
 

 

I.L.I. Kft Erasmus+ K1 Mobility Projekt:  „Sokoldalú, modern felnőttoktatási módszerekkel és képzési programokkal egy folyamatosan 

változó és differenciált hátterű nyelviskolai célközönségnek” 

DISSZEMINÁCIÓS ESEMÉNYEK ÉS HATÁSAI 

 

1. A projekt team széleskörű disszeminációs tevékenységének anyagai megtalálhatók egyrészt weboldalunkon, itt: 
http://ili-erasmus.wixsite.com/ili-nyelviskola/projekt-eredmenyek és a www.ili.hu weblapon, eseméyeinkről hírek a projektünk és az I.L.I. 
Facebook oldalain is találhatóak: https://www.facebook.com/Erasmus-Mobility-ILI-389922267866592/ 

2. Másrészt a lenti táblázatban: 

Disszeminációs események projektpartnerek, 
meghívott 
előadók 
 

célközönség, 
résztvevők 

tartalom hatás, értékelés 

dátum, 
helyszín 

esemény 
megnevezése 

2015. május 
30. Gödöllő, 
I.L.I. Kft. 
nyelviskola 

tanári 
továbbképzés, 
tájékoztató az 
ILI Erasmus+ 
projektjéről, az 
Erasmus+K1 

Dudás Julianna, 
Talláromné 
Czingili Judit, 
Gellai 
Annamária, 
Richard Gaskell 

az ILI  
tanárai,nemzetközi 
részvevő vendégek, 
pl Richard Gaskell 
Londonból,stb., 
Budapest, Gödöllő 

fogadó város és 
intézmény bemutatása, ott 
tanultak bemutatása 
projektünk releváns 
módszertani 
ötletek,technikák 

A megjelent kollégák kulturális 
érzékenységének, nyitottságának  növelése 
100%-ban sikerült. A versenyképes tudás 
megszerzésére, új kompetenciák elsajátítására, 
és szakmai ismeretek bővítésére irányuló 
külföldi képzések tapasztalatainak átadásával a 

 

http://www.ili.hu/
https://www.facebook.com/Erasmus-Mobility-ILI-389922267866592/
http://ili-erasmus.wixsite.com/ili-nyelviskola/projekt-eredmenyek


Mobility 
pályázati 
lehetőségekről 

(London) 

 
 

és környékéről 
tanárok, magán 
személyek 

bemutatása. 
DJ bemutatta az 
Erasmus+K1 Mobility 
pályázati lehetőséget, az 
ILI Erasmus+ projektjét is 
 

projekttagok motiválni és nyitottabbá tudták 
tenni kollégáikat, emberi, szakmai és kulturális 
szempontból egyaránt. DJ bemutatta az 
Erasmus+K1 Mobility pályázati lehetőséget, 
az ILI Erasmus+ projektjét is..ez segítheti a 
részvevőket, hogy ők is megismerjék a 
programot és esetleg pályázhassanak is rá 
intézményükben. 

2015. június 
6., Gödöllő, 
I.L.I. Kft 
Nyelviskola 

tanári 
továbbképzés, 
tájékoztató az 
ILI Erasmus+ 
projektjéről, az 
Erasmus+K1 
Mobility 
pályázati 
lehetőségekrőlan
ári továbbképzés 

Dudás Julianna, 
Talláromné 
Czingili Judit, 
Gellai 
Annamária 

 
 

az ILI  
tanárai, Budapest, 
Gödöllő és 
környékéről 
tanárok, ILI 
tanárok az ország 
különböző 
részeiről, pl 
Gyöngyös, Hatvan, 
magán személyek 

tanultak gyakorlati 
alkalmazása 
 
DJ bemutatta az 
Erasmus+K1 Mobility 
pályázati lehetőséget, az 
ILI Erasmus+ projektjét is 

A résztvevők olyan IKT-s megoldásokkal     
találkoztak és tanulták meg használatukat,     
melyeket hosszútávon is sikerrel tudnak     
alkalmazni tanítási tevékenységük során. 
 

