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I.L.I. KFT ERASMUS+K1 MOBILITY PROJEKTJE (2014.12.14.-2016.12.10.) 

„Sokoldalú, modern felnőttoktatási módszerekkel és képzési programokkal egy folyamatosan változó és differenciált 

hátterű nyelviskolai célközönségnek” 

Célok – Eredmények – Tervek 

Projektcélok Eredmények További tervek 

IKT - új technológiák, 
módszerek, ötletek 

alkalmazása - digitális 
kompetenciák 

fejlesztése 
 

 

-Mind Android mind IOS rendszerű táblagépek hatékony, motiváló használatát 

megtanultuk, hatékonyságukról meggyőződtünk, módszereket, applikációkat ismertünk 

meg egyrészt a külföldi tanfolyamokon, másrészt a projekt futamideje alatt 

projekttársainktól, a tudást továbbadtuk kollégáknak, diákjainknak helyi szinttől 

nemzetközi szintekig 

 

 

-További disszeminációs tevékenységeket, 

műhelyfoglalkozásokat tervezünk a 

nyelviskolában,helyi, országos,nemzetközi 

szinteken. (konferenciákon részvételek, jövőbeli 

képzések diákoknak, tanároknak, 

szakembereknek),új és meglévő képzési 
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A 21.sz. modern digitális 
világának kihívásainak 

való hatékony, teljeskörű 
megfelelés az egyéni 

kompetenciák 
fejlesztésében, képzési 

programjaink fejlesztése 

- Közelebb kerültünk a digitális világhoz a tablethasználat megismerése által: a digitális-

eszközhasználatban magabiztosabbak lettünk, képesek a 21. századi tanuló motiválására, 

nyelvtanulás iránti igényeinek kielégítésére. 

 

- Az ismereteket széleskörű disszeminációs tevékenységek, előadások, workshopok 

keretében terjesztettük a nyelviskola tanárainak, helyi,regionális, országosan és külföldről 

érkezett nyelvtanároknak, oktatásban dolgozó szakértőknek, pszichológusoknak, 

trénereknek, nyelvtanulóknak, érdeklődőknek 

 

- A tanult alkalmazásokat felhasználtuk a projekttevékenység során az egymás közötti 

kommunikáció hatékonyabbá tételére is. Megtanítottuk az irodai dolgozókat számos 

workshop keretében hogyan tudnak hatékonyan használni  számos digitális, online 

alkalmazást, módszert: pl online kérdőívek, kiértékelők, doksik készítését, összesítését, 

google site-ok statisztikai analitikáját , ezek menedzselését, google drive aktív 

használatát,stb. 

 

- A tanultakat beépítettük tanítási gyakorlatunkba, az általános és szakmai anyaggal 

bővített, meglévő és fejlesztés alatt álló e-learninges / blended learninges 

tanfolyamainkba; tanmeneteinket IKT elemekkel bővítettük, ÚJ képzéseket is elkottunk 

mindezek beolvasztásával,amelyeket most teszteljük. 

 

-A nyelviskola projekt oldalán hasznos információkat gyűjtöttünk nyelvtanárok számára: 

http://ili-erasmus.wixsite.com/ili-nyelviskola/copy-of-egyeni-beszamolok 

www.ili.hu 

 

-A mobilitásaink során elsajátított, alkalmazott,adaptált  hasznos és kedvenc ötleteinket, 

módszereket töltöttünk fel a TKA Módszertani Ötlettárába, Tudástárába: 

http://ili-erasmus.wixsite.com/ili-nyelviskola/blank-3 

 

programok továbbfejlesztése, stb. Több tabletet 

vásárol az ILI ,amelyeket tanárai, trénerei is 

kölcsönözhetnek majd a képzéseken történő aktív 

és motiváló használathoz. Az ILI Kft nél jobbá, 

hatékonyabbá tenni a hotspot wifi-t,a termekben,a 

szabadtéri oktatóteremben is. 

-Nemzetközi szintű tanártovábbképző kurzusokat 

tervezünk 2018-től (meghívott vendégelőadóink 

közösen team tréningek/közösen vezetett kurzusok 

során,pl: Jane Revell, Mark Powell, Raquel 

Gonzaga, Roland Straub, Andrew Wright,Alan 

Maley, stb.) 

- Képzési programjainkba, tanmeneteinkbe, 

további IKT elemeket illesztünk, továbbfejlesztjük 

a meglévő fejlesztett tanmeneteket, képzési 

programokat, új képzéseket alakítunk ki,amely a 

21.sz.digitális elvárásainak megfelelően  és a 

hátrányos helyzetűek képzésének, esélyegyenlőség 

céljait kielégítik, a tanulói és tanár motiváció 

fenntartása mellett. 

