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 -הארגון הבינלאומי של מורים להוראת אנגלית כשפה זרה :פתרון מעולה לבית ספרך

כנס

כנס הארגון הבינלאומי של מורים להוראת אנגלית כשפה זרה הנו כנס בינלאומי שנתי למורים לאנגלית המתקיים מדי שנה בבריטניה.
משתתפים מכל העולם הזדמנות ייחודית להתכנס ולדון בשיטות לימוד חדשניות ,לכונן ולחדש קשרים עם עמיתים בתחום,
הכנס מציע ל-
הכנס ברעיונותיהם ובמחקריהם .ולייצג בכבוד את מוסדותיהם ,תוך שיתוף ָּבאֵי












הכנ ס כ ול ל :
מושבים מקבילים במשך שלושה ימים וחצי שיכללו כ-
קבוצות דיון ,שבעקבותיו יתקיימו בכנס
מפגש מקדים של
הרצאות .כך מובטח שתימצאנה הרצאות מתאימות לכל המשתתפים.
חמש הרצאות מליאה עם מיטב המרצים מרחבי העולם ,המציעות למשתתפים תכנים ,מחקרים ומשאבים ברמה הגבוהה ביותר.
אירועים חשובים ועדכניים בתחום הוראת השפה האנגלית ,שיאורגנו על ידי ברי-סמכא בתחום.
הרצאות מעשיות המציעות טיפים חשובים בנושאי מפתח מקצועיים כגון מצגות ,ארגון וניהול מרכז ללימוד שפות ,וכן הדרכה
).
) ומאמרים בכתבי עת בתחום הוראת השפה האנגלית (
בפרסום אגרות מידע (
ירידים בינלאומיים בנושא שפות ,המהווים מקום מפגש מושלם להצגת עבודות מחקר ופרויקטים  ,ולשיתוף רעיונות בקבוצות
עבודה רבות-משתתפים.
הוצאות לאור ,מכונים ללימוד אנגלית ,ספקי קורסים ,חברות לקורסי מחשב באנגלית ועוד.
אולם תצוגה שבו יציגו מעל
האולם מציע מגוון רחב של משאבים והזדמנויות לפיתוח קשרים עסקיים ומקצועיים.
בערב ייערכו אירועים מיוחדים של הופעות תיאטרון ומוסיקה ,חידונים ומפגשים עם מספרי סיפורים .כל אלה יספקו למשתתפים
הזדמנויות בלתי רשמיות ליצירת קשרים חברתיים.
ה מש תתפ ים ב כנס :
ילמדו על גישות חדשניות בתחום ההוראה והלימוד.
יתוודעו לפרסומים ולמחקרים חדשניים.
ייחשפו להתפתחויות עדכניות בתחום לימוד השפה האנגלית.
ייהנו מפיתוח אישי משמעותי ,שיתרום לשיפור דרכי ההוראה שלהם ושל צוות האנגלית בבית ספרם.
לסיכום :כנס
הנו הפתרון היעיל ביותר לספק למורות ולמורים לאנגלית גישות מעשיות בתחום הוראת אנגלית.
הכנס מציע דרכים מגוונות לשיתוף מידע עדכני ,והכל בסביבה חמה ואוהדת.
אנו מזמינים אותך ואת צוות ההוראה שלך להצטרף אלינו לכנס הבא.
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