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Erasmus+ K1 Mobility egyéni beszámoló 

 

 

Név: Gárdosné Illyés Zsuzsanna 

Küldő szervezet: I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft 

Fogadó szervezet: Pilgrims English Language Courses 

Kurzus címe: Teaching Languages Using Technologies  

Időpont: 2015. július 5 – 18. 

Projekt száma (szerződésszám): 14/KA1AE/425 

 

Erasmus+ K1-Mobility projekt címe:  

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

és differenciált hátterű nyelviskolai célközönségnek” 

  

http://www.pilgrims.co.uk/_files/CIS%20TT%202015/66BD540DFADB71F8E4C05ACE428355BD.pdf
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Felkészülés 

Nagy izgalommal készültem a kurzusra, hiszen egy angol tanár számára mindig nagy öröm, ha Nagy 

Britanniába látogathat, különösen, ha ott tanulhat. 

Kiutazásomat megelőzően interneten tájékozódtam a kurzus programban felsorolt fogalmakról, 

módszerekről, hogy a képzés kezdetére naprakészebb legyek a tartalmi kérdések tekintetében. 

Kollégáim körében felmérést készítettem arról, hogy milyen weboldalakat használnak 

tananyagforrásként, milyen online faladatokat tudnak létrehozni, milyen weboldalakat használnak az 

órákon, stb.  

Mivel egyetemistaként már eltöltöttem egy évet Nagy Britanniában és azóta is visszalátogattam már, 

valamint Canterbury-ben is jártam már korábban, különösebb kulturális felkészülésre nem volt 

szükségem. Tájékozódtam viszont a képzőintézményről és az általuk kínált kurzusokról. 

Projekt vezetőnkkel, Dudás Juliannával, természetesen előzetesen egyeztettem a kiutazásomhoz 

kapcsolódó projektcélokról, nemzetközi kapcsolatteremtési lehetőségekről, interkulturális 

ismeretszerzésről, az Erasmus+ programról, stb. Projektvezetőm sok más hasznos tanáccsal is 

ellátott, hiszen korábban ő is tartott workshop-okat fogadó intézményemnél és férje, iskolánk másik 

vezetője Andrew Wright trénerként dolgozott ugyan ott. Kiutazásom előtt az I.L.I. Nyelviskola 

adminisztratív csapata segített a repülőjegy megvásárlásában, szállás keresésében és pénzügyi 

kérdésekben.  

A tanfolyami leírásban szerepelt, hogy a tanfolyamon résztvevőknek két héttel a kurzus megkezdése 

előtt ki kell tölteniük egy kérdőívet és egy felkészülési feladatot is kapnak. Én azonban nem kaptam 

ilyet, így felvettem a kapcsolatot fogadó intézményemmel. A Pilgrims iroda továbbította kérdésemet 

a trénerünk felé, aki megnyugtatott, hogy semmi tévedés nem történt. Korábban volt kérdőív és 

felkészülési feladat. Most már az igények felmérése a kurzus első napján történik. Ezt nem tartottam 

hatékony dolognak, hiszen a kurzus szakmai tartalmát és egyénre szabottságát az előzetes 

felméréssel célirányosabban lehet kialakítani. 

 

Fogadó szervezet 

A Pilgrims English Language Courses Canterbury-ben, a University of Kent kampuszának területén 

működő, joggal kimagasló hírű tanártovábbképző központ. Számos kurzust rendeznek az év során, 

amelyeket kiemelkedő szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkező trénerek tartanak. A kurzusok 

széles skáláját kínálják általános iskolai, középiskolai és felnőtt oktatásban dolgozó tanárok számára. 

A tanfolyamok elsősorban nyelvtanárokat céloznak meg, de más tantárgyakat tanító tanárok is 

találhatnak érdekes és hasznos képzéseket. 
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Kilátás a kampuszból a városra és a katedrálisra 

 

Az első benyomások és a résztvevők 

Óráink a University of Kent egyik épületében voltak, az egyetemi kampusz területén. A kampusz 

gyönyörű, hegyes, erdős területen található, ahonnan lenyűgöző a kilátás Canterbury városra és a 

katedrálisra.  

 

                                        Az egyetemi kampusz        Az épület, ahol az óráink voltak 

 

Első nap egy köszöntőre várták a különböző tanfolyamokra sok-sok országból érkezett legalább 200 

tanárt. Jim Wright, a központ vezetője köszöntött minket és bemutatta a központ trénereit és 

dolgozóit.  