- Folyamatosan tovább bővítjük a 

nyelvtanároknak, szakembereknek összeállított  

szóló hasznos link gyűjteményt,amely a LS-ben is 

feltettünk, az ili.hu és a wixi-s Erasmus+ projekt 

honlapunkon kívül. 

- Még további ötleteket, módszereket tervezünk 

feltenni a TKA Módszertani Ötlettárba,Tudástárba 

a jövőben is…jelenleg időhiány miatt nem jutott 

több felrakásra időnk. 

http://ili-erasmus.wixsite.com/ili-nyelviskola/copy-of-egyeni-beszamolok
http://ili-erasmus.wixsite.com/ili-nyelviskola/blank-3
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Hátrányos helyzetűek 
hozzáférése,heterogénitási 

problémák kezelése, 
tanulásban való aktív 

részvétellel kapcsolatban 
motivációjuk növelése, 

lemorzsolódás 
csökkentése 

 

-Saját személyes kompetenciáinkat és érzékenységünket fejlesztettük a külföldi 

mobilitások során és az egész projekt futamideje alatt. 

 

-A külföldi kurzusokon valamint a projekttevékenység során kollégáinktól 

megismerhettünk számos hasznos ötletet, amivel a hátrányos helyzetű, sajátos tanulási 

igényű tanulóinkat segíthetjük, szakmai kompetenciáinkat növeltük ezen a területen is. 

 

-A megismert ötleteket, technikákat disszeminációs foglalkozásaink, előadásaink során 

továbbadtuk nyelvtanároknak,szakembereknek,  érdeklődőknek minden szinten: 

intézményi, helyi,regionális,országos,nemzetközi szinteken többféle hallgatóság részére, 

még az Autizmus Alapítvány szakembereinek is,akik nagyon hasznosnak találták a 

workshopot. 

 

-A tanuláshoz való hozzáférésükben korlátozott személyek, hátrányos helyzetűek számára 

elkezdtünk INGYENESEN elérhető és használható angol nyelvi készség fejlesztő, Google 

site alapú honlapokat fejleszteni. A nyelviskola projekt oldalán található ezek 

elérhetősége:  

http://ili-erasmus.wixsite.com/ili-nyelviskola/copy-of-tanaroknak 

 

-Nyelviskolánk szakértője és nyelvtanára, Andrew Wright által kifejlesztett 

rajzolástechnikai módszert - mely különösen jól használható a sajátos nevelési igényű 

tanulók fejlesztése során - Andrew több műhelyfoglalkozáson is bemutatta, terjesztette 

országos és nemzetközi szinten is. (Egy rövid bemutató honlapunkra is felkerült: http://ili-

erasmus.wixsite.com/ili-nyelviskola/copy-of-egyeni-beszamolok) 

 

-A hátrányos helyzetben élő, és/vagy az SNI 

felnőtt tanulóinknak, illetve az időhiányban 

szenvedő, ezért esetleg a képzésünkből kieső 

hallgatóink számára összeállított Google site 

megoldású weboldalakat továbbfejlesztjük. 

- Terveink között szerepel a fenti és egyéb 

tanulócsoportok számára skype-on/Google 

hangouts-on keresztül lebonyolítandó online 

képzések tovább fejlesztése a a további blended-

learning képzések mellett. 

- Tovább folytatjuk disszeminációs 

workshopjainkat, kurzusainkat intézményes, helyi, 

regionális, országos és nemzetközi szinteken, 

bemutatván a projektünk eredményeképpen 

kialakult újdonságokat, sikereinket, további 

alkalmazásainkat, fejlesztéseinket,stb. 

-2018-tól történő megvalósítási céllal, Andrew 

Wright –al és más külföldi  partnerünkkel közösen 

is fogunk szakmai tréningeket, kurzusokat 

szervezni szakembereknek, tanároknak a porojekt 

célok folytatása mentén: hátrányos helyzetűek, 

SNI-s tanulók támogatása, lemorzsolódás 

csökkentése, motiváció növelése,stb. céljából. (pl. 

Babel Center trénerei, Temesvárról,stb.) 

Új innovatív tanterv 
oktatás módszertan / 

továbbképzések 
fejlesztése, alkalmazása, 

továbbadása 
 
 
 

 

-A külföldi tanfolyamok, majd az azt követő projektfolyamat során, számos módszertani 

ötlettel lettünk gazdagabbak az online alkalmazások nyelvoktatásban történő felhasználása 

tekintetében. 

