Angol KER C1 általános csoportos
kontaktórás képzés – B1 szint (küszöbszint)
Engedély száma: E-000293/2014/C003,
Nyelvi programkövetelmény azonosítója: Angol C2 1 1 019

A képzés célja:
A résztvevők a B1 nyelvi szintnek megfelelő ismeretek, készségek és kompetenciák birtokában
képesek legyenek a nyelvi szintnek megfelelően írásban és szóban kommunikálni.

A képzés során megszerezhető kompetenciák KER B1 szinten:







Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd lényegét (munka,
tanulás, szabadidő). Ki tudja szűrni a lényeget a rádió-, televízióadásokból, ha lassan, tagoltan
beszélnek.
Szövegértés – Olvasás: Megérti a köznyelven, vagy a munkájához kapcsolódó szaknyelven
megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását.
Beszéd – Társalgás: Felkészülés nélkül részt tud venni mindennapi témákról (család, szabadidő,
tanulás, munka, utazás) folyó társalgásban.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, álmairól,
céljairól. Röviden meg is tudja indokolni véleményét és terveit.
Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni ismert vagy érdeklődési körébe tartozó
témákban. Élményeiről és benyomásairól magánlevelet tud írni.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:
Bemeneti szintfelmérő teszt sikeres (minimum 60%-os) teljesítése.

A képzés időtartama és időbeosztása:
A képzési idő: 180 óra (3 modul)
Időbeosztás: hétköznaponként délután, a résztvevőknek megfelelő időbeosztás szerint.

A képzés költségei: Tanfolyam díja: 180.000 Ft + tankönyvek
Képzés zárása:
A képzésben résztevő a tananyagegységek végén írásbeli modulzáró vizsgát tesz, a sikeres vizsgázó
tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiadásának feltétele:
 a megengedett hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás (maximum az órák 20%-a.)
 a képzés végén próba nyelvvizsga sikeres (legalább 60%-os) teljesítése.

Csoportlétszám:
A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul. Várható maximális létszám 12 fő.

Jelentkezés:
E-mailben vagy a honlapunkon (www.sztk.szie.hu) a „Jelentkezés” menü alatt.
További információért kérjük, keresse kollégáinkat az alábbi e-mail címen: info@sztk.szie.hu
A képzési program a jelentkezők számára Ügyfélszolgálatunkon hozzáférhető.
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