2015. június 
20. 
Budapest 

Nemzetközi 
IATEFL BESIG  
konferencia 

Dudás Julianna, 
Gárdosné Illyés 
Zsuzsanna, 
Gellai 
Annamária 

 

BESIG 
konferenciára 
érkező magyar és 
külföldi 
tanárok, 
szakemberek 

Erasmus+ K1 Mobility 
lehetőségei, 
tanult IKT 
alkalmazások 

A résztvevők érdeklődésének felkeltése, 
konkrét IKT alkalmazások lehetséges 
alkalmazási területeinek bemutatása volt az 
elsődleges cél. A helyben, szóban 
megkérdezettek 95%-ban elszántak voltak, 
hogy elkezdik használni a bemutatott 
alkalmazásokat. 

2015. 
augusztus 
7., Gödöllő, 
I.L.I. Kft 
Nyelviskola 

“Nemzetközi 
Posztgraduális 
Üzleti Angol 
Tanárképző 
kurzus: Trinity 
Cert IBET” 

Dudás Julianna, 
Gárdosné Illyés 
Zsuzsanna, 
Talláromné 
Czingili Judit, 
Gellai 

a nemzetközi 
kurzus nemzetközi 
résztvevői, akik 10 
országból érkeztek 

kurzusokon tanult IKT 
alkalmazások, kooperatív 
tanulási módszerek 
bemutatása, alkalmazási 
lehetőségei üzleti angol 
oktatásban, tréningek 

A kurzus résztvevői elsajátították a bemutatott 
IKT-eszközök és kooperatív módszerek 
használatát. 
Később nemzetközi szinten megosztották 
tapasztalataikat saját közegükben. 
 

 



(Mark Powell 
vezetésével) 

Annamária

 

során,stb. 
mobilitásaink bemutatása 
interkultúrális 
szempontból 
 
DJ és Iskum Flóra 
részletesen bemutatta az 
Erasmus+K1 Mobility 
pályázati lehetőséget, az 
ILI Erasmus+ projektjét is 

Inter-kultúrális érzékenység és ismeretek 
átadása 

2015. 
augusztus 
12, Gödöllő, 
I.L.I. Kft 
Nyelviskola 

“Nemzetközi 
Posztgraduális 
Üzleti Angol 
Tanárképző 
kurzus: Trinity 
Cert IBET” 
(Mark Powell 
vezetésével) 

Dudás Julianna, 
Gárdosné Illyés 
Zsuzsanna, 
Talláromné 
Czingili Judit, 
Gellai 
Annamária, 
Szabadszállási 
Edit (vendég 
előadó) 

 

a nemzetközi 
kurzus nemzetközi 
résztvevői, akik 10 
országból érkeztek 
 

 
a kurzusokon tanult IKT 
alkalmazások  
gyakorlása 

A kurzus résztvevői begyakorolták a 
bemutatott IKT-eszközök  és kooperatív 
módszerek használatát. 
Nemzetközi szinten megosztották 
tapasztalataikat saját közegükben. 

2015. 
szeptember 
25. 
Gödöllő, 
I.L.I. Kft 
Nyelviskola 

tanári 
továbbképzés 

Dudás Julianna, 
Gárdosné Illyés 
Zsuzsanna, 
Talláromné 
Czingili Judit 

 

ILI nyelviskola 
tanárai, Gödöllő és 
környéke, 
Budapesti tanárok, 
érdeklődők 

Gárdosné Illyés Zsuzsa 
kurzusán tanult technikák, 
weboldalak, 
info-kommunikációs 
eszközök bemutatása 
 
DJ röviden bemutatta az 
Erasmus+K1 Mobility 
pályázati lehetőséget, az 

A résztvevők a technikák és módszerek 
sokoldalú felhasználási lehetőségeivel 
ismerkedtek meg, inspirációt kaptak azok 
felhasználására saját mindennapi 
tevékenységük során. 

