A SZIE ZÖLD ÚT NYELVVIZSGAKÖZPONT PROGRAMJA
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
BEVEZETŐ
A Zöld Út Nyelvvizsgaközpont idén 4. alkalommal vesz részt önkéntes programjával a
Múzeumok Éjszakáján, együttműködve a SZIE Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeummal. A Nyelvvizsgaközpont elkötelezett a jövő nemzedékének az
idegen nyelvi, ezen belül is a szaknyelvi ismereteinek fejlesztése mellett, valamint fontos
célnak tekinti a hasznos és a gyakorlatban is alkalmazható nyelvtudás elsajátítását.
A Nyelvvizsgaközpont programja az állandó múzeumi tárlaton felül minden évben az adott év
országos és helyi tematikájához, valamint a Múzeum egyéb programjaihoz is illeszkedik. A
résztvevők száma évről évre nő, 2014-ben 50+, 2015-ben és 2016-ban 150+ résztvevő volt.
A PROGRAM NEVE


Éjszakai nyelvi fejtörő

A PROGRAM IDŐPONTJA


2017. június 24. szombat, 18:00-0:00

A PROGRAM HELYSZÍNE


Szent István Egyetem Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum

A PROGRAM SZLOGENJE



Legyen Zöld Utad a Múzeumok Éjszakáján!
Ehhez kapcsolódva a rejtvény helyes megfejtői egy zöld világító karkötőt kapnak
ajándékba, melyen a Nyelvvizsgaközpont facebook oldalának címe szerepel.

A PROGRAM KÖZVETLEN CÉLJA









a feladványok megfejtéséhez szükséges készségek fejlesztése (kiállítási tárgyak
keresése a múzeumban, kutatás könyvekben, képes könyvekben, esetleg interneten
okostelefon segítségével)
az iskolai tanulmányok „előhívása”
a műszaki-, az agrár- és a környezetvédelmi szaknyelv népszerűsítése a múzeumi
tárlathoz és az aktuális tematikához (országos tematika az értékőrzés, helyi tematika a
malomipar) kapcsolódóan
a gyerekeknek játékosan, szórakoztatva megtanítani hasznos szavakat és kifejezéseket
angolul
a nyomtatott és elektronikus szótárhasználat megismerése és gyakorlása
a szülők érdeklődésének felkeltése az angol nyelv iránt, a korábbi, esetleg már
megkopott nyelvtudásuk felfrissítése

A PROGRAM TÁRSADALMI CÉLJA (CSR)



felhívni a figyelmet a nyelvtanulás, a nyelvtudás fontosságára, különös tekintettel az
angol nyelvre, mely napjainkban egyre fontosabb az élet minden területén
felhívni a figyelmet (kicsik esetében elsősorban a szülőkét) a nyelvvizsga
fontosságára, melynek megalapozása már az általános iskolában elkezdődik (A2/B1),
és 2020-tól felvételi követelmény a felsőoktatásban

A PROGRAM CÉLCSOPORTJA



9-14 éves gyermekek és a szüleik
15-18 éves gyermekek

A PROGRAM KOMMUNIKÁCIÓJA






a rendezvényt megelőzően a rendezvénysorozat hivatalos honlapján és kiadványában
a partner online és offline felületein
saját online és offline felületeken
a rendezvény napján a helyszínen a látogatók körében, külön standdal és
figyelemfelkeltő táblákkal, rollup-al
a rendezvény után a rendezvényen készült fotók népszerűsítése a facebook-on

Gödöllő, 2017. május 24.

