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Talláromné Czingili Judit 

Az I.L.I. Kft Erasmus+ K1 Mobility projektjében az értékelés, hatásmérés és az eredmények nyomon követésének 

felelőse vagyok. 

Három éve vagyok az I.L.I. Nemzetközi Nyelvek Intézete Kft. angol nyelvtanára. 2012 őszétől tanítok általános, 
üzleti és szakmai angolt az intézménynél. Ezt megelőzően szereztem meg 2003-ban Pitman Qualifications: Access 
Certificate in English Language Teaching végzettségem, 2004-ben angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és 
tanári diplomámat, fordítói és műfordítói specializációval kiegészítve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán. Már, mint az I.L.I. Kft. tanára, részben annak támogatásával megszereztem 2013-ban 
a Trinity Certificate in International Business English Teaching (Trinity Cert IBET) c. szakképesítésemet. 
 
Fontos számomra az önfejlesztés. Még a gyermekeimmel itthon töltött évek alatt is tovább képeztem magam: 
szakmai konferenciákon, workshopokon vettem részt, ill. tanfolyamokat vezettem, egyéni órákat adtam. Az I.L.I. 
Kft. tanáraként is folyamatosan keresem a kihívást jelentő anyagokat, feladatokat, célokat. Többféle nyelvvizsgára 
(BME, Origo, TELC, ECL, EUROEXAM, City&Guilds) készítettem és készítem fel sikeresen hallgatóimat alap-, közép- 
és felsőfokú szinten. Jártas vagyok az érettségi felkészítésben is. 
 
Egy pályázat beadásakor, vagy továbbképzésre való jelentkezéskor, hosszú távra tervezek. Fontos számomra az 
eredmények elérése, felmutatása. Ehhez a nyelvoktatásban bizonyos időre van szükség. Nemcsak rövidtávú, de 
hosszú távú célokért is küzdök munkám során. Az internet és egyéb módszerek alkalmazása (pl. Cuisenaire-rudak, 
kooperatív módszerek) nemcsak hatékonnyá, de élményszerűvé, játékossá is teszik a nyelvórákat. A különleges 
módszereket egyedi tananyaggal ötvözni mindenképpen a siker kulcsának bizonyult. Ennek jegyében részt veszek 
az I.L.I. Kft. e-learning projektjében, mely során Magyarország egy vezető bankja alkalmazottainak készítünk 
kollégáimmal tematikus oldalakat, nyelvtudás szintje szerint, szakmába vágó anyagokat felhasználva 
nyersanyagként. 
 
Emberi kapcsolataimat a kiegyensúlyozott, barátságos légkör jellemzi. Könnyen megtalálom a közös hangot a rám 

bízottakkal és csakúgy a motiválásuk kulcsát. Képes vagyok a személyre szabott oktatás megvalósítására. Ezt 

hallgatóim folyamatos visszajelzései bizonyítják. Hallgatóim, akik gyakran szenvednek időhiánytól, nem ritkán 

tanulási nehézségekkel érkeznek nyelvóráimra. Nyitott vagyok az új módszerek elsajátítására és azok gyakorlatias, 

személyre szabott alkalmazására.  
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Az I.L.I. Erasmus+ K1 Mobility projekt keretében, az izlandi Borgarnesben, az ICI – InterCultural Iceland intézet 
által szervezett Diverse Society - Diverse Classrooms. Teaching in multicultural classrooms. Special focus on key 
competences and cooperative learning c. kurzus elvégzésével felkészültebb és magabiztosabb lettem a kooperatív 
módszerek alkalmazása területén. Kompetenciafejlődésemet a várt 40%-hoz képest, min. 50-60%-nak ítélem. 
Tapasztalataimat és frissen szerzett tudásomat széles körben tudom majd terjeszteni és hasznosítani, hiszen 
ezeket a módszereket nemcsak nyelvtanárok kamatoztathatják. Motiváltabb lettem a csoportmunka alkalmazása 
terén, 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. 

 
Diverse Society - Diverse Classrooms. Teaching in multicultural classrooms. Special focus on key competences and 
cooperative learning. c. kurzus elvégzésével fejlesztettem készségeimet például a kooperatív tanulás során 
felhasználható tananyagfejlesztés terén. Fontos kiemelni, hogy olyan módszerek birtokába jutottam a képzésen, 
melyek általános, a sikeres karrier kibontakoztatásához szükséges készségeket fejlesztenek. A hagyományos 
oktatás ezekre a készségekre meglepően kis hangsúlyt fektet sajnálatos módon. 

 
Mivel ezek a módszertani újdonságok az I.L.I.-s céges és lakossági képzések többségébe beépíthető új elemeket 
hordoznak, hatékonyabbá, személyre szabottá teszik majd oktatásunkat. Feladataim között van, hogy a kurzuson 
tanultakat nyelvtanárként beépítsem saját képzéseimbe. Az általam vezetett képzések tanmenetében, 
módszertanában a korábbi állapothoz képest min. 40%-kal bővítem a kooperatív tanulás elemeit; ezáltal a 
tanmenetek sokszínűségét érjük majd el. Tapasztalataimat és az ICI-ben tanultakat felhasználva az I.L.I. képzési 
programjainak ilyen jellegű fejlesztésében, kidolgozásában is részt veszek. 
 
Tananyagfejlesztőként, elsősorban a csoportos lakossági (a képzések differenciált kulturális, gazdasági, szociális 
rétegből származó résztvevővel, köztük számos hátrányos helyzetűvel - TÁMOP 2.1.2) és céges képzésekre 
megalkotott, nyelvtanulói igényeket maximálisan figyelembevevő, kooperatív tananyagokkal járulok majd hozzá, 
felhasználva a kollégáim IKT képzéseken elsajátított és nekem is átadott ismereteit. 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. Kft.-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 és nem társaloghatnak 
annyit a tanáriban, mint egy közoktatási intézményben, ezek a szakmai workshop-ok a csoportkohéziót is segítik, 
és szervezetként erősítik meg az I.L.I. Nyelviskolát. A tanároknak szervezett 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 felelek az értékelésért, a hatásvizsgálatért és az eredmények nyomon követéséért. Az I.L.I. Kft 
új, engedélyeztetési eljárásra készülő és hagyományos képzési programjainak, tanmeneteinek, képzést megelőző 
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dokumentumok (szint-, és igényfelmérés, haladásmérések, képzéseket kiegészítő szolgáltatásokat, képzészáró 
tesztek, stb…) módosításának kidolgozásában is részt fogok vállalni. 

 
Korábbi években még soha nem vettem részt sem Comenius, Grundtvig, vagy Leonardo programokban. Ez a 
képzés kiváló lehetőség, hogy először megtapasztaljam a nemzetköziségét és európaiságát egy ilyen izgalmas és 
gazdag élményt nyújtó lehetőségnek; az új szakmai ismeret-, és tudásszerzés mellett. 
 
Ezen a linken olvashat részletesen az általam látogatott ICI kurzusról: 

 http://www.ici.is/en/courses-and-education/cooperative-learning-in-multicultural-groups-c12/  

http://www.ici.is/en/courses-and-education/cooperative-learning-in-multicultural-groups-c12/