Ezután trénerünk körbevezette csoportunkat a kampusz területén és néhány hasznos tanáccsal látott 

el minket.  

Csoportunkban tízen voltunk: három szlovák, kettő finn, kettő osztrák, egy szlovén és egy tatár 

kolléga. A szlovén tanár kivételével, aki közgazdaságot tanít, valamennyien angol tanárok voltunk. A 

csoport többsége középiskolában tanít. Egy szlovák kolléganő általános iskolában, a tatár kolléganő 

egyetemen dolgozik. Az egyik szlovák kolléganő, akinek saját nyelviskolája van, illetve én voltam, akik 

felnőtt oktatásban dolgozunk. A csoportban minden kolléga magabiztos nyelvtudással rendelkezett 



 
 

 
A projektet az Európai Unió támogatta. 
A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

4 

 

 

és többen vettünk már részt ICT képzésen ezt megelőzően is. A csoporttagok között nagyon gyorsan 

kialakult egy egymást segítő, nagyon barátságos kapcsolat. 

 

A tréner / trénerek 

Trénerünk Daniel Martin nyelvtanár, tréner, író volt. Korábban spanyolt tanított az Egyesült 

Államokban. Jelenleg angolt tanít Spanyolországban az Escuela Oficial de Idiomas de Astorga 

iskolában. Daniel rendszeresen publikál és számos könyve jelent már meg. Utolsó könyve a „From 

Whiteboards to Web 2.0” nem régen jelent meg a Helbling kiadó gondozásában. 

 

Trénerünk: Daniel Martin 

 

A délutáni és esti workshop-okat tartó trénerek (pl. Willi Cardoso, Mark Almond, Magda Zaworska, 

Chaz Pugliese) valamennyien kimagasló szakmai múlttal rendelkeznek. 

 

Szakmai foglalkozások 

Kurzusunk napi 3 x 90 perces órából állt, 10 napon keresztül.  

Tanfolyamunk során először különböző Google applikációkkal, így a Google Drives, Google Docs, 

Google Slides és Google Forms applikációkkal ismerkedtünk meg, majd a nyelvórákon lehetséges 

felhasználási lehetőségeiket vizsgáltuk.  

Ezt követően kipróbáltunk olyan oldalakat, amelyek segítségével szófelhő, un. „Word Cloud” 

készíthető (worlde.com; abcyaword.com), amelyek segítségével meme készíthető (imgflip.com; 

makeameme.org), illetve amiken SMS-eket vagy Facebook profilokat imitálhatunk (classtools.net).  

Megtanultuk, hogyan lehet a wikispaces.com oldalon wiki-t létrehozni. 

A tubechop.com oldalon kipróbáltuk, hogyan rövidíthetünk le YouTube videókat, illetve 

megismerkedtünk a viewpure.com és a safeshare.tv oldalakkal, ahol a YouTube videók reklámok és 
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videó-ajánlók nélkül élvezhetőek. Ennek kapcsán ötleteket gyűjtöttünk a videók nyelvórán történő 

felhasználására.      

A kurzus során kipróbáltuk a Google „advanced search” funkcióját is, hogy internetes keresésünket 

még hatékonyabbá tehessük. Megismerkedtünk a duckduckgo.com kereső oldallal is, amely a 

Google-al ellentétben nem gyűjt, tárol és ad el adatokat felhasználóiról. 

A theconsltants-e.com oldalon tanulmányoztunk és véleményeztünk néhány WebQuest-et, majd a 

zunal.com oldalon létrehoztuk saját WebQuest-ünket is. 

Ezt követően olyan oldalakkal ismerkedtünk meg, mint a voki.com, ahol egy beszélő karaktert 

tudunk létrehozni; a fromtexttospeach.com, amely a beírt szöveget alakítja át hangfájllá, illetve a 

vocaroo.com és a recordmp3online.com, amely oldalakon beszédünket rögzíthetjük. 

  
Ória munka 

A kurzus vége felé közeledve megismerkedtünk a padlet.com oldallal és a „padlet-ben” rejlő számos 

lehetőséggel.  

Egy nagyon gyors betekintést nyerhettünk a Wordpress alapú blogok létrehozásába, de ennek 

elsajátítására sajnos hosszabb időre lett volna szükség. 

Megtanultuk azonban, hogy a polldaddy.com oldal segítségével hogyan tudunk online szavazást, 

illetve kvízt létrehozni; hogyan tudunk a malivu.com oldal segítségével videó-felvételt készíteni, 

illetve a qrcode.littleideot.be és a qr-code-generator.com oldalak segítségével QR-kódot létrehozni. 

