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2016 szeptember 7-11: Temesvár 

Best Practice tapasztalatcsere, intézménylátogatás 

A temesvári szakmai látogatás programja és eredményei: 

Intézményi  látogatást tettünk a Babel Center nyelviskolában Temesváron, Romániában 2016 

szeptember 7-11 között, 3 kollégánk részvételével, akik közül 2 fő a mobilitási projektünk résztvevője 

is. Fő céljaink és témáink voltak:  

1. Erasmus+ K1 Mobility lehetőségekről tájékoztatni a közönséget, több alkalommal is, hogyan 

lehet pályázni Erasmus+ K1 Mobility-projektekre? stb., az I.L.I. Kft saját Erasmus+ K1 Mobility 

projektjének bemutatása 

2. a modern IKT alkalmazások a nyelvoktatásban (angol és német), minderről tapasztalatcsere, 

óralátogatásokkal, szakmai megbeszélésekkel egybekötve; Andrew Wright a sajátos nevelési igényű 

tanulók képzésében jól hasznosítható rajzolási készségeket segített elmélyíteni a részvevőkben… Ez a 

készség a tanároknak, szülőknek segítséget nyújthat a speciális igényű emberekkel való foglalkozások 

során. Andrew műhelyfoglalkozást tartott és szakmai megbeszéléssel zárta a programot. 

3. a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók oktatása; workshop és megbeszélések 

 4.Részt vettünk a Babel Education futó Erasmus+ projektjének disszeminációs 

előadás/workshopján,amely témája „Non-violent communication” az oktatásban volt a címe.  

5. Megbeszéltük a  jövőbeli együttműködéseink további lehetőségeit, elsősorban közös tanárképző 

kurzusok lebonyolítására a 2 cég (I.L.I. Kft & Babel Centre) tapasztalt , Erasmus+ projektekben is részt 

vett trénereivel, a tervek egy részének kidolgozása, az I.L.I. Kft 2016.dec.10-i Erasmus+ K1 Mobility 

zárókonferenciáján való aktív részvétel a Babel trénerei által IKT előadás/workshop keretén belül. 

6. Temesvár kulturális megismerése, interkulturális programokkal.  

A résztvevő tanárok beszámoltak az I.L.I. Kft Erasmus+-K1 Mobility projektünk eredményeiről, 

hatásairól, a külföldi kurzusokon tanult ismeretekről, ezek mindkét intézményben történő gyakorlati 

megvalósítási lehetőségeiről is részletesen beszéltek a román és magyar kollégák.  Főleg a blended és 

e-learning platformok részletesebb megismerése és alkalmazása volt a fő fejlesztendő terület 

részünkre. Meg is hívtuk egyik trénerüket, Roland Straubot, aki egyik legtapasztaltabb kolléga a 

szakmában, az ILI-ben tartandó Erasmus+ Szakmai Konferenciára, 2016.dec.10.-re, hogy tanárainknak 

is tartson részletesebb tréninget a témában. 

2018-tól tervezünk  közös nemzetközi tanárképző kurzusok elkezdését a Babel Center trénereivel is, 

amelyeket mind az ILI-ben,mind a Babelnél bonyolítanánk le. (Egyik kurzus helyszíne Gödöllő lenne, 

egy másiké Temesvár, de a téma ugyanaz lenne, ugyanazon, vagy majdnem ugyanazon trénerekkel.) 

A BABEL CENTER NYELVISKOLA BEMUTATÁSA: 

A nyelviskola 2005 óta működik, azóta foglalkozik felnőttképzéssel. Iskolájuk filozófiája az innováción 

és a kísérleti módszereken alapul. Fókuszában az egyedi tanulási stílusok és a képzésben résztvevők 

egyedi szükségletei állnak. 
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A Babel Centre Küldetésének tekinti, hogy a modern IKT eszközöket bevezesse a tanulási 

folyamatba. Három területen kapcsolódnak képzéseik a technológia használatához. 

1. Online kurzusok. Ezzel olyan embereket céloznak meg, akik nem tudnak eljutni a nyelviskolába. 

Számos online képzés közül választhatnak, melyek során a Skype és Google eszközeit használják. 

Oktatóik egyre komfortosabban használják ezeket a segédeszközöket. 

2. Blended (kevert) nyelvi képzések. Ezek során a képzésben résztvevők online hozzáférést kapnak a 

tananyaghoz, ezáltal erős alapot kap tudásuk, és az offline módszereket készségfejlesztésre lehet 

alkalmazni. 

3. Mobil eszközök és számítógépek használata az offline tanteremben. Ezzel a projekt alapú tanulás 

szükségleteit célozzák meg. Ilyenek például a kutatás, tervezés, video illetve hangfelvétel készítése. 

