Német C1 3 1 070 - KER A1 szintű
Mezőgazdasági nyelvi anyaggal bővített német nyelvi program
(Engedély száma: E-000293/2014/C001)

A képzés célja:



A kombinált nyelvi képzés az általános nyelvi képzés módszertanára épül, amelyet kibővítettünk a
mezőgazdasági szaknyelv alapszókincsével, egyszerű 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 az A1-es minimum szinten.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:







Szövegértés – Hallás utáni értés: A képzésben résztvevő megérti a személyére, mindennapi életére,
munkájára és a mezőgazdaságra vonatkozó kifejezéseket. Képes megérteni a mezőgazdaságban előforduló
szakmák, növények, állatok neveit német nyelven.
Szövegértés – Olvasás: Megérti az általános és a szakmai témákról szóló nagyon egyszerű mondatokat.
Ismeri a mezőgazdaság alapszókincsét.
Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatépítésre. Fel tud tenni és meg tud válaszolni kérdéseket,
amelyek személyes jellegűek, a mindennapi és munkahelyi tevékenységre, mezőgazdasági témákra
vonatkoznak.
Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel be tudja mutatni lakóhelyét, munkahelyét,
munkakörét. Képes egyszerű mondatokban használni a mezőgazdaság alapszókincsét (növény-,
állatnevek, mezőgazdasági munkák, termékek, gépek, eszközök).
Írás: Tud rövid és egyezrű általános szöveget írni. Ki tudja tölteni formanyomtatványon a személyi
adatira vonatkozó részeket.

A tanfolyam megkezdésének feltételei:
Szükséges iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
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:
 Az órákon való min. 80%-án való aktív részvétel
 A modulzáró vizsga „megfelelt” szintű teljesítése
Képzés zárása:
A képzésben résztvevő a képzés végén tanúsítványt kap.
A képzés képzési programja ügyfeleink részére ügyfélszolgálatunkon megtekinthető.
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