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BESZÁMOLÓ az IATEFL 50. szakmai konferenciáján való részvételről  

2016. ápr. 13.-16. Birmingham, az ICC-nél 

Részvevő: Dudás Julianna 

Az Erasmus K1 Mobility projektünkben eredetileg az IATEFL BESIG konferenciáján vettem 

volna részt Németországban, de betegség miatt nem tudtam ezt megvalósítani. 

A TEMPUS Iroda engedélyével viszont az elnyert németországi szakmai konferencia 

költségvetését fel tudtam használni a 2016.április 13-16. között lebonyolított nemzetközi 

IATEFL 50. szakmai konferenciáján történt részvételem részleges finanszírozására, amelyet 

még egyszer nagyon köszönök a TEMPUS irodának. 

Az IATEFL 50. szakmai konferenciáján több mint 2000 részvevő volt, akik 5 kontinensről 

érkeztek. Ez kiváló lehetőséget adott a szakmai ismerkedésre, tapasztalatcserére, új 

kapcsolatok kiépítésére, meglévők erősítésére, a legújabb módszerek, szakmai trendek, 

technikák megismerésére, legfrissebb szakmai anyagok feltérképezésére, megismerésére, 

stb. 

Az IATEFL 50. Szakmai Konferenciát bemutató rövid videót itt láthatják: 

http://www.iatefl.org/birmingham-2016 

 

A konferencia részletes programját pdf formátumban Erasmus+ projekt honlapunkon itt 

található (természetesen a www.ili.hu weblapunkon is megtalálja mindezt az Erasmus+ 

projekt oldalon.) 

http://media.wix.com/ugd/cb97fe_2c9d192a5e7d4068a3e945c1ec69b542.pdf 

file:///C:/Users/user/Downloads/preview_brochure_2016_v2%20(6).pdf 

 

 

A konferencia helyszíne az ICC (International Convention Centre) volt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_Centre,_Birmingham 

http://www.iatefl.org/birmingham-2016
http://www.ili.hu/
http://media.wix.com/ugd/cb97fe_2c9d192a5e7d4068a3e945c1ec69b542.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/preview_brochure_2016_v2%20(6).pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_Centre,_Birmingham
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Fantasztikus épület, ettől jobb helyszínt nem is lehetett volna elképzelni. Nekem egy bajom 

volt csak vele: hosszú utakat kellett megtenni egy-egy előadás/workshop között, ha pl. más 

témakörben szerettem volna meghallgatni valakiket és ezek pl . az épület másik részében 

voltak…A logisztikai váltásra aránylag kevés idő volt. 

 

 

 

Plenáris előadások 

Nagyon érdekes, gondolat ébresztő, élvezetes és élményteliek voltak a plenáris előadások 

(is)!  

Jan Blake, jamaikai gyökerekkel rendelkező  storyteller inspiráló előadása újabb ötletet adott 

abban,hogy a hátrányos helyzetű és a SNI-s (nyelv)tanulókat is milyen hatásosan tudnánk 

bevonni a storytelling ősi, dramatikus elemeinek a releváns alkalmazásaival. Még inkább 

meggyőződtem arról, hogy a storytelling módszer milyen hatásos, sikeres és motiváló lehet 

minden korosztály és (nyelv)tanulói közeg részére.  

Jan Blake előadását is hallván célul tűztem ki, hogy a storytelling készség fejlesztésében 

segítsük tanárainkat. Ennek megvalósításában, további fejlesztésében a hátrányos helyzetű 

tanulók oktatása terén is  Andrew Wright, cégünk társ-igazgatójának szakmai tapasztalata 

továbbra is segítség és támogatás lesz. Jövőbeli belső és külső tanár tréningjeinken is fogjuk 

majd alkalmazni ezeket. Jan Blake-kel is beszélgettem szermélyesen. Videóit, útmutatóit 

fogjuk majd használni a jövőbeli munkánkban. (Jan munkadíja olyan magas, hogy nem tudjuk 

őt meghívni továbbképzés tartására.) 