 



ILI Erasmus+ 
projektjének eddigi 
eredményeit,eseményeit 
 

2015. 
október 02. 
Gödöllő, 
Szent Imre 
Katolikus 
Általános 
Iskola 

gödöllői tanári 
továbbképzés 

Dudás Julianna, 
Talláromné 
Czingili Judit 
 

 

gödöllői és 
környéke  tanárok, 
érdeklődő szülők, 
intézmény vezetők, 
gyógpedagógusok 

www.quizlet.com 
bemutatása,  
használatának lehetőségei 
minden tantárgy 
oktatásában, a tanulási 
nehézséggel pl . 
figyelemzavar, 
dyslexia,stb. élő tanulók 
esetében is, stb. 
 
gyakorlati workshop 
 
DJ röviden bemutatta az 
Erasmus+K1 Mobility 
pályázati lehetőséget, az 
ILI Erasmus+ projektjét 
,eredményeinket 

A résztvevő kollégák eredményesen 
alkalmazni kezdték nyelvóráikon a tanultakat.  
Tanulási nehézséggel küzdő diákok szülei 
gyermekük segítésére több tantárgyhoz is 
segítségül hívták a quizletet - átütő sikerrel. 
Megjegyzés: Hosszútávú hatásfelmérés 
készült, lsd. külön dokumentum 
(“Quizlet_vs_tanulasi 
nehezsegek_hataselemzes” 

2015. 
október 11. 
Budapest 

IATEFL 
nemzetközi 
szakmai 
konferencia 

Dudás Julianna, 
Gárdosné Illyés 
Zsuzsanna, 
Gellai 
Annamária 

 

IATEFL 
konferencia 
résztvevői 

Erasmus+ K1 Mobility 
lehetőségei, 
tanult IKT 
alkalmazások 
DJ röviden  bemutatta az 
Erasmus+K1 Mobility 
pályázati lehetőséget, az 
ILI Erasmus+ projektjét, 
ennek főbb eredményeit  
 
 

Az Erasmus+ K1 Mobility pályázati 
lehetőségeinek, és a projekt eredményeinek 
megismerésével a közönség tagjai maguk is 
motiváltakká váltak egy pályázatban való 
részvételre. 
Továbbá, hasznosítható, továbbfejlesztendő, 
kézzelfogható, és a projektünk időtartamán 
túlmutató ötleteket kaptak egyes IKT 
alkalmazások nyelvtanításban való 
felhasználásával kapcsolatban  

2015. tanári Dudás Julianna, ILI és más tanárok kooperatív A résztvevők olyan technikákat ismerhettek 

 

http://www.quizlet.com/


október 12. 
Gödöllő, 
I.L.I. Kft 
Nyelviskola 

továbbképzés Talláromné 
Czingili Judit 
 
Jane Revell 
meghívott 
előadó: Creative 
techniques in 
EFL 
w/shop,előadás 

 

Gödöllőről és 
környékéről, 
Budapestről, ELTE 
Angol tanszék 
oktatók,stb. 

tanítási/tanulási technikák 
DJ bemutatta az 
Erasmus+K1 Mobility 
pályázati lehetőséget, az 
ILI Erasmus+ 
projektjének eddigi 
eredményeit, sikereit, 
elkövetkező eseményeit, 
programját 
 

meg, melyeket a későbbiekben saját maguk is 
fel tudnak használni, saját és tanulóik 
igényeiknek megfelelően tudnak alakítani. 
Szakmai ismereteik bővültek, kreativitásuk, 
szemléletmódjuk változásához hozzájárult a 
rendezvény, és a résztvevő tanárok nagyobb 
inspirációval és lendülettel folytatták a 
szakmai munkájukat. 

2015. 
november 
06., 
Budapest 

IATEFL creative 
cafe 

Dudás Julianna, 
Gárdosné Illyés 
Zsuzsanna, 
Talláromné 
Czingili Judit, 
Gellai 
Annamária, 
Iskum Flóra 
 

 

budapesti és 
országos szinten 
számos helyről 
érkezett tanárok 

Erasmus+ K1 Mobility 
lehetőségei,az ILI 
Erasmus+ projektjének 
főbb eredményeit, 
elkövetkező programjait, 
a mobilitásaink során 
tanult IKT 
alkalmazások 
kooperatív 
tanítási/tanulási technikák 
bemutatása, hogyan 
alkalmazzuk ezeket a 
munkánkban, stb. 