Ezután videó és hangfelvételeink, valamint a QR-kód generáló oldalak segítségével egy online 

kincsvadász oldalt (Treasure Hunt) készítettünk. 

A kurzus utolsó napján a voicethread.com oldallal ismerkedtünk meg, ahol elkezdtük a kurzuson 

tanultak alapján, az elkészült anyagainkból létrehozni digitális portfóliónkat. Az én általam készített 

portfólió a következő linken érhető el: 

https://voicethread.com/#thread/6933263/36712519/38006382  

Kurzusunk órái mellett délután és este számos egyéb szakmai workshop és kulturális program között 

választhattunk. 

A workshop-ok rendkívül széles skáláját kínálták, ami lehetőséget adott arra, hogy ne csak 

technológiai szempontból, hanem módszertani szempontból is tovább képezhessem magam. 

(Marina Marinova – What’s Music got to do with it?; Peter Dyer – Improvisation for the language 

classroom; Mike Shreeve – How to write and perform stand-up comedy; Niki Christodoulou – Critical 

https://voicethread.com/#thread/6933263/36712519/38006382
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reflection and emotions in teacher development; Linda Yael – Learning with poems; Aleksandra 

Zaparucha – Reading Canterbury; James Banner – Wish you were here; Daniel Martin – Video 2.0; 

Sam Plumb – A young person’s view of British Culture; Hania Kryssewska – Teaching through art, 

teaching with art; Kati Somogyi-Toth – Method? No Method? Get into flow!; Mark Almond – 

Improvisation; Willy Cardoso – A Project Based Workshop; Judit Feher – You must be joking; Mojca 

Belak – Are you absolutely sure this is the right answer?; Alan Green – Wax Lyrical) Ezek a workshop-

ok lehetőséget nyújtottak további ismerkedésre és nemzetközi kapcsolatépítésre is. Rendkívül nagy 

élmény volt számomra, hogy Európán kívüli, pl. mexikói, brazil, libanoni kollégákkal is 

beszélgethettem, hiszen korábban erre nem volt lehetőségem. A workshop-ok közül hármat 

emelnék ki. 

Az első Mark Almond  „The Art of Language Teaching” workshop-ja. Mark azt mutatta meg nekünk, 

hogy testbeszédünkkel és hangszínünkkel, hogyan befolyásolhatjuk az óra hangulatát és hogyan 

alakíthatunk ki biztonságos, a tanulást elősegítő környezetet az óráinkon. 

A másik workshop, ami nagyon nagy hatással volt rám, az Magda Zaworska „Teacher Survival Kit” 

workshop-ja volt. Magda évek óta dolgozik tanárokkal és próbál válaszokat találni arra, hogyan 

kerülhető el a „burnout” jelenség a tanárok körében. A workshop és a kapcsolódó beszélgetés 

üzenete rendkívül elgondolkoztató és tanulságos volt. 

A harmadik kimagasló workshop Chaz Pugliese „Who’s Afraid of Creativity in Language Teaching” 

workshop-ja volt. Chaz a nemrégiben megjelent könyvéből a „The Principled Communicative 

Approach” (amelynek társszerzői Jane Arnold és Dörnyei Zoltán voltak) mutatott be néhány 

módszertani ötletet. Ez az egyik leghasznosabb másfél óra volt a kurzuson! 

Egyéb programok 

A szakmai programok mellett számos kulturális programból választhattunk. Így voltunk 

idegenvezetős városnéző sétán, hangversenyen a katedrálisban és hajókázáson a folyón. 

 
Hajó kirándulás 

 
The King’s school 

 

Csoporttársaimmal egyik este színházba is ellátogattunk. A „Dead Simple” című előadást néztük meg 

a Marlow Theatre-ben. Szerintem egy angol tanárnak mindig nagy élmény, ha angol nyelven nézhet 

meg egy színházi darabot, így ez számomra is egy különleges előadás volt. 
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Marlow Theatre 

A két hét közötti hétvégére Londonba utaztam. Még egyetemista koromban egy hosszú évet 

töltöttem ott, majd egy másik nyarat is. Így nagyon örültem, hogy most volt lehetőségem újra 

ellátogatni oda. Szombaton egy hosszú városnéző sétát tettem. Vasárnap pedig újra ellátogattam 

Hampton Court-ba. Egyetemista korom óta nagyon érdekel a művészettörténet is és az angol 

reneszánsz építészet e remek példája teljesen lenyűgözött akkor is és most is. Így most nagy 

örömmel látogattam meg újra London történelmi épületeit. 

