
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Meghívó 
 

 

A Europe Direct Információs Hálózat Győr-Moson-Sopron Megyei Európai Információs Pontja, 

a Hatos és Társa Nyelviskola és 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata 

meghívja Önt 

 
 

a Nyelvek Európai Napja  
alkalmából  

 
 

A  D u n a  ö s s z e k ö t  
D u n a  m e n t i  v á r o s o k  k u l t ú r á j a  é s  i p a r a  

című konferenciára 
 
 

2012. szeptember 26-án a Kamarai Székházba 
(9021 Győr, Szent István út 10/A) 

 

 
Az Európai Unió aktívan ösztönzi polgárait – fiatalokat és időseket egyaránt – más európai nyelvek 
elsajátítására. Más nyelvek tanulása, a más nyelveken történő kommunikáció mindenkit arra 
bátorít, hogy nyitottabb legyen más emberek, azok kultúrája és szemlélete iránt; javítja  
a megismerési képességeket, megerősíti a tanulók anyanyelvi készségeit is; végül pedig lehetővé 
teszi, hogy előnyt kovácsoljunk annak lehetőségéből, hogy más tagállamban tanuljunk vagy 
dolgozzunk. 
 
A konferencia napján általános iskolások és középiskolások számára meghirdetett verseny folyik 
több korcsoportban. A helyszínen megtekinthetők az alsó tagozatos iskolásoknak meghirdetett 
versenyre beérkezett művek, továbbá lehetőség lesz szakkönyvek vásárlására is.  
 
A konferencia résztvevői apró meglepetésben részesülnek, továbbá a tanár konferencialátogatók 
egy sorsoláson vehetnek részt, ahol értékes nyereményekhez juthatnak, többek között 
nyelvtanfolyamot nyerhetnek iskolájuk egy szociálisan rászoruló diákjának a Hatos és Társa 
Nyelviskolánál. 
 
  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tervezett program: 

 

11:00 Vetélkedő a diákoknak 

14:00 Regisztráció, plakátok megtekintése 

14:30 Megnyitó 

 EDIC GYMS / MÖK 

 Hatos Hajnalka ügyvezető, Hatos és Társa Nyelviskola 

 Dr. Lakatos István elnök, GYMS KIK Kézműipari Tagozata 

 Dr. Szenténé Dr. Vida Éva-díj átadása 

 Vetélkedő díjainak átadása 

15:00 Konferencia  

 Moderátor: Hatos Hajnalka ügyvezető, Hatos és Társa Nyelviskola 

 Nyelvoktatás kontra nyelvtudás. Tapasztalatok és trendek az Európai 
Unióban és tagországaiban 
Babos Gábor attasé 
Európai Bizottság – Fordítási Igazgatóság 

 Adottságok és kihívások - nyelvoktatásunk a különböző oktatási 
szinteken 
Gálffy Kolos osztályvezető 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 Fiatal pályakezdő szakmunkásokkal szembeni munkaerő piaci 
kompetenciák és az idegen nyelvtudás jelentősége  
a XXI. században 
Dr. Szilágyi János képzési igazgató 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 Nyelvtanulás, használható nyelvtudás 
Némethné Fülöp Terézia főosztályvezető 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

 A nyelvtudás szerepe a munkaerőpiacon 
Rimányiné Somogyi Szilvia igazgató 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

 Világvezető nemzetközi nyelvvizsga 
Horváth Zsófia regionális üzletfejlesztési szaktanácsadó  
ETS Global Eastern Europe  

17:00 Zárszó 

 Széles Imre igazgató, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 

 


