóczi Beatrix 
Tan-Folyam Egyesület, 

alelnök 

12:00- 13:00 
A résztvevők bemutatkozása 

Kötetlen beszélgetés/Discussion 

Moderátor: 
Balog József 

MASZK Egyesület, elnök 

13:00-13:10 Zárszó/Closing remarks 
Bódiné Gál Gyöngyi 
Tan-Folyam Egyesület, 

elnök 

13:10-14:30 
Büféebéd/Lunch 

Poszterek bemutatása 
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* A szervezők a program változtatásának jogát fenntartják 

Kiegészítő információk a résztvevőknek, küldő 

szervezeteknek 

 

A rendezvényen lehetőséget biztosítunk a résztvevő szervezetek rövid (maximum 5 perces), 

bemutatkozására, és a helyszínen a szervezetet bemutató poszterek elhelyezésére.  

Ha a jelentkező szervezetének ilyen igénye van, kérjük jelezze a 

tanfolyamegyesület@gmail.com e-mail címen 

A kötetlen, interaktív beszélgetéshez, előzetesen, írásban is lehet beszélgetést indító kérdéseket 

feltenni. Kérjük, írja meg kérdését a tanfolyamegyesület@gmail.com e-mail címre. 
 

A résztvevőket delegáló non-profit szervezeteknek lehetőségük lesz arra, hogy 
térítésmentesen megkapják az InMete 55+ projekt szeniorok angol nyelvoktatásához 

használható projekttermékeket tartalmazó CD-t. 
Az előadások anyagát és az írásban feltett kérdésekre adott válaszokat a rendezvényt követően, 

elektronikus formában elérhetővé tesszük a résztvevők számára. 
 

A helyszín megközelítése: 

Tömegközlekedéssel:  

A 10-es, trolival, vagy a 73, 73Y, 77, 84-es buszokkal a Római krt. - Szilléri sgt. megállónál kell 

leszállni. 

Térkép: 

 
 

Reméljük, találkozunk a szakmai programunkon, várjuk szeretettel! 
 

Bódiné Gál Gyöngyi 
a Tan-Folyam Egyesület elnöke 

Bajnóczi Beatrix 

a Tan-Folyam Egyesület alelnöke 

 


