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كنفرانس ساليانه  ، IATEFLپاسخی براي نيازهای آموزشی شما
) اقدام به
همه ساله در انگلستان انجمن بين المللي معلمين زبان انگليسي (
برگزاری كنفرانسی براي معلمين زبان انگليسي ميكند .برگزاري اين كنفرانس شانس منحصر
بفردي براي پيوستن بيش از  ٣هزار نفر شركت كننده به يكديگر و دستيابي به آخرين
روشهاي آموزشي ،ارائه پر افتخار نتايج تحقيقات و بهرمندي از نتايج تالشهای سايرين در
زمينه آموزش زبان انگليسي را فراهم ميسازد.
از ويژگيهاي اين رويداد ميتوان به برگزاري جلسات پيش از كنفرانس كه متمرکز بر ١٦
زمينه تخصصي ميباشند و در ادامه سه و نيم روز جلسات پياپي ( ٢٠جلسه موازي در هر ساعت
ً  ٥٠٠جلسه ارائه در طول مدت كنفرانس خواهد بود اشاره كرد .تعدد و تنوع
) كه مجموعا
جلسات بدون شك پاسخگوي نياز تمامي مخاطبين خواهد بود .همچنين شرکت کنندگان از ساير
فوايد اين رويداد جهانی بهره مند خواهند شد:







پنج سخنرانی ویژه با كيفيت جهاني كه ارائه دهنده باالترین سطح محتوا ،تحقيق و
منابع هستند
برگزاری مراسم خاص مرتبط با موضوعات روز در آموزش زبان انگليسي به رهبری
متخصصين آن زمينه
برگزاری جلسات 'چگونگي' كه راهنمایيهاي كاربردي در زمينه هاي كليدي حرفه اي از
جمله ارائه موفق داشتن ،مدیریت كردن یك مركز آموزشي ،انتشاز مقاالت در مجالت و
خبرنامه هاي مرتبط با آموزش زبان انگليسي ارائه ميدهند
برگزاری نمایشگاههاي بزرگ بين المللي که مكاني مناسب براي ارائه تحقيقات پروژه
ها و تبادل نظر با گروه عظيمي از شركت كنندگان خواهد بود
امکان بازدید ازیك سالن نمایشگاهی كه بيش از  ٤٠ناشر  ،نهاد آزمون ،موسسات
شركت هاي تكنولوژي آموزشي و غيره تنوع گسترده اي از منابع و فرصتهایي براي
ارتباطات كاري را فراهم مي آورند
رویدادهای خاص عصرگاهی كه شامل تئاتر موسيقي قصه گویي و مسابقه بوده و امكان
برقراري ارتباط صميمانه تري را براي شركت كنندگان فراهم مي آورد

همچنين شركت كنندگان اين كنفرانس ميتوانند:
 oاز روشهاي نوین و مبتكرانه آموزش و فراگيري مطلع شوند
 oبه انتشارات و تحقيقات جدید دسترسي پيدا كنند
 oاز آخرین دستيافته ها در زمينه آموزش زبان انگليسي مطلع شوند
 oاز امكان ارزشمند توسعه حرفه اي برخوردار شوند و در فرصت هاي آتي براي آموزش
سایر معلمين یا همكاران و یا ارتقاء سطح كاري خود استفاده كنند.
بی شک اين كنفرانس بهترين راه حل براي اطالع از روش هاي صحيح و روزآمد در حرفه آموزش
زبان انگليسي است که در بستری كامالً گرم و صميمي براي تبادل اطالعات به وقوع ميپيوندد.
ما از شما و همکاران شما دعوت ميكنيم كه سال آينده با ما همراه باشيد!
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