Az új ismeretek és kompetenciák elsajátítását 
szolgáló külföldi képzéseken való részvétel 
iránti érdeklődés megnőtt. A tanult 
alkalmazások és technikák pozitív hatása rövid 
és hosszú távon is érvényesül a mindennapi 
munkavégzésnél, és a résztvevőket szakmailag 
hitelesebbé, versenyképesebbé teszi.  

 



2016. április 
23. 
Budapest 

Nemzetközi 
NYESZE 
konferencia 

Dudás Julianna, 
Gárdosné Illyés 
Zsuzsanna, 
Talláromné 
Czingili Judit, 
Gellai 
Annamária 

 
 

 nemzetközi szintű 
és Magyarország 
éskülönböző 
pontjairól érkező 
tanárok, elsősorban 
nyelviskolákban 
tanító tanárok, 
nemzetközi 
részvevő tanárok 

Erasmus+ K1 Mobility 
lehetőségei, 
tanult IKT 
alkalmazások 
kooperatív 
tanítási/tanulási 
technikák, 
az ILI Erasmus+ 
projektjének főbb 
eredményeit, elkövetkező 
programjait, 
 

 Azáltal, hogy bepillantást nyertek az 
Erasmus+ K1 Mobility lehetőségeibe, az 
ország minden pontjáról érkező tanárok 
látóköre szélesedett, érdeklődése megnőtt az 
ilyen jellegű programok iránt.  
Továbbá, a résztvevők bővítették szakmai 
ismereteiket, olyan tanulási technikákkal 
ismerkedtek meg, melyekkel korábban még 
nem találkoztak. 

2016. június 
3. és 6. 
Gödöllő, 
I.L.I. 
nyelviskola 

Irodai dolgozók 
képzése 

Dudás Julianna, 
Talláromné 
Czingili Judit 

 

nyelviskola irodai 
dolgozói 

quizlet használata, online 
kérdőívek, google 
dokumentumok és 
kérdőívek létrehozása, 
google site-ok 
adminisztrációja 

Az irodai dolgozók bővítették ismereteiket az 
online dokumentumok és kérdőívek használata 
terén, ezáltal a nyelviskola ezekkel a modern 
módszerekkel végezheti adminisztrációs 
tevékenységének nagy részét. 

2016. 
augusztus 
26. Gödöllő, 
I.L.I. Kft 
Nyelviskola 

tanári 
továbbképzés 

Sebestyén Ágnes 
 

Budapest,ILI Kft, 
Gödöllő és 
környéki tanárok 

kurzuson tanultak, város, 
intézmény bemutatása 
 
DJ röviden  bemutatta az 
ILI Erasmus+K1 Mobility 
projektjének főbb 
eredményeit, elkövetkező 
eseményeit  
 

A résztvevő tanárok ismereteket szereztek a 
sajátos fejlesztési igényű tanulók képzésével 
foglalkozó fogadó intézményről (Atempo, 
Graz), ezzel szemléletmódjuk, hozzáállásuk 
változott. Rövid kulturális összefoglalót kaptak 
Graz városáról, bővítve ezzel kulturális 
nyitottságukat. A finn oktatási rendszer 
egy-két elemének megismerésével váltak 
tájékozottabbakká az európai oktatáspolitikát 
illetően. Néhány IKT alkalmazás 
használatának megtekintésével pedig szakmai 
érdeklődésük, kíváncsiságuk és kreativitásuk 
fejlődött. 

 



2016. 
szeptember 
7-11,  
Temesvár, 
Románia  

A „Best 
Practice” 
szakmai 
tapasztalatcsere 
nevű mobilitáson 
is folytattunk 
disszeminációs 
tevékenységet 

Dudás Julianna 
Sebestyén Ágnes 
Andrew Wright 
 

 

Babel Intézet, 
Temesvár tanárai,  
 
valamint tanárok, 
gyógypedagógusok
, pszichológusok, 
trénerek Románia 
különböző részeiről 

ILI projekt tagok 
mobilitásainak 
bemutatása, a tanultakat 
hogyan építettük be 
munkánkba, 
eredményeink 
 
Interkultúrális 
információk a 
meglátogatott 
országokról, városokról, 
intézményekről,stb. 
(Ausztria, Izland, 
Anglia,Finno.) 
 