A Babel Center oktatói rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, tartanak prezentációt 

konferenciákon az IKT eszközökről, néhányan blogot is írnak az IKT eszközök használata területén 

szerzett tapasztalataikról. 

A Babel Center megalakulása óta együttműködik az I.L.I. nyelviskolával. Több oktatójuk is részt vett 

I.L.I. képzéseken Üzleti angol és A történetmesélés művészete témakörökben 2005-ben, 2007-ben és 

2012-ben. 2013-ban pedig 12 oktatójuk vett részt egy képzésen, melynek témája A történetek 

használata a tanításban. 

A két nyelviskola további EU projektekkel kapcsolatos együttműködést is tervez, elsősorban az 

innovatív módszerekkel kapcsolatosan a tanításban és a nyelvtanulásban. 
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A BABEL CENTER-NÉL TETT SZAKMAI TAPASZTALATCSERE RÉSZLETES 

PROGRAMJA: 

1. Dudás Julianna ügyvezető és ILI Kft Erasmus+ K1 Mobility projekt-vezető előadás keretében 

beszámolt a következőkről: 

- Az Erasmus+ K1 Mobility lehetőségeiről, a pályázati folyamat részleteiről, a nemzeti irodák 

elérhetőségéről és feladatairól,stb. 

- Az I.L.I. Kft nyelviskola által elnyert Erasmus+ K1 Mobilitry projekt céljairól, annak 

megvalósításáról, az elért eredményekről, a projekttagok eddigi disszeminációs 

tevékenységeiről, stb. 

- Bemutatta többek között a projekttagokat valamint a kurzusokat, amelyeken részt vettek, a 

fogadóintézményeket és városokat, ahol a tanfolyamok megrendezésre kerültek, a fogadó 

intézményeket, a meglátogatott kurzusok rövidismertetőit, stb. 

- Az I.L.I. Kft pozitív tapasztalataival invitálta a résztvevőket az Erasmus+ programban való pro-

aktív részvételre, jövőbeli pályázatok benyújtására a román Nemzeti Irodánál ,stb.

 
2. Sebestyén Ágnes angoltanár projekttag előadás/workshop keretében: 

- részletesen bemutatta az Erasmus+ kurzusának fogadó intézményé, az Atempot és a várost 

(Graz) 

- összefoglalta tanfolyami tapasztalatait 

- általános pozitív véleményt adott a tanfolyamról 

- szemléltette néhány olyan applikáció használatát, melyeket a grazi kurzuson sajátított el 

(például: Haiku deck – prezentációkészítő szoftver, Plotagon – animációs film-készítő 

applikáció, Coggle – gondolattérkép-készítő alkalmazás, Playposit – videószerkesztő program, 

Socrative – online quiz-készítő applikáció) és megmutatta, hogyan építette be a megszerzett 

tudást a képzési programjaiba, hogyan fogja beépíteni az ILI Kft képzési programjaiba, stb. 

- a workshop keretén belül segítette a részvevőket, hogy minél alaposabban elsajátítsák az 

egyes bemutatott elemeket. 

- Kérdések, válaszok. 
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3. A projektet szakmai tanácsaival, ötleteivel, tapasztalataival és nemzetközi ismertségével 

támogató Andrew Wright, az I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft nyelvtanára, trénere: 

 

élvezetes és praktikus „drawing 

skills” workshopot tartott a 

résztvevőknek, melynek végére 

mindenki elsajátíthatta a 

legalapvetőbb készségeket a tanítás 

során elengedhetetlen rajzok, 

figurák, arc kifejezések, életkor 

arcbéli ábrázolása, mozgások, stb. 

elkészítéséhez. Andrew olyan 

egyszerű rajzolási technikákat mutatott be, mint pl. 

az arckifejezések, mozgások megjelenítése, valamint 

állatok és jelenetek ábrázolása. Rámutatott arra, hogy a speciális nevelési igényű tanulók, 

autizmusban, Asperger szindrómában, diszlexiában vagy figyelemzavarban (ADS) szenvedő, 

valamint egyéb, tanulásukban gátolt személyek számára problémás az érzelmek, 

arckifejezések felismerése és értelmezése. Hasznos lehet a sajátos nevelési igényű személyek 

számára, ha eljátsszuk vagy lerajzoljuk egy adott történetben szereplők érzelmeit. 

Az Andrew által tanított technikákat nemcsak a sajátos nevelési igényűekkel dolgozó tanárok, 

gyógypedagógusok-ok, pszichológusok, hanem szülők, maguk az érintettek, és az oktatás 

bármilyen területén dolgozó szakértők is kiválóan tudják használni. Minden részvevőnek 

nagyon tetszett a workshop és az utána tartott kiértékelő megbeszélés. 

