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A

partnerség

az

alábbi

tapasztalattal rendelkezı

három,

nagy

szervezetbıl áll,

együtt munkálkodott azon, hogy az angol

amelyek hozzáadott értéket képviselnek a

nyelv tanulását könyebbé és élvetetesebbé

szeniorok

tegye az 55+ korosztály számára.

nyelvoktatás terén:

A két éven át tartó együttmőködés során
számos, valóban hasznos eredmény jött
létre az oktatók számára:

képzése

és

különösen

a
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csoportok részére
Az

“Innovatív

korosztály

módszerek

angol

az

55+

nyelvoktatásának

hatékonyabbá tételére” projekt (InMETE
55+). olyan ERASMUS+ KA2 startégiai
partnerség, mely 2014 szeptemberétıl 2016
augusztusáig valósul meg.
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Érdekli a szeniorok angol
nyelvoktatása?
Szeretné megtudni, hogy mit rejt a
bırönd?
Hamarosan kinyitjuk, hogy Ön is
megismerhesse a projektünk
eredményeit!

A rendezvényünk során megismerheti a projekt eredményeit, és hozzáférést kaphat az alábbi három
projekttermékhez:
O3
O1 – Segédanyagok, ötletek és útmutatók

–

Két

tanmenet

55+

résztvevık

számára, egy teljes tanévre tervezve (60

angoltanároknak: az angol nyelvórák során

óra), alap- (A2-B1) és középfokon (B2).

jól használható anyagok, melyek alkalmasak
a szeniorok kognitív funkcióinak javítására is,
mint például a figyelem, motiváció, érzelmi
kötıdés, memória, az érzékszervek és a test
aktivizálása, kommunikációs képesség, testilelki jólét. Emellett néhány általános ötletet is

O2 – Kilenc részletes óraterv, mely tanítási

megtalálhatnak az angoltanárok arról, hogy

és tanulási segédanyagokat tartalmaz a

hogyan érdemes tervezni a munkájukat az

tanárok és a résztvevık számára, alap- (A2-

55+

figyelembe

B1) és középfokon (B2) egyaránt, újszerő

A három projekttermék ingyenesen elérhetı

néhány

elemekkel kiegészítve olyan területekrıl,

a

autobiográfiával kapcsolatos ötlet is található

mint a mővészet, az országaink nemzeti

képzésével

a

öröksége,

számára.

korosztály

vételével.

tanulási

céljából.

A

igényeinek
függelékben

folyamatok

elısegítésének

módszerei,

a

memória

zene,

fejlesztésének

költészet,

non-profit

szektor
foglakozó

és

a

szeniorok

szakemberek

színház,

mozgásos mővészetek.
Bıvebb információ:
www.inmete55plus.blogspot.com

Ezt a projektet az Európai Bizottság hozta létre és támogatja. Ez a kiadvány csupán a szerző(k) nézeteit tükrözi, és a
Bizottság nem tehető felelőssé az itt szereplő információk bárminemű használatáért.