 

                               London Tower Bridge        Tower of London 

 

 

     Hampton Court       Hampton Court 
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Az utolsó esték egyikén csoportunkkal egy pub-ban vacsoráztunk trénerünk társaságában. Igazi pub 

vacsorát, „pie-t” fogyasztottunk cider-rel. Nagyon jó hangulatú volt az este, rengeteget nevettünk. 

Igazából nagyon megható volt, hogy milyen jó barátság alakult ki a csoporttagok között. 

 

                   A csoport az „Old Weavers House-ban”              „Pork & Apple Pie” 

 

Értékelésem 

A Pilgrims csapata mindent megtett, hogy mind szakmailag, mind kulturálisan hasznosan teljen a 

résztvevők számára ez a két hét, és felfrissülve, új ötletekkel térhessünk haza. 

Adminisztratív dolgozóik minden kérésünkkel és problémánkkal a legnagyobb odafigyeléssel 

foglalkoztak. 

Fantasztikus a központ nemzetközisége, hogy annyi tanár keresi fel ezt a helyet a világ minden 

részéről. Hihetetlen élmény volt ezekkel a kollégákkal beszélgetni, hallani az országukról, 

kultúrájukról, oktatási helyzetükről, stb. 

Nem meglepő, hogy olyan messzi országokból is eljönnek ide, mint Mexikó vagy Libanon, és hogy aki 

teheti visszatér, hiszen a szakmai színvonalról csak szuperlatívuszokban tudok írni. Bármely 

kollégával beszélgettem a kurzus során, akik más párhuzamosan folyó Pilgrims tanfolyamon vettek 

részt, mindenki nagyon elégedett volt. 

Kurzusomról és tréneremről is csak jót tudok mondani. Daniel Martin rendkívül tapasztalt, lelkes és 

türelmes. Nem volt könnyű dolga, hiszen bár már többen vettünk részt korábban ICT képzésen mégis 

eltérő gyorsasággal tudtuk elsajátítani a bemutatott alkalmazásokat. Ráadásul többször léptek fel 

technikai problémák is. Rugalmas volt, így kéréseink és igényeink alapján alakította a kurzus 

menetét. 
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A kurzus hatása szakmai fejlődésemre 

Úgy gondolom, hogy ez a két hét rendkívül hasznos volt számomra mind szakmailag, mind 

emberileg. 

Először is, nagyon fontosnak tartom, hogy egy nyelvtanár időről, időre anyanyelvi környezetben 

frissíthesse fel nyelvtudását, és nekem erre most lehetőségem volt. 

Másrészt, bár eddig is sokat dolgoztam számítógéppel, mégis sokszor bizonytalan voltam. Most már 

sokkal magabiztosabban nyúlok számítógépem felé és nagyon büszke vagyok arra, hogy két hét alatt 

mennyi újat tanultam. Természetesen most szükségem lesz egy kis időre, hogy a tanultakat 

feldolgozzam, gyakoroljam, és készségszintű tudássá fejlesszem. Át kell gondolnom, hogy hogyan 

tudom a tanultakat adaptálni kurzusainkhoz, képzéseinkhez. A kurzus során az általunk kipróbált 

applikációk és weboldalak többsége olyan környezetben működik legjobban, ahol van kivetítő, 

esetleg aktívtábla és a tanulók is rendelkeznek laptoppal és internetes hozzáféréssel az órán. Ez 

sajnos jelenleg nem mindenhol áll rendelkezésre, mert a kihelyezett céges tanfolyamoknál - az én 

óráim esetében – sok tárgyalóban ez nem megoldott. Ahol viszont a feltételek adottak, ott szeretnék 

minél több mindent kipróbálni. Illetve a megbízó cégeink HR Osztályaival egyeztetünk majd, hogy 

segítsenek a technikai lehetőségek biztosításában az oktató termekben.  

A tanultak kipróbálására és hasznosítására kiváló lehetőséget nyújtanak majd az e-learning-es 

tanfolyamaink is. 