A Babel Centre kollégák 
tájékoztattak bennünket 
az ő Erasmus+ projektjük 
eredményeiről 
 
Erasmus+ K1 Mobility 
lehetőségei, 
tanult IKT 
alkalmazások, 
hátrányos helyzetűek 
oktatását segítő 
módszerek, technikák 
fejlesztése, pl egyszerű 
rajz készségeink 
fejlesztése,vizuális 
ábrázolás fontossága az 
SNI-s diákoknál,stb. 
 

Műhelyfoglalkozás keretein belül a résztvevők 
megismerkedtek a modern IKT alkalmazások 
nyelvoktatásban használatos szerepével, az 
Erasmus+ K1 Mobility pályázati lehetőségek 
megismerésével váltak maguk is nyitottá egy 
ilyen programban való részvételre, Andrew 
Wright gyakorlati bemutatója során a 
résztvevő tanárok maguk is képessé váltak 
olyan egyszerű illusztrációk elkészítésére, 
melyeket napi munkájukban fognak tudni 
alkalmazni. A résztvevők szakmai 
megbeszéléseken tárták fel a két intézmény 
együttműködési lehetőségeit, valamint 
kulturális programokon vettek részt. A 
részvevők megismerkedtek a 2 intézmény 
Erasmus+ projektjeinek eredményeivel, azok 
alkalmazásaival és hatásaival a mindennapi 
munkájukban, képzéseinkben/képzéseikben. 

 A hallgatóság szakmai érdeklődése, IKT 
eszközhasználata fejlődött, inter-kulturális 
érzékenysége és együttműködési készsége 
fokozódott.  

Jövőbeli együttműködést terveztünk a 
nemzetközi tanártovábbképzések 
lebonyolítása terén, valamint közös képzési 
programok kialakításában (IKT, olnine és 
blended learning fókusszal, hátrányos 
helyzetűek támogatása célzattal, stb.) 

 



DJ röviden  bemutatta az 
Erasmus+K1 Mobility 
pályázati lehetőséget, az 
ILI Erasmus+ projektjét, 
ennek főbb eredményeit, 
elkövetkező eseményeit  
  
 

2016. 
szeptember 
26. Gödöllő, 
I.L.I. Kft 
Nyelviskola 

tanári 
továbbképzés 

Dudás Julianna, 
Gárdosné Illyés 
Zsuzsanna, 
Talláromné 
Czingili Judit, 
Sebestyén 
Ágnes, Gellai 
Annamária 

 

ILI Kft, tanárai, 
Budapest,Gödöllő 
és környéki tanárok 

tanult IKT eszközök, 
alkalmazások, 
info-kommunikációs 
módszerek 
 
DJ röviden  bemutatta az 
ILI Erasmus+K1 Mobility 
projektjének főbb 
eredményeit, elkövetkező 
eseményeit  
 

A részvevők olyan ismereteket, tudást 
szereztek meg, mely a projekt időszakán túl is 
hasznosulnak, és saját igényeikhez, tanítási 
szükségleteikhez tudják szabni a tanultakat. 

 
2016. 
november 
4., 
Gyöngyös 
 
 
 

tanári 
továbbképzés 

Dudás Julianna, 
Eszenyi László 

Heves és Nógrád 
megyéből tanárok,  
 
Gyöngyös, 
Hatvan,Eger 
környéki tanárok 

DJ röviden  bemutatta az 
ILI Erasmus+K1 Mobility 
projektjének főbb 
eredményeit, elkövetkező 
eseményeit; Hogyan lehet 
Erasmus+K1 Mobility 
pályázatot összeállítani, 
stb. 
Legmodernebb IKT és 
mobil eszközök 
alkalmazása az angol 
nyelvoktatásban, web 
2.0,stb.a nyelvoktatás 

 
A részvevő tanárok egy része már régóta 
dolgozik intézményünk megbízásából, másik 
része még soha nem dolgozott, ill. voltak ,akik 
a TÁMOP 2102 projektek idején dolgoztak 
velünk, voltak érdeklődő szakemberek is a 
részvevők között.  
A részvevők olyan ismereteket, tudást 
szereztek meg, mely a projekt időszakán túl is 
hasznosulnak, és saját igényeikhez, tanítási 
szükségleteikhez tudják szabni a tanultakat. 
 
