
 

Dudás Julianna 

Az I.L.I. Kft Erasmus+ K1 Mobility projekt vezetője vagyok. 

Egyetemi tanárként dolgoztam 10 évet a GATE és ELTE angol tanszékén és tanárképző tanfolyamok 

oktatójaként. Jelenleg az I.L.I. Kft. társ-tulajdonosa és vezetője vagyok, valamint a Trinity TESOL Cert 

IBET tanárképző kurzusain tréner és mentorként dolgozom. 2013 óta kvalifikált nyelvi coach vagyok.  

Nemzetközi tanárképzéseket végzek belföldön és külföldön. Rendszeresen tartok előadásokat, 

workshopokat országos és nemzetközi szakmai konferenciákon. 

Az utóbbi évek kiemelkedő szakmai sikereim között voltak a 2010-ben Dubaiban és a 2013-ban 

Malajziában tartott plenáris előadásaim nemzetközi szakmai konferenciákon (TESOL Arabia és 

MICELT Nemzetközi EFL konferenciák). Olyan nyelvtanárok képzését is végzem, akik hátrányos 

helyzetű tanulókat oktatnak.  Például a TÁMOP 2.1.2 keretében, melynek célja az is volt, hogy a 

hátrányos helyzetű kistérségek lakóit felzárkóztassuk idegen nyelvi készségeik, kompetenciájuk 

fejlesztésével. Körülbelül 800 embernek tartottunk az I.L.I.Kft nyelviskolai szekcióján keresztül 

képzéseket 560 órában országosan, közöttük a legtöbb hátrányos helyzetű település volt. Az I.L.I. Kft 

szakmai és ügyvezetői igazgatói feladatai mellett aktívan tanítok angol nyelvet széles spektrumú 

tanulói kör részére.   

Mindig is érzékeny voltam a hátrányos helyzetűek támogatása iránt.  

Intézmény-és szakmai vezetőként valamint angoltanárként egyaránt tenni próbálok a kisebbségekért, 

hátrányos helyzetűekért, a megkülönböztetés ellen. 

Sok újrakezdő diákkal találkozom munkám során. Sajnos azzal is szembesülnöm kell időnként, hogy 

kimaradnak, lemaradnak diákok a tanfolyamokról, mert az oktatás hagyományos keretei között 

hátrányaik vannak: pl. (rész)képességzavar, családi háttér, hátrányos szociális helyzet,  munkahelyi 

leterheltség, a társadalmi-gazdasági okok miatti leterheltség a motivációjukat  csökkenti,  stb.    

Éppen ezért folyamatosan keresem az új eszközöket, módszereket, melyekkel újabb motivációs 

lökést adhatok ezeknek a tanulóknak. Többek között ezért is érdeklődöm a modern IKT eszközök 

alkalmazása iránt. 

Tanításaim során igyekszem bizalmon alapuló kapcsolatot kiépíteni a képzésben résztvevőkkel és 

tanárképző tanfolyamaim során és intézményvezetőként egyaránt erre biztatom a nyelvtanárokat. 

Meggyőződésem, hogy a különböző kulturális, szociális és gazdasági hátterű nyelvtanulók igényeit 

össze kell hangolni.  

A képzési igények folyton változnak. A nyelvtanulók elvárásai nőnek. Erre próbálunk az I.L.I. 

nyelviskola folyamatos fejlesztésével, oktatói tudásának naprakészen tartásával reflektálni. 

Az izlandi kurzus mindezekre a problémákra, kérdésekre ad elméleti és gyakorlati megoldásokat.  

(Ezen a linken olvashat részletesen a kurzusról: http://www.ici.is/en/courses-and-education/how-to-

reach-teach-and-keep-our-learners1/ ) 
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Vállalom, hogy az ICI kurzuson átvett összes elemet átadom az I.L.I. nyelvtanárainak belső 

képzések során és országos, nemzetközi szinteken tartandó képzéseken, konferenciákon, 

szemináriumokon, szimpóziumokon, tréningeken, stb. valamint szakmai és projekt blogokon, 

online felületeken egyéb érdeklődőknek továbbadom az elsajátított ismereteket, a 

tapasztalataimat megosztom, valamint  beépítem az I.L.I. Kft képzési programjaiba.  

Vállalom a projekt célok maximális teljesítésében és megvalósításában való aktív részvételt. 

Korábbi években még soha nem vettem részt egyéni mobilitási támogatásban a Comenius, a 

Grundtvig, vagy a Leonardo programok keretében, kivéve a 2007 és 2007 közötti Lingua és 

Comenius partneri projektek munkájában történő részvételt. 

 

 

 

 

 