A technikai megoldások mellet szeretném kipróbálni a délutáni/esti workshop-okon megismert 

módszertani ötleteket is. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy egy ilyen képzés során a résztvevők egymástól is rengeteget 

tanulnak. A kurzus során folyamatosan gyűjtöttem a csoporttagok által már kipróbált és általuk 

ajánlott weboldalak, applikációk és online szemináriumok elérhetőségeit (pl. evernote.com; 

eun.org/academy). Természetesen, ezek részletes felfedezése még várat magára, hiszen kurzusunk 

rendkívül intenzív volt, ott erre nem volt alkalom és még csak két napja tértem haza. Emellett azt 

gondolom, hogy az ilyen tapasztalatcserék is nagyban hozzájárulnak a szakmai fejlődéshez.  

A képzőintézmény hírnevéből és jellegéből adódóan kiváló lehetőséget nyújtott a szakmai és a 

nemzetközi kapcsolatok kialakítására és interkulturális ismereteim nagymértékű fejlődéséhez. Egy 

ilyen képzés lehetőséget kínál, hogy számos EU ország oktatóival találkozzunk, tapasztalatot 

cseréljünk, vagy esetleges jövőbeni együttműködést alapozzunk meg. 

Céges tanfolyamoknál, üzleti nyelv tanításánál sokszor merül fel a kulturális különbségek témája, 

akár tárgyalások vagy prezentációk kapcsán is. Így nagyon fontos, hogy a nyelvtanárnak legyen 

lehetősége ilyen interkulturális élményt megtapasztalni, mint amilyenre nekem most lehetőségem 

volt. 

Végül, de nem utolsó sorban, mint angoltanár mindig öröm megmártózni az angol kultúrában. 

Összefoglalásként elmondható, hogy felkészültebb és magabiztosabb lettem az IKT alkalmazások 

területén – kompetenciafejlődésemet a várt 40%-hoz képest minimum  50 - 60%-nak ítélem; tudom, 

hogy tapasztalataimat és frissen szerzett tudásomat széles körben tudom majd terjeszteni és 

hasznosítani; motiváltabb lettem, ami reményeim szerint további szakmai sikerekhez segít majd; a 

kurzus során szerzett új szakmai és nemzetközi kapcsolataim segíthetnek képzési programjaink 
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nemzetköziesítésében és hozzájárulhatnak intézményünk nemzetközi szakmai tevékenységének 

növekedéséhez. 

 

Javaslatok a beépítésre az I.L.I. képzési programjaiba 

Többféle kultúrális, szociális, gazdasági hátterű képzésben résztvevővel dolgozunk együtt céges és 

lakossági tanfolyamainkon. Jelentős probléma a lemorzsolódás, különféle okok miatt. A hátrányos 

helyzetű, speciális tanulási igényű felnőttek részvétele a képzéseinken (főleg a lakossági képzéseken) 

tovább ösztönöz újabb módszerek, technikák bevezetésére képzési programjainkba a digitális 

társadalommal való lépéstartás mellett.  

Intézményi önértékeléseink eredményeképpen az alábbi célokat tűztük ki jövőbeli fejlesztéseink 

tekintetében,amelyek az európai prioritásoknak is megfelelnek: minőségfejlesztés intézményi 

szinten, modernizáció (képzési programok,képzést kiegészítő szolgáltatások, eszközök,módszertan, 

sokrétű IKT alkalmazások a képzési programokban, stb terén), esélyegyenlőség (a hátrányos helyzetű 

és sajátos tanulási igényű felnőttek nyelvi képzésében), a lakossági képzéseinken tanulók számának 

növelése – a képzésekről kieső felnőttek számának csökkentése, együttműködési készségek 

fejlesztése és a nyelvtanulói motiváció növelése felnőtt tanulóinkban, tevékenységeink, képzési 

programjaink nemzetköziesítése, az interkultúrális elemek erősítése, tanáraink 

kompetenciafejlesztése (IKT és nyelvi). 

Azt gondolom, hogy a mai világban, amikor a technikai újdonságok behálózzák életünk minden 

területét, ki kell használnunk a technika és a digitális (IKT) oktatásban rejlő lehetőségeket. Hiszem, 

hogy a tanulási folyamat sokkal érdekesebbé, játékosabbá (de nem komolytalanná), motiválóbbá, így 

ezen keresztül eredményesebbé tehető ezekkel az eszközökkel. Az I.L.I. nyelviskola eddig is lépést 

tartott a technikai fejlődéssel, hogy versenyképes maradjon. Az iskola a közeljövőben tovább bővíti 

IT oktatási eszközeit, további legkorszerűbb IT eszközök beszerzésével növeli digitális eszközparkját, 

ezáltal is biztosítja az újonnan továbbfejlesztett oktatási módszerek alkalmazását a nyelvórákon, így 

az intézmény jó hírnevét is öregbíti.  