A többi plenáris előadó is kiváló, gondolatébresztő , élményteli előadásokkal lepte meg a 

hallgatóságot: David Crystal: „Who Would of Thought of it? The English Language 1966-

2066” az angol nyelv folyamatos változásáról és ennek kihívásairól szólt. Az előadás során én 

is megismerhettem néhány új modern angol kifejezést, amit idáig nem ismertem… 

 Silvana Richardson: „The Native factor, the haves and the have-nots” a visszatérő örök 

kérdéskört járta körül ismételten: az anyanyelvi és a nem –anyanyelvi tanárok által 

biztosított szolgáltatások pro és kontraját…Dr Medgyes Péter által sok évvel ezelőtt körüljárt 

témája újra látogatott bennünket. 
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Scott Thurnbury: „1966 and All That: A Critical History of ELT”  élményteli , humorral és 

számos magánéleti emlékkel  átszőtt előadása is sok érdekes gondolatot ébresztett bennem. 

 Az IATEFL 50. konferenciáján elsősorban az Erasmus+ projektünk témájához kapcsolódó 

előadásokon, workshopokon vettem részt, legfőképpen a Learning Technologies Special 

Interest Group  (LT SIG), a Business English SIG, a Teacher Training & Education SIG  

programjain.  

Sok új dolgot tanultam meg az itt elhangzott előadásokon, illetve megerősödtek bennem a 

meglévő ismereteim és szakmai tapasztalataim.  

Számos előadóval beszélgettem előadásuk/workshopjuk után is.  

A Learning Technologies Special Interest Group programjai során (LT SIG) kiemelkedő élmény 

volt számomra Raquel Gonzaga (Brazília) előadása/workshopja: „Mobile Devices & 

Productive Collaboration”.  Raquel certified Google trainer szakmai háttérrel, tapasztalt 

trénerként érkezett és adott elő. Nagyon hasznos volt az előadása a learning technologies és 

a mobile devices alkalmazása témakörben. Raquel –el egyeztettem, hogy a jövőben örömmel 

dolgoznánk együtt tanárképző kurzusok közös lebonyolításában. Mivel a fizikai távolság nagy 

és ennek áthidalására nem biztos, hogy lesz anyagi fedezetünk a jövőben, elkezdtünk 

tervezni olyan kurzusokat, amelyeket e-learning platformban is megvalósíthatunk.  Terveink 

szerint 2018 nyarától/őszétől  kezdenénk közös kurzusokat. Addig ezek pilot/próba 

előadás/workshopjait az I.L.I. kft belső tanár tréningjei során skype vagy Google hangout 

formátumban fogjuk majd kipróbálni 2017.májusától kezdve. 

Raquel-el 2017-ben fogunk is találkozni a további szakmai egyeztetések céljából, amikor 

2017. áprilisában ismét Európában lesz. 
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A képen Raquel Gonzagaval vagyok Raquel sikeres és gondolatébresztő, praktikus ötletekkel 

teli előadás/workshopja után. Ezután folytattuk a szakmai megbeszélésüket. 

 

Ugyanebben a SIG-ben részt vettem még a következő előadásokon, amelyek nagyon 

tetszettek:  

„Shaken not Stirred: blended learning for connoisers”,amelyet Nicky Hockley adott elő. Az 

ILI-ben mi is tervezünk egyre több blended learning képzést bevezetni, így ez az előadás 

segítséget adott ehhez nekem, új ötleteivel, saját meglátásaival,stb. 
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„Enhancing speaking & Writing Outcomes by Google Apps (Joe Dale), érdekes volt ,de nem 

adott annyi újat,amennyit elvártam tőle. 

Teacher Development SIG-ben részt vettem D.March előadásán:„The Flipped Classroom- 

Reframing the Role of the Teacher”, amely nagyon tetszett.  Szeretném,ha a jövőben mi is 

megtanulnánk hatékonyan alkalmazni a flipped CR módszert a blended learning képzéseken 

elsősorban. 

Mivel nyelvi coachként is szoktam alkalmanként dolgozni, érdeklődéssel vettem részt a 

németországi Helen Strong előadásán: „One-to-One Coaching in Practice” a Business E. SIG 

programjai keretén belül. Kicsit többet vártam az előadástól, nem adott jelentősen új 

ötleteket attól,amit már én is ismertem. Jó volt megismerni a módszereket, amiket ő 

alkalmaz. 

A „Collaborative Teaching:an effective way of enhancing students’ learning experience by 

N.Ramos is érdekes megközelítésű volt. 