 

 



hatékonyságának, 
motivációjának növelése 
céljából. 
 
 

 
 
 

2016. 
november 
21. 
Budapest 

Autizmus 
Alapítvány 

Dudás Julianna, 
Gárdosné Illyés 
Zsuzsanna, 
Talláromné 
Czingili Judit, 
Sebestyén 
Ágnes, Gellai 
Annamária 

 

az Autizmus 
Alapítvány tanárai, 
pszichológusai, 
gyógypedagógusai, 
intézmény 
vezetői,a Bárczy G. 
Gyógyped. 
Főiskola 
szakemberei 

Erasmus+ K1 Mobility 
lehetőségei, 
tanult IKT 
alkalmazások  
 
DJ röviden  bemutatta az 
Erasmus+K1 Mobility 
pályázati lehetőséget, az 
ILI Erasmus+ projektjét, 
ennek főbb eredményeit, 
elkövetkező eseményeit  
  
 
 
 

Az alapítványnál végzett disszeminációs 
tevékenység során a projekttagoknak 
lehetőségük nyílt a speciális képzést igénylők 
oktatásának gyakorlati szempontú 
megtapasztalására, mellyel egyrészt bővült 
kompetenciájuk, másrészt a megismert 
módszereket saját nem-autista tanítványaik 
esetében is sikerrel tudják alkalmazni.  
Az alapítvány és a többi megjelent 
szakembernek ötleteket adtak arra 
vonatkozólag, hogy az IKT-s eszközökkel 
hogyan segíthetik és motiválhatják saját 
tanulóikat, illetve könnyíthetik meg számukra 
a tanulási folyamatot. A résztvevők 
hasznosnak és mindennapi munkájukba 
beilleszthetőnek ítélték meg a workshop során 
tanultakat.  

2016. 
december 2. 
Gödöllő, 
I.L.I. Kft, 
Nyelviskola 

Irodai dolgozók 
képzése 

Dudás Julianna, 
Talláromné 
Czingili Judit 

 

nyelviskola irodai 
dolgozói, városi 
érdeklődők 

google site-ok 
adminisztrációja, google 
kérdőívek és 
dokumentumok 
alkalmazása 

Ezen a főként gyakorlati képzésen átvették az 
új lehetőségeket, hogy a használat zökkenők 
nélkül menjen. 

2016. 
december 
10. Gödöllő, 
I.L.I. Kft 

Szakmai nap és 
Nemzetközi 
fórum 

Dudás Julianna, 
Gárdosné Illyés 
Zsuzsanna, 
Talláromné 

az oktatásban 
dolgozó 
szakemberek, 
akik szeretnék 

Erasmus+ K1 Mobility 
lehetőségei, 
tanult IKT 
alkalmazások 

A résztvevők módszertani ismeretei bővültek, 
a fórum hatással volt tanítás iránti kedvük, 
szemléletmódjuk, ezáltal tanítási magatartásuk 
pozitív alakulására.  

 



Nyelviskola 
 

Czingili Judit, 
Sebestyén 
Ágnes, Gellai 
Annamária 
vendégtanár: 
Straub Roland, a 
Babel Intézetből 

tudásukat bővíteni 
vagy felfrissíteni 
 
helyi, regionális, 
országos, 
nemzetközi szintű 
részvevők 

kooperatív 
tanítási/tanulási technikák 
Online és blended 
learning jellemzői, 
lehetőségei 
 
hátrányos helyzetűek 
oktatása, támogatása, 
folyamatos képzésben 
való megtartásuk, 
képzésük pedagógiai, 
pszichológiai  hátteréről, 
személyes élmények 
megbeszélése  
 
DJ  bemutatta az 
Erasmus+K1 Mobility 
pályázati lehetőséget, az 
ILI Erasmus+ projektjét, 
ennek főbb eredményeit, 
az Erasmus+ projekt 
kapcsán kialakult jövőbeli 
szakmai  terveinket  
  

Az ILI nemzetközi kapacitásai erősödtek, a 
résztvevők kultúrákon átívelő szakmai 
ismeretei bővültek a külföldi neves előadók 
részvétele által. 
 