Feladatom, hogy a kurzuson tanultakat nyelvtanárként beépítem saját képzéseimbe. Az általam 

vezetett képzések tanmenetében, módszertanában a korábbi állapothoz képest minimum 40%-kal 

bővítem az IKT elemeket, IKT módszertan és eszközök használatát; ezáltal a tanmenetek 

sokszínűségét, erős IKT fókuszát érjük majd el.  

Tananyagfejlesztőként, mind az egyéni képzésekre, mind a csoportos lakossági (a képzések  

differenciált kulturális, gazdasági, szociális rétegből származó résztvevővel, köztük számos hátrányos 

helyzetűvel) és céges képzésekre, valamint az e-learning projektünkhöz megalkotott, nyelvtanulói 

igényeket maximálisan figyelembevevő interaktív, IKT alapú tananyagokkal járulok  majd hozzá, 

felhasználva a PIlgrims képzésen tanultakat is. Terveink szerint ezáltal 25 %-kal kevesebben fognak 

tanfolyamainkról kimaradni. E-learning módszereinkkel esélyt teremtve lakhelyhez kötött hátrányos 

helyzetűek számára 10%-kal kívánjuk bővíteni nyelvtanulóink körét. 

Iskolánk célja továbbá a nemzetköziség és interkulturális tartalmak kialakítása, az interkulturális 

érzékenység fejlesztése a képzéseinkben részvevőkben, interkulturális tanulási modulok beépítése a 

képzési programjainkba, ami azért is fontos, mivel a céges képzéseinken pl. a prezentációk, 
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tárgyalások nyelvezetének, stb. oktatása során az interkulturális aspektus véleményem szerint 

jelenleg nem kap elegendő hangsúlyt a képzési programunkban.  

Feladatom továbbá, hogy az I.L.I.-n belül tanártovábbképzéseken és gyakorlati workshop-okon adom 

át a kurzuson tanultakat, így segítve kollégáimat és iskolánkat céljaink megvalósításában. Középtávú 

terveink között szerepel, hogy egyre több tanárunknak adjuk tovább a tanultakat, már 

tapasztalatokkal kiegészítve és ezáltal fejlettebb, a modern igényekre fogékonyabb tanári karunk 

lesz. Ezáltal javul a nyelviskola megítélése is.  Továbbá, mivel tanáraink a képzés természete miatt 

ritkábban találkoznak személyesen pl. nem társaloghatnak annyit a tanáriban, mint egy közoktatási 

intézményben, ezek a szakmai workshop-ok a csoportkohéziót is segítik,  és szervezetként erősítik 

meg az ILI-t.  

Az I.L.I. Kft új, engedélyeztetési eljárásra készülő és „hagyományos” képzési programjainak, 

tanmeneteinek, képzést megelőző dokumentumok (szint-és igényfelmérés, haladásmérések, 

képzéseket kiegészítő szolgáltatásokat képzészáró tesztek,stb) módosításának kidolgozásában is 

részt  fogok venni,  beépítve a Pilgrims képzés óta megszerzett gyakorlati tapasztalatokat is. 

Több módon fogom a tanultakat disszeminálni: 

 Az egyik soron következő disszeminációs munkánk, terveink szerint 2015. augusztus elején 

lesz, az iskolánk által szervezett, Mark Powell által vezetett Trinity Cert IBET tanfolyam 

keretén belül szeretnénk  néhány workshop-t tartani a projektben résztvevő kollégákkal, 

Dudás Juliannával, Gellai Annamáriával és Talláromné Czingili Judittal, ahol a tanultakat 

szeretnénk bemutatni a tanfolyamon különböző országokból megjelenő résztvevőknek. 

 Helyi szintű megbeszélések, szakmai továbbképzések a külföldi képzésen tanultak, a 

gyakorlati és az interkultúrális tapasztalatok átadása, előadás az Erasmus+ mobilitási projekt 

lehetőségekről, kérdés-válasz 2015. augusztusától az I.L.I. kft és a Gödöllő és környéke 

tanárai számára. 

 Nyelvtudás Napja – Interkulturális beszámoló Izlandról, Canterburyről, Grazról, 

interkulturális program, zene, tánc, nemzeti ételek és italok, stb. 2015. és 2016. szeptember 

 A BESIG nemzetközi konferencián 2015.június 20-án tartott sikeres workshop-unk után az 

IATEFL-H 2015. októberi konferenciáján fogunk ismét előadni, amit addigra Dudás Julianna 

mobilitási szakmai tapasztalataival is kiegészítünk. 

