
 

Gárdosné Illyés Zsuzsanna 

 10 éve tanítok az I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft.-nél üzleti angolt. 2007-ben elvégeztem az 

ARELS/LCCIEB üzleti angol nyelvoktatás módszertani tanárképző programját, ahol az üzleti angol 

nyelv tanításához nélkülözhetetlen módszertani elemeket sajátítottam el. 2008-ban az I.L.I. Kft 

támogatásában elvégeztem az IATEFL Hungary által szervezett "Multimedia in English Language 

Teaching" 30-órás szakmai továbbképzést. Nyitott és fogékony vagyok az új módszerek elsajátítására, 

szakmai tudásom folyamatos továbbfejlesztésére.   

Tanítványaim gyakran panaszkodnak időhiányra, így szeretek kipróbálni olyan új megoldásokat, 

amelyekkel játékosabbá, motiválóbbá, és ezáltal eredményesebbé tehetem a nyelvtanulást. Hiszem, 

hogy az internet és a benne rejlő lehetőségek kihasználása a tanítás során napjainkban már 

elkerülhetetlen. Szeretek továbbá tanítványaim számára egyedi tananyagot létrehozni és nem csupán 

a tankönyvre hagyatkozni. Részt veszek az I.L.I. e-learning projektjében.  

Jó kommunikatív készségekkel rendelkezem, megbízható vagyok.  

Az I.L.I.  Erasmus+ K1 Mobility projekt keretében, a canterbury-i Pilgrims Tanárképző Központ által 

lebonyolított „Using Technology in the Classroom” c. kurzus elvégzésével 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 nemzetköziesítésében és 

hozzájárulhatnak intézményünk nemzetközi szakmai tevékenységének növekedéséhez. 

A  „Using Technology in the Classroom” c. kurzus elvégzésével fejlesztettem készségeimet például a 

Google applikációk és wiki oldalak alkalmazása terén, továbbá újabb, tananyagfejlesztéshez jól 

használható internetes, pl. diamegosztó oldalak, videó vágó oldalak gyakorlati alkalmazását 

sajátítottam el. Mivel ezek a módszertani újdonságok az összes I.L.I.-s céges és lakossági képzésbe 

beépíthető új elemet hordoznak, hatékonyabbá, személyre szabottá teszik majd oktatásunkat. 

Feladatom, hogy a kurzuson tanultakat nyelvtanárként beépítsem 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 ICI képzésen tanultakat is. Terveink szerint 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 az Erasmus+ képzésekben részvevőkben, interkulturális tanulási modulok 

beépítése a képzési programjainkba, ami azért is fontos, mivel a céges képzéseinken pl. a 

prezentációk, tárgyalások nyelvezetének, stb. oktatása során az interkulturális aspektus véleményünk 

szerint jelenleg nem kap elegendő hangsúlyt a képzési programunkban.  

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

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.  

A tanároknak szervezendő szakmai workshop-okat, tanfolyamokat lokális, regionális, országos és 

nemzetközi szinteken tervezzük lebonyolítani, amelyeknek egyik fő megvalósítója leszek.  

Vállalom a projektcélok maximális teljesítésében és megvalósításában való aktív részvételt. A 

disszeminációs feladatok részeként a projekt blog/weboldal létrehozásában és annak 

karbantartásában kardinális szerepet vállalok (a kollégák által összeállított szakmai és egyéb 

dokumentumok alapján) férjem Gárdos Attila segítségével (férjem társadalmi munkában végzi ezt a 

tevékenységet). 

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. 

Korábbi években még soha nem vettem részt sem Comenius, Grundtvig, vagy Leonardo 

programokban. Ez a képzés kiváló lehetőség először megtapasztalni a nemzetköziségét és 

európaiságát egy ilyen izgalmas és gazdag élményt nyújtó lehetőségnek az új szakmai ismeret- és 

tudásszerzés mellett. 

 

 


