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Tudjon rólo!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképzõ Fõiskolai Kar Magyar Nyelvtudományi
Tanszéke akkreditált továbbképzést indít a kerettanterv által bevezetett retorika tanításának

segítésére

A korszerû retorika elmélete és gyakorlata,
valamint a szövegértõ olvasás tanítási technikáinak, stratégiáinak megismertetésére

A szövegértõ olvasás fejlesztése; az olvasási problémák diagnosztizálása,
terápiája; olvasási szokások kialakítása

címmel.

Képzési felelõs: Adamikné dr. Jászó Anna
A továbbképzésekre 2003. február 16-áig lehet jelentkezni.

Bõvebb információ a tanszéken kérhetõ.
Cím: ELTE Tanárképzõ Fõiskolai Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Telefon: (1) 352-8981
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