 Részvétel a NYESZE 2015 és 2016-os szakmai konferenciáin (valamint előadás / workshop a 

Pilgrims kurzuson tanultakról és a projekt eddig elért eredményeiről, hatásairól az 

intézményünkre, stb. ( Várható Időpontja: 2016. április) 

 Résztvétel és hozzájárulás a szakmai programhoz a BÁBEL CENTER-nél lebonyolításra kerülő 

„I.L.I. Erasmus+ Mobility Best Practice intézményi tapasztalatcsere látogatás” során, Bábel 

Centre Language School, Temesvár. Tervezett időpontja: 2016. szeptember 

 A pályázati dokumentációnkban beadott disszeminációs csatornákon, tevékenységeken kívül 

a Tempus Közalapítvány honlapján a jó ötletek módszertani és digitális ötlettáraiban is 

szeretnék számos tanult technikát, ötletet feltölteni az elkövetkező hetek során. 
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Összefoglalás 

Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem az Erasmus+ K1 Mobility I.L.I. Kft projektjének égisze alatt 

a Pilgrims által szervezett és lebonyolított „Teaching Languages Using Technologies” kimagasló 

szakmai színvonalú kurzusán. Mind szakmailag, mind emberileg rendkívül sokat profitáltam ebből a 

két hétből. Megszerzett tapasztalatomat és tudásomat arra fogom használni, hogy tanfolyamaim 

hatékonyságát növeljem, a diákjaimnak érdekesebb, motiválóbb órákat tudja tartani, ezzel segítve 

őket, magamat és a nyelviskolát a további sikerekhez, valamint, hogy tanár kollégáimnak a 

megszerzett tudást minél szélesebb körben átadhassam helyi, regionális, országos és nemzetközi 

szinteken. 
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MELLÉKLET 

Egyéb ajánlott IKT szakmai tanfolyamok (a kurzusomon részt vett kollégák által): 

http://www.grahamworkman.com/?page_id=165 

http://www.englishmatters.org/index.php/courses/index/erasmus_plus_courses_ict_for_teaching  

 

Egyéb ajánlott szakmai tanfolyamok a Pilgrims szervezésében (a kurzusomon észt vett kollégák 

által): 

http://www.pilgrims.co.uk/_files/CIS%20TT%202015/759C69AF1312FD18F1867D0A76B67CD2.pdf  

http://www.pilgrims.co.uk/_files/CIS%20TT%202015/09744DB6A6F8EF5938F94507BDC62EBE.pdf 

 

http://www.grahamworkman.com/?page_id=165
http://www.englishmatters.org/index.php/courses/index/erasmus_plus_courses_ict_for_teaching
http://www.pilgrims.co.uk/_files/CIS%20TT%202015/759C69AF1312FD18F1867D0A76B67CD2.pdf
http://www.pilgrims.co.uk/_files/CIS%20TT%202015/09744DB6A6F8EF5938F94507BDC62EBE.pdf
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Munkanapló 

Teaching Leanguages Using Technologies – Pilgrims English Language courses 
 

ICT Tools/ Useful websites Leirás Felhasználási ötletek az ILI-ben 

duckduckgo.com alternatív kereső program a tanárok órára való felkészülését segítheti 

Advanced Google search a Google kereső lehetőségeinek hatékony kihasználása a tanárok órára való felkészülését segítheti 

Google documents a Google online szövegszerkesztője 
beágyazható az általunk használt Google Site-okra, 
kollaboratív írást teszi lehetővé 

Google slides + Maze a Google online dia szerkesztője 
beágyazható az általunk használt Google Site-okra, a 
Maze készítést túlságosan időigényesnek tekintem 

Google forms a Google online kérdőív szerkesztője 
beágyazható az általunk használt Google Site-okra, az 
iskola adminisztratív feladatait is segítheti 

Todaysmeet.com (chatroom) online „chat-room” 

Akkor hasznos, ha a tanulók rendelkeznek számítógéppel, 
internet hozzáféréssel és a teremben van projektor vagy 
aktív tábla és a feladat megkívánja, hogy egyszerre 
dolgozzanak és megosszanak egymással tartalmakat. 