 

-Kollégáink a külföldi mobilitási kurzus során ún. skill builder feladatokat sajátítottak el, 

melyeket nem csak tantárgy-specifikusan használhatnak a későbbiekben a felnőttoktatás 

területén, céges és lakossági tanfolyamokon, hanem személyiség fejlesztő képzések 

keretében is, álláskeresők megsegítésére, hátrányos helyzetűek támogatására, stb. 

-Tovább folytatjuk disszeminációs 

workshopjainkat,előadásainkat, kurzusainkat  

intézményes, helyi, regionális, országos és 

nemzetközi szinteken, bemutatván a projektünk 

eredményeképpen kialakult újdonságokat, 

sikereinket, további 

alkalmazásainkat,fejlesztéseinket,stb. 

http://ili-erasmus.wixsite.com/ili-nyelviskola/copy-of-tanaroknak
http://ili-erasmus.wixsite.com/ili-nyelviskola/copy-of-egyeni-beszamolok
http://ili-erasmus.wixsite.com/ili-nyelviskola/copy-of-egyeni-beszamolok


4 
 

Nemzetköziesítés, 
Interkultúrális 

kompetencia és elemek 
kialakítása,erősítése az 

egyéni kompetenciákban, 
képzési programjainkban 

 

- A tanfolyamokon olyan módszertani ötleteket ismerhettünk meg arra vonatkozóan, 

hogyan lehet a kooperatív módszereket felhasználni a mindennapi oktatásban, hogyan 

motiválhatjuk hallgatóinkat, hogy ne hagyják abba a tanulást a kötelező iskolai 

rendszerből kilépve, hogy az élethosszon át tartó tanulás követői legyenek,  hogyan  

tehetjük óráinkat színesebbé és élvezetesebbé?stb. 

 

- Széleskörű disszeminációs tevékenységeink során továbbadtuk a rézvevő 

szakembereknek, kollégáknak,a tréningek,konferenciák és workshopok résztvevőinek az 

általunk leghasznosabbnak ítélt módszertani ötleteket, technikákat, alkalmazásokat, 

bemutattuk, hogyan adaptáltuk a kurzusokon tanultakat, hogyan építettük mindezt bele 

képzéseinkbe, ezek hatására milyen új képzéseket, képzés típusokat hoztunk létre, stb. 

 

-Kollégánk nagy sikerrel alkalmazza a legkülönfélébb nyelvoktatási szituációkban, és építi 

be tanítási repertoárjába a tanult kooperatív módszereket és az úgynevezett Cuisennaire 

rod-okat. 

-A nemzetköziesítés, az interkultúrális érzékenység maximális mértékben erősödött mind 

a projekttagok személyiségében, kompetenciáikban, hanem a szakmai munkájukban, ill. 

intézményünk tevékenységeiben, is maximálisan érezhető ez, a képzéseinkben, a képzések 

nemzetközi , interkultúrális fókuszának erősítésében, valamint a jelen és jövőbeli közös 

nemzetközi teamekben szervezendő munkáinkban , terveinkben is mutatkozik ez meg. A 

mobilitásaink során rengeteg új interkultúrálsi élménnyel gazdagodtunk, nemzetközi 

csapatokban dolgoztunk, amelyek befejeztével az együttműködés megmaradt és 

remélhetőleg sikeresen fog majd a jövőben is folytatódni mind intézményi, mind 

személyes, egyéni szinteken is. 

 

-Erasmus+ projekt tagjaink közreműködésével 

Nemzetközi szintű tanár-és szakember 

továbbképző kurzusokat tervezünk 2018-től közös 

NEMZETKÖZI tréneri  teamben tervezzük majd 

az ehgyüttműködést. az Erasmus+ projektünk 

során kapcsolatba került szakemberekkel, a partner 

intézményeink trénereivel és más neves meghívott 

trénerrel együtt pl: Straub Roland és más tréner a 

Babel Centre-től Temesvárról, FAIDD/ATEMPO-

tól trénerek, ICI-ből Gudrunnal (ha sikerül 

időpontot egyeztetnünk az elfoglalt naptára miatt), 

Jane Revell, Mark Powell, Raquel Gonzaga, Járay-

Benn Csilla (TESOL France és Grenoble-i 

Egyetem,) Andrew Wright, Alan Maley,stb.). 

20117. júniusáig tervezzük a képzések 

tematikáinak kidolgozását befejezni, utána kezdjük 

ezek hirdetését 2018-s kurzus dátumokkal. 

-- Képzési programjainkba, tanmeneteinkbe, 

további innovatív módszertani , interkultúrális 

érzékenységet segítő,hátrányos helyzetűek 

oktatását segítő, az Erasmus+ projektünk 

eredményeit továbbfejlesztő elemeket teszünk a 

jövőben is. 

 


