“The Game” - learn English

“A játék” – tanulj angolul

while playing a social

közösségi média játékkal!

media game!

Iberika is a language school from Berlin,
Germany. Our task in IVETAGR project is
to use our expertise in language
teaching for the development of an
English class based on social media and
game methodology.

Az

Iberika egy berlini nyelviskola.

Az
IVETAGR projektben az a feladatunk, hogy a
közösségi
hálókra
és
a
játék
módszertanra
alapuló
angol

nyelvoktató játékot fejlesszünk ki.
Tanáraink

Our teachers accepted

magukat a kihívásba,
amikor 2011. tavaszán
elkezdték fejleszteni ezt a

the challenge and
started to create this

totally new

way of
teaching and learning in
Spring 2011. It took a
while to research for

forradalmian

megfelelő

web 2.0
eszközöket kiválasszuk, és
feltérképezzük, hogy ezek
melyik gyakorlathoz illenek.

social
media tools and their
potential for different

the whole language level A1 and to write
an entertaining and motivating game story.
The students will be thrown into an exciting
fictional world. They will take on the roll of
Hungarian Secret Agents following the trail of

mysterious clues leading them through
all 27 European capitals. To solve
a

új

nyelvtanulási módszert.
Időt vett igénybe, hogy a

appropriate

exercises, to develop a curriculum covering

belevették

Legizgalmasabb a tananyag kialakítása és a
motiváló és szórakoztató történet megírása
volt, amely lefedi a teljes A1

szintet.

A diákok egy érdekes fikciós történet
közepébe kerülnek titkosügynök szerepében

rejtélyes nyomokat
Európa 27 fővárosában. A különös
követik

végig

a

the case of “Mission Chili Pepper” the
students will receive hints from the Hungarian
Secret Service via Youtube videos,
Facebook, Google map or Twitter.
Apart from learning English, the players also
gain profound knowledge about the use of
social media. And they virtually travel,
which allows them to learn a lot about the

“Eltűnt pirospaprika” ügy megoldásához a
Magyar Titkosszolgálat segíti őket YouTube
videókkal,
a
Facebookon,
Google
térképen
és
Twitteren
elhelyezett
információkkal.
Az angol nyelv tanulásán túl a játékosok
alapos közösségi média ismeretekre is szert
tesznek. Ezen felül virtuális utazást
tesznek, amely során megismerik az

European member states.
Our teachers enjoy the development of

európai tagországokat.
Tanáraink élvezik a játék kifejlesztését,

“The Game” a lot and the whole project team

a
teljes projekt csapat hisz benne, hogy ezzel az

is convinced of the sustainable value of
this new didactical methodology.
“The Game” will be completed and published

új módszertannal maradandó értéket
hoztunk létre.
“A Játék” 2012 tavaszától érhető el online.

online in Spring 2012!

Play with us!

Játssz velünk!