Tinyurl.com; bitly.com (to make 
url’s shorter) 

hosszú url-eket rövidíthetünk vele  

Word clouds: abcyaword.com 
wordly.com 

szó-felhőket készíthetünk 
A szó-felhők számos módon használhatóak nyelvóráinkon 
(PL: http://nikpeachey.blogspot.co.uk/2008/09/using-
word-clouds-in-efl-esl.html ) 

Sms generator: 
classtools.net/sms 

ezen az oldalon SMS-eket imitálhatunk 
kezdő nyelvtanulóknál hasznos/érdekes lehet, házi 
feladatnak is alkalmas lehet 

Fakebook: 
classtools.net/fakebook 

Facebook profilokat imitálhatunk ezen az oldalon 
érdekes lehet kitalált cégek, személyek Facebook 
oldalának elkészítése, házi feladatnak is alkalmas lehet 

Memes: imgflip.com; 
makeameme.org 

meme-eket készíthetünk ezeken az oldalakon 
házi feladatnak érdekes lehet, beágyazható az általunk 
használt Google Site-okra 

  

http://nikpeachey.blogspot.co.uk/2008/09/using-word-clouds-in-efl-esl.html
http://nikpeachey.blogspot.co.uk/2008/09/using-word-clouds-in-efl-esl.html


 
 

 
A projektet az Európai Unió támogatta. 
A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

15 

 

 

wikis Wiki-k létrehozása 
a Google site-ok alternatívája lehet, több minden 
beágyazható a Wiki-be és a tanulók is könnyebben 
feltölthetik tartalommal 

Sound recorder: vocaroo.com, 
recordmp3online.com 

hangfájlokat hozhatunk létre 

ezek sajnos nem beágyazhatóak az általunk használt 
Google Site-okra;  ahol adottak a körülmények (van aktív 
tábla, tanulóknak számítógépe internet hozzáféréssel) , 
ott érdekes lehet az órai felhasználása 

YouTube/ vimeo.com a Google videó megosztó szolgáltatása 
ezeket az oldalakat, illetve az itt található videókat már 
széles körben használjuk 

Cropping Youtube videos: 
tubechop.com 

ez az oldal lehetővé teszi YouTube videók megvágását 

az így megvágott videók sajnos nem beágyazhatók az 
általunk használt Google Site-okra; ahol adottak a 
körülmények (van aktív tábla) ott érdekes lehet az órai 
felhasználása 

Watching videos without ads 
and other offers: 
viewpure.com; safeshare.tv 

ez az oldal lehetővé teszi, hogy a YouTube videókat 
reklámok és más zavaró tartalmak nélkül élvezzük 

az így megvágott videók sajnos nem beágyazhatók az 
általunk használt Google Site-okra; ahol adottak a 
körülmények (van aktív tábla) ott érdekes lehet az órai 
felhasználása 

Webquests: theconsultants-
e.com; zunual.com 

ezeken az oldalakon Webquest-eket találhatunk, illetve 
készíthetünk 

A theconsultants-e.com oldalon számos érdekes és 
hasznosítható Webquest található akár órai 
felhasználásra ahol a körülmények adottak (van aktív 
tábla, tanulóknak számítógépe internet hozzáféréssel) 
vagy házi feladatnak. A Webquest-ek létrehozását elég 
időigényesnek tekintem. 

Turn text to speech: voki.com, 
fromtexttospeech.com 

hangfájlokat hozhatunk létre ezeken az oldalakon 

ezek sajnos nem beágyazhatók az általunk használt 
Google Site-okra; ahol adottak a körülmények (van aktív 
tábla, tanulóknak számítógépe internet hozzáféréssel) , 
ott érdekes lehet az órai felhasználása 

Online notice board: 
padlet.com 

online „tábla” 
ahol adottak a körülmények (van aktív tábla, tanulóknak 
számítógépe internet hozzáféréssel) ott számos nagyon 
érdekes felhasználása lehetséges 
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Surveys/ Quizes: polldaddy.com kérdőívek, quiz-ek készíthetők ezen az oldalon  

QR Code generators: 
qrcode.littleidiot.be, qr-code-
generator.com 

QR kódokat hozhatunk létre  
fiatalabb tanulóknak érdekes, motiváló feladatok 
tervezhetőek egy kis fantázia és QR kód felhasználásával 

Voicethread.com 
A voicethread segítségével képek, dokumentumok, videók 
köthetőek össze, amihez véleményt fűzhetünk – mi is és 
mások is. 

Érdekes lehet egyéni portfóliók, céges bemutatkozók 
elkészítéséhez. 

 

 


