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Az I.L.I. Kft-hez történő csatlakozásomat megelőzően több területen is kipróbáltam magam: 

középiskolai nyelvoktatással kezdtem, majd céges üzleti tanfolyamokon tanítottam, illetve 

gyakorlatot szereztem a skype-on keresztül történő nyelvoktatásban. Ezek a területek lehetőséget 

adtak számomra, hogy megismerjem a különböző korosztályok, társadalmi csoportok és szakmák 

képviselőinek eltérő nyelvtanulási igényeit, módszereit, és ezekhez alkalmazkodva alakítsam ki 

tanítási módszereimet.  

Mark Powell 2007-ben, Gödöllőn, az I.L.I. Nyelviskola szervezésében megtartott ARELS / LCCI CertTEB 

üzleti angol nyelvoktatás módszertani tanárképző kurzusa megannyi forrást és ötletet adott nemcsak 

a tanórák színesítéséhez, de azok elméleti megalapozásához is. 

Tanóráimba szívesen építek be az interneten található anyagok végtelen tárházából weboldalakat, 

cikkeket, képeket, videókat, szótanító és nyelvtani gyakorló programokat, és illesztem ezeket a tanuló 

igényeihez, hogy minél hatékonyabbá váljon a nyelvi képzés. Törekszem azonban arra is, hogy a 

technika ne uralkodjon el az órákon, és megtartsuk az órák személyes arculatát.  

A technikai eszközök használata motiválja a nyelvtanulót, az órát színesebbé teszi, és ezáltal lehetővé 

teszi, hogy az órák hangulata oldott legyen, ami a hatékony tanulás elengedhetetlen feltétele. 

Ugyancsak fontosnak tartom, hogy az online anyagok kiválasztása során naprakész témákkal, 

valamint érdekes és motiváló feladatokkal ösztönözzem a tanítványaimat. 

Az applikációk rohamosan épülnek be mindennapi életünkbe. Kötelességemnek érzem, hogy 

igyekezzek lépést tartani, és a tanítási-tanulási folyamatba beilleszteni a legújabb felhasználásokat, 

melyek segítik a gyakorlást, szövegértést, és kiejtést. Ezért szívesen veszek részt minden olyan 

képzésen, fórumon, és találkozón, melynek célja a tanári hatékonyság növelése ezeken a területeken.  

Az interneten elérhető temérdek forrás szinte bármilyen nyelvtanítási területen felhasználható: 

készségfejlesztés, szókincsbővítés, tanulási motiváció növelése vagy akár vizsgafelkészítés. Amellett, 

hogy 2007 óta a BME nyelvvizsgaközpont szóbeli vizsgáztatója vagyok, 2016 elején részt vettem az 

I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete által támogatott „Az idegennyelvtudás mérése az ECL 

nyelvvizsgán” című továbbképző kurzuson.   

Nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel várom a részvételemet Erasmus+K1 Mobility projektjében, 

valamint a tanultak továbbadását, alkalmazását, és kibővítését az I.L.I. Kft-vel folytatott szakmai 

munkámban. 

 

 

 

 

 

 

 

 