 

 

 

Itt láthatjuk Andrew workshop rajzaiból néhányat illusztrációként: 

Andrew Wright előadást tart 
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A visszajelzések alapján mindhárom előadó prezentációját nagy tetszéssel fogadták. 
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4. Egy olyan workshopon vettünk részt, melyet a tapasztalt és rutinos Roland Straub 

némettanár tartott magyarul és angolul: 

A workshop leírása:        Tréner: Roland Straub 

 

Roland Straub magyaráz 

i) BEMUTATKOZÁS AZ MSQRD ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL 

Elsőként egy telefonos (iPhone és android) selfie-készítő alkalmazás, az MSQRD használatával 

ismerkedtünk. Ezzel az applikációval a telefon kameráját használva tehetünk különböző "maszkokat" 

(koponya, majomember, bajusz, vasember, szakáll, virágkoszorú, stb) az arcunkra, fejünkre. Miután 

mindenki elkészítette a saját maszkos képét, az alkotásokat elküldtük a tréner email címére, aki 

azokat egy Google Slide-ban elhelyezte, majd kivetítette.  

A csoport tagjai egymással vegyülve, folyamatosan párokat cserélve ismerkedtek egymással, 

beszéltek maszkos képük „történetéről”, magukról. 

ii) JÁTÉKOK FÉNYKÉPEKKEL, FESTMÉNYEKKEL  

 

a) PUZZLE KÉSZÍTÉS 

A Google Images szolgáltatás segítségével a résztvevők kiválasztottak egy számukra szimpatikus 

festményt. A „snipping tool” windows-os alkalmazást felhasználva részleteket vágtunk ki a képből, 

amit elmentettünk. Több képrészletet kivágva tulajdonképpen egy kép puzzle darabkáit készítettük el.  

A képrészleteket egy Google Slide-ba mentettük, majd elküldtük egymás email címére. 

Az így kapott puzzle többféleképpen felhasználható: összerakható belőle az eredeti festmény; a kép 

kiindulási alapot szolgáltathat egy leíráshoz vagy úgynevezett Picture Dictation feladathoz, stb. 

 

b) FÉNYKÉPTRANSZFORMÁLÁS A PRISMA (TELEFONOS ALKALMAZÁS) SEGÍTSÉGÉVEL 

A Prisma nevű applikáció (Instagram-hoz hasonló) az általunk elkészített fényképet alakítja át egy 

kiválasztott stílusban. IPhone-on és androidos készüléken is működik. 

iii) ÉRTÉKELÉS, TUDÁSMÉRÉS JÁTÉKOS FORMÁBAN 

 

a) QUIZIZZ 
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A Kahoot! egy alternatívája, és minden készüléken használható (android, iPhone, tablet, PC). A tanár 

elkészítheti saját quiz-ét vagy felhasználhatja a rendszer adatbázisában meglévőket is, amit a kereső 

segítségével találhat meg. Minden quiz-hez egy kódszám tartozik, amit a játékosok a 

join.quizzizz.com oldalra való belépés után meg kell, hogy adjanak. Indulhat is a játék, amit a tanár 

indít el, ha már mindenki belépett. A tanulók készülékén a kérdés és a válasz is megjelenik. Pontok 

nemcsak a helyes válaszért, hanem a gyorsaságért is járnak. Minden résztvevő eredménye megjelenik 

a tanári oldalon, ami kivetíthető. Az eredmények Excel táblában is összefoglalhatók, exportálhatók. 

A felhasználást bemutató videó itt található: 

http://quizizz.com/admin/quiz/57d1bf7c9d0e1ddad3f8b5d5/start 

b) KAHOOT! 

(A Kahoot felhasználásával már több fórumon is megismerkedhettünk korábban.) 

 

 

 

iv) KÉRDÉSEK MEGBESZÉLÉSE A FACEBOOK LIVE – ÉLŐKÖZVETÍTÉS FUNKCIÓ - 

SEGÍTSÉGÉVEL 

Kisebb, zárt közösségek indíthatnak élő videó közvetítést. Az állapotmegosztás gomb mellett jelenik 

meg a LIve ikon. A felvételt real time-ban nézhetik meg a kiválasztott ismerősök. A műsor végén az 

üzenőfalon jelenik meg a felvétel. A Facebook Live videót lehet értékelni, alá lehet kommentelni.  

A workshop élményeit, tapasztalatát, alkalmazási lehetőségeit megbeszéltük csoportban és párokban 

is. Ági és Julia az ILI ben történő alkalmazásokon gondolkodtak, amikre sok lehetőséget találtak. 

5. Néhány angol órát is megnéztünk, megbeszéltük a gyakorlati alkalmazási tapasztalatokat, 

illeteve a Babel kis iskolások képzéseit is megnéztük, az oktató termeket, oktatási 

anyagaikat,stb.  

