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Az Antener Nyelviskola munkatársainak 

külföldi továbbképzése 

2016. évi nyertes KA1 projekt
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„Good Practice Project”
BEMUTATÓ

PIROSKA TÍMEA

tréner, nyelvtanárfelnőttképzési szakértő

A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Ügyvezető Testületi tagja
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KÜLDETÉSÜNK

4



KÜLDETÉSÜNK
KÜLDETÉSÜNK:  a vállalati nyelvi képzések során 

olyan kompetenciafejlesztés, amely a 
hagyományos nyelvi képzéseken használt 
eszközökön túlmutat

CÉLUNK:  

Szakmailag igényes képzés megtartása, olyan 
oktatókkal, akik 
 - Megbízható, stabil nyelvtudással 

rendelkeznek
 - Motiváltak, és motiválni képesek
 - bennük van az X-faktor 
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ISMERKEDJÜNK MEG!

● Kapsz egy táblázatot, amin 
kijelentések vannak

● Cél: minél több kijelentéshez 
keress valakit, akire igaz az adott 
állítás

● Akire igaz az állítás az írja alá az 
adott négyzetet

● Egy ember csak egy állítást írhat 
alá a te papírodon
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BEMUTATKOZOM
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BEMUTATKOZOM



+ / - Brainstorming

● Mitől lesz eredménytelen 
egy nyelvóra?

● Mitől lesz sikertelen és 
élvezhetetlen?

● Mitől nem jó egy oktató?

● Hogyan lehet elszúrni egy 
képzést? 

● Mitől lesz hatékony egy 
képzési nyelvóra?

● Mitől lesz sikeres és 
élményekkel teli?

● Mitől jó egy oktató?

● Hogyan lehet fantasztikussá 
tenni egy képzést?
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Mitől jó egy 
vállalati 
nyelvóra?  
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● Bevonás, felhatalmazás

● Élményalapú tanulás

● Gyakorlati alkalmazhatóság

● Azonnali beépítés

Élményalapú vagy tapasztalati 
tanulás
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Legfontosabb 
oktatói 
kompetenciák
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Eszközök, 
gyakorlatok

Kommunikáció

, prezentáció

Kapcsolat-

teremtés
Önbizalom

Önreflexió, 
önértékelés

Önismeret, 
szerepértelmezés

Komplex látásmód Csoportdinamika 

Folyamatos

fejlődés igénye

Stresszkezelés, 

bizonytalanság-tűrés

Célra tartás, határhúzás,  újratervezés
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KÜLFÖLDI TOVÁBBKÉPZÉSI 
LEHETŐSÉG 



● Az Antener Nyelviskola munkatársainak külföldi

továbbképzése – 2016, KA1

● Sharing Best Practices in Corporate Language Education – 2016, KA2

●Innovatív módszerek a vállalati nyelvoktatásban – 2017, KA1

● Trénerek Európában – 2018, KA1

●Együttműködésen alapuló online oktatási platform létrehozása – 2018, KA2

● Trénertovábbképzés Európában – 2019, KA1

Nyertes projektjeink
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●Oktatásmódszertan tekintetében (mobility diary)

●Vezetőfejlesztés tekintetében (szakmai beszámoló)

●Önértékelés

●Módszertani feladatgyűjtemény

●Tanártovábbképző anyag – képzési program (engedélyeztetési eljárás)

● Communication and Games for Boosting Language Skills

●Mérhető! Indikátorok!

Eredmények
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Egy gyilkosság története
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Egy gyilkosság története
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Válaszra váró kérdések:

 Áldozat?

 Gyilkos?

 Fegyver?

 Gyilkosság helyszíne?

 Gyilkosság időpontja?

 Indíték?

Szabályok:

 Mindenki ülve marad, nem lehet felállni

 A kártyákat nem lehet megmutatni 
egymásnak

 A válaszokat nem lehet leírni – csak szóban 
folyik a játék

 15 perc játékidő

 Összesen 2 rákérdezés (igen/nem –
eldöntendő kérdés)



Zárókör
● Mennyire volt hasznos Neked a mai bemutató?
● Hogy érezted magad?

● 1-5-ig értékeld!
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Köszönöm, hogy velem voltál!

www.antener.hu

piroska.timea@antener.hu

06 70 241 1199


