Angol C2 3 1 068 – KER A1-es szintű
Mezőgazdasági szaknyelvi anyaggal bővített angol nyelvi csoportos program
(Engedély száma: E-000293/2014/C002)

A képzés célja:



A kombinált nyelvi képzés az általános nyelvi képzés módszertanára épül, amelyet kibővítettünk a
mezőgazdasági szaknyelv alapszókincsével, kifejezés-rendszerével.
A képzés célja, a hogy a mezőgazdasági vállalatoknál alkalmazásban lévő munkavállalók a mindennapi
szakmai tevékenységük során az alapvető általános és szakmai kifejezéseket megértsék. Értsék az
olvasott, vagy szóban közölt általános és szakmai utasításokat KER A1-es szinten.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:








Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyére, családjára, mindennapi életére, munkájára, az
alapvető mezőgazdasági témákra (hulladékgazdálkodás, biogazdálkodás) vonatkozó szavakat,
szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá.
Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat és a mindennapi munkavégzésben
használt eszközökön, gépeken szereplő rövid, egyszerű utasításokat.
Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan
kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek kifejezésére szolgálnak. Egyszerű mondatszerkesztése
kapcsán használ a mezőgazdálkodással (hulladék- és biogazdálkodással kapcsolatos) alapvető szavakat,
kifejezéseket.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét,
munkáját, munkatársait, valamint az alapvető mezőgazdálkodással kapcsolatos gondolatait.
Írás: Tud mezőgazdasági munkával, környezettel kapcsolatos gondolatot megfogalmazni, üzenetet
küldeni. Ki tud tölteni egyszerű formanyomtatványon a személyi adataira, mezőgazdasági munkára
vonatkozó részeket.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:




Alapfokú iskolai végzettség
A KER A1.1/2 modul: nincs bemeneti kompetencia
A KER A1.2/2 modul: a KER A1.1/2 modul ismerete, záró vizsga sikeres letétele vagy KER A1.2/2 modulhoz
használt szintfelmérő feladatsor sikeres (minimum 60 %-os teljesítése)

A képzés időtartama és időbeosztása:
A képzési idő: 90 óra (3 hónap), időbeosztás: péntek - 15:30-18:30 óráig, szombat: 9:00-15:00 óráig
Csoportok részére, előzetes egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban is vállalunk oktatást.

A képzés költségei: 105.000 Ft
A képzés sikeres teljesítését igazoló tanúsítvány megszerzésének feltétele:
A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése.

Képzés zárása
A képzésben résztvevő a képzés végén tanúsítványt kap.
A képzés képzési programja ügyfeleink részére ügyfélszolgálatunkon megtekinthető.
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