
  

 

 

  
 

 

 

A kéttannyelvű oktatásról szóló európai szeminárium előzetes programja 

 

 2013. július 8. hétfő 
 

13:30, megnyitóbeszédek, Francia Intézet, színházterem 

 M. François Laquièze, kulturális tanácsos, Francia Intézet igazgatója 

 Novák Katalin, frankofón ügyekért felelős miniszteri biztos, Külügyminisztérium 

 Frédérique Willaume, kéttannyelvű oktatással foglalkozó megbízott, Párizsi Francia Intézet 

 

14:00-18:00, kerekasztal-beszélgetések - Francia Intézet, színházterem 

Az első kerekasztal-beszélgetés oktatáspolitikai szempontból közelíti meg a kéttannyelvű oktatást. 

Témák: a kéttannyelvű tagozatok helyzete, előnyei, elismerése, népszerűsítése és a kéttannyelvű 

oktatás által nyújtott kimeneteli lehetsőségek. 

 

Résztvevők az első kerekasztal-beszélgetésen: 

 Kolosyné Bene Krisztina, osztályvezető, Idegennyelv-oktatás Fejlesztési Osztály, Emberi 

Erőforrások Minisztériuma: Nyelvoktatás, a nyelvtanulás helyzete 

 Dr. Kovács Judit, a kéttannyelvű oktatás szakértője, habilitált docens, ELTE Tanító-és 

Óvóképző Kar:  A magyarországi kéttannyelvű oktatás helyzete 

 Laurent Gajo,  a frankofón kéttannyelvű oktatás szakértője, a Genfi Egyetem Francia Nyelv és 

Civilizáció Tanszékének igazgatója: A kéttannyelvű oktatás helyzete a világban-A 

kétnyelvűség és a többnyelvűség előnyei és fejlődése 

 Frédérique Willaume, kéttannyelvű oktatással foglalkozó megbízott, Párizsi Francia Intézet: A 

kéttannyelvű oktatás értékének kiemelése: labelFrancEducation, minőségbiztosítás, képzés, 

versenyek, mobilitás 

 Bob Kaba Loemba, Magyarországi Campus France Ösztöndíjiroda vezetője: Továbbtanulás, 

francia tagozatok a felsőoktatásban, együttműködés, ösztöndíjak 

 Perger Mária, Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és a BME Francia MBA 

MAE képzésének igazgatója: Elhelyezkedési lehetőségek 

 Ducrot Ágnes, a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara igazgatója: Elhelyezkedési 

lehetőségek 

 



  

 

 

  
 

 

 

Moderátorok :  Cécile Fisteberg, francia oktatási és nyelvi együttműködési attasé 

  Immaculada Canet Rives, spanyol oktatási együttműködési attasé 

 

16 :00-16:30: Kávészünet 

A második kerekasztal-beszélgetés technikaibb lesz és részleteiben veszi górcső alá a kéttannyelvű 

tagozatok működését, a nyelvi kompetenciák mérését és a nyelvvizsgákat, a módszertani és 

didaktikai kérdéseket, a rendelkezésre álló oktatási segédanyagokat, valamint az alapképzést és a 

továbbképzést. 

 

Résztvevők a második kerekasztal-beszélgetésen: 

 Gálffy Kolos, osztályvezető, Oktatási Nemzetközi Főosztály, Emberi 

Erőforrások Minisztériuma: Nyelvvizsgáztatás, nyelvi együttműködések, az idegennyelvtudás 

hatékonyságának növelését célzó elképzelések 

 Öveges Enikő, Emberi Erőforrások Minisztériuma: A kéttannyelvű oktatásról szóló új irányelv 

 Fazekas Csaba, Kéttannyelvű Iskolákért Egyesület alelnöke: Az Egyesület tevékenysége és 

javaslatai, Kéttannyelvű érettségi 

 Laurent Gajo,  a frankofón kéttannyelvű oktatás szakértője, a Genfi Egyetem Francia Nyelv és 

Civilizáció Tanszékének igazgatója: Didaktika és módszertan 

 Dr. Kovács Judit, a kéttannyelvű oktatás szakértője, habilitált docens, ELTE Tanító-és 