 

6. A temesvári tapasztalatcserén a Babel Intézet vezetőivel (Monica és Manuella) szakmai 

megbeszélést tartottunk az alábbi témákban: 

http://join.quizzizz.com/
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a) Straub Roland, a Babel Intézet angol-és németnyelvtanára valamint IKT nyelvoktatási 

szakértő (https://straubroland.wordpress.com/ és 

http://www.pontydysgu.org/blogs/roli-blog/ az I.L.I. Kft 2016 december 10-i projektzáró 

szakmai napjára meghívást / felkérést kapott Dudás Julianna ügyvezetőtől, hogy 

praktikus workshopot/előadást tartson egyrészt a „hangouts” felhasználási 

lehetőségeiről, másrészt néhány internetes software alkalmazásáról, alapul véve a Best 

Practice workshopon Temesváron szeptemberben hallottakat. Az e-learninges oktatási 

lehetőségekről, ezek gyakorlati alkalmazásának nehézségeiről, hogyan lehet ezeket 

elkerülni, stb. 

 

 

 
 

 

 

 

 

- b) Megbeszélésre kerültek még az alábbi témák: 

 a két intézmény együttműködésének további lehetőségei, főleg a nemzetközi 

tanárképzésben, jövőbeli tanárcserék lehetőségeiről, stb. 

 a tapasztalatok és ismeretek folyamatos cseréjének módjai 

 a megszerzett ismeretek beillesztésének módjai a vállalati, lakossági kurzusokba, 

valamint a hátrányos helyzetű tanulók oktatásába 

Kiket értünk tanulásukban akadályozott, hátrányos helyzetű tanulókon?Értelmezésünk 

szerint ide tartozik a mozgásukban, értelmi képességeikben, szociális helyzetükben 

korlátozott nyelvtanuló, ugyanakkor az az időhiányban szenvedő üzletember is, akinek 

elengedhetetlen szüksége van a nyelvtudásra.  

A fenti tanulócsoportok támogatására a következő lehetőségek kidolgozásán munkálkodik az I.L.I. 

Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft. nyelviskola, többek között, a Babel Intézettel együttműködésben, 

az Erasmus+ K1 Mobility program szakmai munkájaként, szakmai fejlesztéseként: 

https://straubroland.wordpress.com/
http://www.pontydysgu.org/blogs/roli-blog/
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- skype vagy hangouts kiscsoportos tematikus tanfolyamok megtartása az otthonukat vagy 

munkahelyüket valamilyen oknál fogva elhagyni nem tudó, vagy egyéb okokból hátrányos 

helyzetű tanulóknak, ezek nehézségei, kihívásai, hogy oldhatjuk fel ezeket,stb.? 

 

- egy vagy több online felület (weboldal) létrehozása, ahol különböző nyelvi szintű és típusú 

nyelvi gyakorlatok segítségével fejleszthetik tudásukat a nyelvtanulók, ingyenesen 

 

- workshopok megtartása a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szakemberek, intézmények 

számára (olyan IKT eszközök bemutatása számukra, mely segítheti munkájukat) 

7. Részt vettünk a Babel Education vezetői (Monica és Manuella) által tartott Non-Violent 

Communication előadáson/workshopon, amely nagyon érdekes volt. Az előadók és cégük 

ezen témában vesz részt Erasmus+ K1 Mobility projektben, amely 2017-ben fog befejeződni. 

8. A szakmai tapasztalatcsere zárásaként Temesvár kulturális értékeivel ismerkedtek a 

résztvevők. Szabadtéri zenei és művész fesztiválon is voltunk a Babel Centre vezetőkkel, 

amely Temesvár mellett rendeződött és nagyon élveztük a sokrétű programokat. Másnap 

még néhány megbeszélést tartottunk, pl Rolanddal a dec.10-i és jövőbeli tréningekről, stb. és 

utána indultunk hazafelé. 

 

9. Összefoglalás: 

Nagyon élvezetes, hasznos, gyakorlatias és jövőbe tekintő volt a Best Practice szakmai 

látogatás, tapasztalatcsere: sokat tanultunk egymástól, megismertük egymás Erasmus+ 

projektjeit, az elért eredményeket,sikereket, részt vehettünk hasznos és praktikus 

workshopokon, órákon, tovább mélyítettük a pozitív szakmai együttműködést a 2 cég 

között,jövőbeli tanárképző kurzusokat és tanárcseréket terveztünk meg, a tapasztalatot, a 

tanultakat, a hallottakat megosztottuk kollégáinkkal az ILI-ben és beépítjük a képzéseinkbe. 
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Dudás Julianna, Monica Diaconu, Sebestyén Ágnes, Andrew Wright 


