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A projekt célja

„Az adott idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten

rendelkező célcsoport valamint a szakképzésben résztvevő, nem

tanköteles fiatal felnőttek esetében a készségek magasabb szintre

történő fejlesztése…

A támogatható képzési szintek: A1, A2, B1, B2.

Az idegennyelv oktatásnak az aktív idegennyelv használatra (az egyéni

tudásszintek alapján A1, A2, B1, B2) kell felkészítenie, cél a használható

nyelvtudás biztosítása…

A tervezett csoportlétszám a kontaktórás típusú képzések szervezése és

megvalósítása tekintetében a következő: minimum - maximum 14 fő

csoportonként.”



Bemeneti feltételek

• 16 – 65 közötti életkor,

• magyar állampolgárság, vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, aki 

Vas megyében lakhellyel, vagy   tartózkodási hellyel rendelkezik, és 

magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási engedéllyel rendelkezik 

(amennyiben az számára szükséges),

• idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező személy,

• legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező személy,

• egyidejűleg más magyarországi és európai uniós támogatott nyelvi képzésben 

nem vesz részt



Képzés

A tanfolyam időtartama: 120 óra - A tanfolyam az adott csoport

elfoglaltságainak, heti terhelhetőségének figyelembe vételével kerül

megszervezésre.

Választható nyelvek: angol, német

Képzési szintek (modulok), a Képzési Program alapján: A1, A2, B1, B2

- A1.1. modul - A1.2. modul

- A2.1. modul - A2.2. modul

- B1.1. modul - B1.2. modul

- B2.1. modul - B2.2. modul

Csoportbesorolás: Kötelező szintfelmérést követően történik (kivétel:

kezdő tanfolyamra jelentkezés esetén). A szintfelmérő teszteket

központilag biztosítjuk.



Képzés

Modulzáró vizsga - Záróvizsga ( tanúsítvány kiállításának feltétele):

• Szintenként 2 modult kell teljesíteni a képzés során.

• Javasolt 60 óra után egy szintmérő vizsgát és a képzés végén mindkét

modulból modulzáró vizsgát tenni. Ezek összesített eredménye az alapja, a

tanúsítvány kiállításának.

• Modulonként írásbeli és szóbeli vizsgarész tervezése ajánlott.

Képzési Program alapján: „A tanegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának

feltételei: A modulzáró vizsga sikeres teljesítése.

Sikeres záróvizsgának tekintendő a legalább 60 %-os eredménnyel zárt vizsga.

Minősítése: „Megfelelt” vagy „Nem megfelelt”

A tanúsítvány kiadásának feltétele, hogy a résztvevő a képzési programban

meghatározott, adott modulhoz rendelt óraszám 80 %-án jelen legyen és jelenléti

ív aláírásával igazolja.”

Sikeres vizsgát tesz az a résztvevő, akinek nyelvi tudása a bemeneti szinthez

képest legalább egy szintet emelkedik. (Kezdők esetén legalább A1 szintre

emelkedik.)



Képzési tervezetek

• Rövidtávú tanfolyam (2018/2019-es és 2019/2020-as tanévben):

Hetente 2x4 óra → 15 hét

• Intenzív (nyári) tanfolyam (2018/2019-es tanév nyári időszaka):

Naponta 1x6 óra → 20 nap (4 hét)

• Egyéb (a csoport igényeihez igazodva, a nyelvtanárral egyeztetett 

időpontban)



Ajánlott tankönyvek

Ajánlott tankönyvek:

- ANGOL: New English File, (esetleg English File third

edition, ha mondjuk az osztályban a New English File-t

használták)

- NÉMET: Menschen SOROZAT (Hueber Kiadó)

Minden könyvhöz kapnak a tanárok tanári kézikönyvet és kiegészítő

anyagot, kötelező lesz használni az e-learning tananyagot, ehhez adunk

majd továbbképzést is.



Nyelvtanárok feladatai

• bemeneti szintfelmérés, értékelés

• tanórák vezetése a képzési program követelményeinek 

megfelelően, rendszeres ellenőrzés

• a képzés felénél szintfelmérés, a modul 

követelményeinek megfelelően (írásbeli, szóbeli)

• képzési napló vezetése, naprakészen

• jelenléti ív vezetése

• a tanórákról fotódokumentáció készítése

• adatszolgáltatás a képzésben résztvevők hiányzásairól

• továbbképzésen való részvétel

• mentori tevékenység a nyelvi csoporton belül

• modulzáró vizsga lebonyolítása (írásbeli, szóbeli)

• toborzási feladatok



Nyelvtanári értékelési rendszer

• nyelvórák adminisztrálása, látogatása, monitoring

• tréningeken/ workshopokon való részvétel

• alkalmazott módszerek

• módszertani ajánlások felhasználása

• oktatási irányelvek

• minőségbiztosítási rendszer figyelembevétele



Gyakran ismételt kérdések

Modulzáró vizsga - Záró vizsga ( tanúsítvány kiállításának feltétele):

Szintenként 2 modult kell teljesíteni a képzés során. Javasolt 60 óra után

egy szintmérő vizsgát és a képzés végén mindkét modulból modulzáró

vizsgát tenni. Ezek összesített eredménye az alapja a tanúsítvány

kiállításának. Modulonként írásbeli és szóbeli vizsgarész tervezése

ajánlott.

Lehet-e 14 főnél kevesebb résztvevő egy csoportban?

A minimum és maximum is 14 fő, mert az indikátorok a projektben ehhez

vannak tervezve.

Csak homogén csoportok lehetnek?

Igen. Egy csoportban csak azonos szintet elsajátítók lehetnek.



Gyakran ismételt kérdések

Aki eddig angolt tanult, tanulhat-e németet?

Igen. Az iskolában tanult nyelv illetve szakmai nyelv mellett felajánlható 

a második idegen nyelv.

Tarthat-e két tanár egyidejűleg órát ugyanabban a csoportban? 

Igen. Két tanár esetén ajánlatos az egyik modult az egyik, a másik modult 

a másik tanárra bízni.

Ki választja ki a tananyagot, könyvet illetve ki készíti el a teszteket , 

modulzáró teszteket? 

Központilag teszünk ajánlást a tananyagra és az alkalmazott könyvekre

és biztosítjuk a teszteket illetve feladatlapokat. A szóbeli vizsga anyagát

a képzési program alapján kell összeállítani. A tankönyveket a képzésben

résztvevők ingyenesen kapják meg.



Gyakran ismételt kérdések

Lehet-e a tervezett heti órákat más felosztásban megtartani? 

Igen. A csoport igényeinek figyelembevételével. 

Az oktató kap-e oktatóanyagot, segédanyagot?  

Igen. A képzésben résztvevők által használt  tankönyvet és az oktatást 

segítő jegyzetet is és továbbképzésen tud részt venni.

A záróvizsga anyagát ki állítja össze? 

A záróvizsgához a különböző szinteken az anyagot a centrum kívánja 

koordinálni és az egységesen kidolgozott teszteket biztosítani.



Kitől kérhetek segítséget?

Szerződések – teljesítésigazolások - kifizetések– külső szakmai szolgáltatók – beszerzések –

- minden ami projekt általános stb. Kiss-Bauer Szilvia

Projekt szakmai kérdések – vezetői szint Birosz Pál Tamás

Jelentkezések összesítése - képzés szervezése - Némethné Kovács Erzsébet, 

– adminisztráció Nagy Marietta



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