Óvóképző Kar: Tanárképzés és jó gyakorlatok – egy képzési projekt bemutatása;  a 

kéttannyelvű oktatás értékének kiemelése 

 Pállfy Gabriella, franciatanár-képzés vezető, ELTE BTK : A tanárok alapképzése 

 Dr. Cselik Ágnes,   Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium igazgatója, Spanyol 

két tanítási nyelvű oktatás Magyarországon 

 Turnerné Gadó, Ágnes, Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola  igazgatója, Nyelvi kompetencia-mérés 

 

Moderátor: Szilágyi Katalin, Magyarországi Franciatanárok Egyesületének elnöke 

        Cécile Fisteberg, francia oktatási és nyelvi együttműködési attasé 

 



  

 

 

  
 

 

18:15, kerekasztal-beszélgetések vége 

Francia, magyar és angol szinkrontolmácsolást biztosítunk. Igény esetén német-magyar és spanyol-
magyar konszekutív tolmácsolást is biztosítunk. 
 
 

 

A szeminárium és a Nyári Egyetem minden résztvevőjét szeretettel várjuk a kerekasztal-

beszélgetéseket követő alábbi programmokra: 

 18:30, a Nyári Egyetem hivatalos megnyitója, Francia Intézet színházterem 

(visszajelzés) 

Őexc. Roland Galharague, Franciaország magyarországi nagykövete 

Frankofónia Egyetemi Ügynökségének (AUF) képviselője 

Bárdosi Vilmos, ELTE BTK Francia Tanszékének vezetője 

Szabó Dávid, Egyetemközi Francia Központ (ELTE) igazgatója 

 19 óra, Színes Ilona kiállításának megnyitója, Francia Intézet, Németh terem 

 19:30, állófogadás, Francia Intézet, félemelet 

 20:30, moziest, Francia Intézet, színházterem 

 

 2013. július 9. kedd 
 

8:30-12:30, műhelyfoglalkozások: matematika, történelem és civilizáció oktatás francia, angol, 

német, spanyol és olasz kéttannyelvű tagozaton. 

Célközönség: francia, angol, német, spanyol és olasz kéttannyelvű tagozatok tanárai. 

 

Műhelyfoglalkozások 

A három tantárgyat érintő műhelyfoglalkozásokon az alábbi három téma kerül megvitatásra: 

1. Kéttannyelvű oktatás sajátosságai 

2. Források 

3. Módszertan 

 



  

 

 

  
 

 

 

Szakértők 

Laurent Gajo,  a frankofón kéttannyelvű oktatás szakértője, a Genfi Egyetem Francia Nyelv és 

Civilizáció Tanszékének igazgatója 

Eric Bailblé, történelem tanár, Budapesti Gustave Eiffel Francia Gimnázium 

 

12:30-13 óra, összegzés és a Kéttannyelvű oktatásról szóló európai szeminárium zárása 

 

 

A francia kéttannyelvű tagozatokon tanító tanárok számára a képzés július 13. szombatig folytatódik 

az alábbi témában : Kéttannyelvű oktatás az egyetemen. A képzést Laurent Gajo tartja. 

 

 

 

A második Nyári Egyetem keretében 3 szeminárium kerül megrendezésre: 

 

1 szeminárium a francia célnyelvet oktató tanárok számára: három (16 órás) modul, 

műhelyfoglalkozások és konferenciák, melyeket francia és magyar oktatók tartanak. 

 

1 szeminárium az európai kéttannyelvű oktatásról: július 8-9-én (Francia Intézet), a francia, 

angol, német, spanyol és olasz kéttannyelvű tagozatokon okttaó tanárok számára. A 

szeminárium után a francia kéttannyelvű tagozatokon tanító tanárok  július 10-13. között 12 

órás, műhelyfoglalkozásokból és konferenciákból álló modulon vesznek részt az ELTE-n. 

 

1 szeminárium a Frankofónia Egyetemi Ügynökségével együttműködésben: A francia 

Egyetemi Sikerközpontok (CRU) munkatársainak képzése, július 8-13., Francia Intézet. 

 

Bővebb információ a 2013-as Nyári Egyetemről: 

http://universiteete2013.wordpress.com/ 

 

 

http://universiteete2013.wordpress.com/