A pénteki fórum során a köv.előadásokon vettem részt: 

„Instant messaging with Learners” by K.Robb),ami érdekes ötletet adott az sms-ek másféle 

alkalmazásáról,stb. 

„Ipad in the EFL Classroom” c. előadás nem tetszett, nem adott érdekes, motiváló vagy 

elgondolkodtató inputot számomra. 

Az „Empowering & Keeping  Mobile-based vocab. notebooks through Quizlet” by O.Z.Unal 

kevesebb új ötletet adott, mint amire számítottam.  

A „Teaching Pecha Kucha Presentation Skills” új ötletet adott az üzleti kommunikációs 

kurzusaink palettájához, a prezentációs készség fejlesztő projektekhez. 

Networking: kapcsolatok teremtése, fenntartása, stb. 

Jane Revell, trénerrel, íróval ismételten találkoztunk. Jane-el tervezünk közös tanári 

tréningeket az ILI saját Erasmus+ projektben rész vett trénerei közreműködésével 2018-tól.  

A fő témáink lesznek:  a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése, tanári képességeink 

fejlesztése, NLP a tanításban,stb. 

Alan Maley tréner, íróval is tartottam szakmai megbeszélést, beszélgetést. Megtudtam tőle, 

hogy Magyarországon lesz 2016 végén. Nagyon megörültem annak, hogy Alan elfogadta 
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meghívásunkat a 2016.december 10-re tervezett Erasmus+ projektzáró szakmai napunkra, 

mini konferenciánkra, mint meghívott vendég közreműködő. 

Másik fontos új szakmai kontakt Járay-Benn Csilla volt, aki a grenoble-i egyetemen oktat és a 

TESOL France elnöke is. Csillával arról is beszéltünk, hogy hogyan lehetne aktivizálni a TESOL 

France tagokat, hogy pályázzanak Erasmus K1 Mobility és más Erasmus+ projektekre. 

Csillának részletesen beszámoltam, hogyan lehet pályázni a Nemzeti irodákon keresztül, 

milyen lehetőségeket adhat az Erasmus+, stb. ugyanakkor Csilla meghívta az Erasmus+ 

projektünk tagjait és engem is, hogy a jövőben, pl. 2017-ben, stb. vegyünk részt a TESOL 

France szakmai konferenciákon és mutassuk be Erasmus+ projektünk eredményeit, sőt 

magáról az Erasmus+ lehetőségeiről is általánosságban, stb.  Bízom benne, hogy 2017-ben és 

utána sikerül megvalósítanunk a meghívását, miután összegyűjtöttük a pénzügyi hátterét is 

ennek a konferencia részvételi lehetőségnek. 

 Elena Vaneyan, tréner, tanár Moszkvából érkezett, a Paszternák Intézetben dolgozik. Vele is 

sokat beszélgettünk szakmai és kulturális dolgokról, történésekről, stb. Elena júniusban meg 

is látogatta intézetünket, amely során további inter-kultúrális témákban tettünk előre 

haladást. Tanáraink részére is tartott rövid informális megbeszélést. 

Birmingham 1500 éves gazdag történelmével és modern, nyüzsgő világával Anglia egyik 

kiemelkedő kulturális, gazdasági nagyvárosa. A konferencia befejeztével meglátogattam a 

Birmingham Museum & Art Gallery-t, http://www.birminghammuseums.org.uk/bmag, 

amely csodálatos kulturális és történelmi élményt nyújtott számomra. 

Összességében a konferencián való részvételem nagyon praktikus, élményteli, akadémikus  

és célirányos volt. Sok hasznos és gyakorlatias előadáson / workshopon vettem részt, 

amelyek az Erasmus+ projektünk céljaival egyezik, a digitális és IKT fejlesztéseinkkel 

összhangban , valamint a hátrányos helyzetűek oktatásának módszertanával, gyakorlati 

ötletekkel, kérdéskörével is foglalkozott. Sokat tanultam, megismerkedtem új kollégákkal, 

régi kollégákkal találkoztam, elmélyítettük a szakmai kapcsolatainkat, jövőbeli 

együttműködéseket terveztünk meg. És mindezek mellett a legújabb könyv és egyéb digitális 

alkalmazásokat, eszközöket, technikákat  ismerhettem meg közelebbről, kipróbálhattam 

alkalmazásukat,stb.  

 

 

 

http://www.birminghammuseums.org.uk/bmag
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