A veresegyházi regionális TV is közvetítette a 
projektzáró programunkat, interjúkat készített 
a projekt vezetéssel, projektagokkal, külföldi 
előadókkal.A video a youtuibe ra is felkerült a 
projekt honlapunk és az ili.hu mellett. 
 
Andrew Wright cikket írt a hátrányos 
helyzetűek oktatására vonatkozóan, amely 
témakört a zárókonferenciánkon is részletesen 
körüljártuk, megvitattuk. Cikkét “Article 
Ubiqutous disadvantage-AW.docx” címmel a 
LymeSurvey felületre is feltettük.A cikket 
közli a HLT (Humanising Language 
Teaching), Pilgrims,UK nemzetközi online 
szakmai magazinja 2017.június elején. 

vendégelőadók: 
Andrew Wright, 
Alan Maley, 
David A Hill 

 

2016. 
december 
12. Gödöllő, 
Szent István 
Egyetem 

nemzetközi  
továbbképzés: 
tanároknak, 
diákoknak, 
dolgozóknak 

Dudás Julianna, 
Talláromné 
Czingili Judit, 
Sebestyén Ágnes 

 

az egyetem oktatói, 
munkatársai, 
külföldi és magyar 
hallgatók 

Erasmus+ K1 Mobility 
lehetőségei, 
tanult IKT 
alkalmazások 

A résztvevők egy szókincsfejlesztő program 
használatát sajátították el sikeresen és 
megtanultak hatékony prezentációt készíteni 
egy online alkalmazás segítségével.  

2016.decem országos, Sebestyén Ágnes Gödöllői sajtóközlemény az I.L.I. A projekt eredményeinek terjesztése, az 

 



ber 12.  nemzetközi szint 
(sajtóközlemény) 

Szolgálatban és 
más online szakmai 
magazinban jelenik 
meg: IATEFL-H, 
Nyesze hírlevél,ILI 
Kft hírlevél, 
www.ili.hu 
honlap,stb. 

Kft Erasmus+ K1 
Mobility projektjének 
zárásáról, 
eredményeiről,sikereiről, 
jövőbeli terveiről 
http://media.wix.com/ugd/
cb97fe_94284649364442
409d5a999091b8ece5.pdf 
 

érdeklődők, szakemberek figyelmének 
felhívása. 

egyéb:      

2015.januárt
ól 
folyamatosa
n igény és 
felkérés 
szerint, 

külön 
speciális 
fókuszú 
tréningek: 

2016. 06.03 

2016.06.06 

2016.12.01 

disszemináció az 
ILI irodai 
dolgozói részére 

projekttagok 
 

 

az ILI  irodai 
alkalmazottai, 
érdeklődő 
szakemberek, ILI 
irodában próbaidős 
dolgozók, 
gyakornokok 
 

online kérdőívek,online 
jelentkezési lapok és ezek 
összesítése,  felmérők 
(survey), Google 
dokumentumok készítése 
és használata, 
készítésének módjai és 
alkalmazási lehetőségei 
Google Docs készítése, és 
irodai alkalmazási 
lehetőségei, google 
site-ok menedzselése, 
analitikai statisztikájának 
kezelése, quizlet.com 
alkalmazása az ILI Kft 
képzésein: hogyan 
ellenőrizzük a tanárok 
munkáját a quizlet 
szettek, tesztek 
eredményeinek területén 

A projekttagok bemutatták és begyakoroltatták 
az irodai dolgozókkal néhány praktikus online 
alkalmazás működését, megbeszélték ezek 
felhasználási lehetőségeit, ezáltal az irodai 
munkát hatékonyabbá, a projekttagok és az 
irodai dolgozók együttműködését 
gördülékenyebbé tették.  

 

 

http://media.wix.com/ugd/cb97fe_94284649364442409d5a999091b8ece5.pdf
http://media.wix.com/ugd/cb97fe_94284649364442409d5a999091b8ece5.pdf
http://media.wix.com/ugd/cb97fe_94284649364442409d5a999091b8ece5.pdf
http://www.ili.hu/


 

 


