“Speak your job!” – Angol és német nyelvi képzés
A projekt fő kedvezményezettje a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum.
A 120 órás ingyenes nyelvtanfolyamokon az alábbi feltételekkel vehetsz részt:


16-65 év közötti életkor,



Pest megyei vagy budapesti állandó lakcím vagy bejelentett tartózkodási hely szerepel
a lakcímkártyádon,



nincs főiskolai vagy egyetemi diplomád (abszolutóriumod lehet),



jelenleg nem veszel részt másik, EU-s forrásból támogatott nyelvtanfolyamon.

Képzések Budapesten 6 helyszínen, 3 munkarendben, 4 különböző szinten.
A képzés a VEKOP-8.5.1-17-2017-00003, „SPEAK YOUR JOB” elnevezésű program
keretében valósul meg.
Az angol képzés engedélyszáma: E-001280/2015/C001
Jelentkezési felület: https://bkszc.hu/kepzes/speak-job-angol-nyelvi-kepzes/#
A német nyelvi képzés engedélyszáma: E-001280/2015/C002
Jelentkezési felület: https://bkszc.hu/kepzes/speak-job-nemet-nyelvi-kepzes/
Képzésről:


Megszerezhető képesítés: Képesítést nem adó képzés



Iskolai vagy szakmai előképzettség: Nem igényel előképzettséget. Egyetemi vagy
főiskolai diploma kizáró ok.



Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges



Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges



Képzés munkarendje: délelőtt, délután, hétvége



Iskolarendszeren kívüli képzési idő: 120 óra



Képzési forma: Nyelvi képzések

Képzési időpontok:
Délelőtti csoportok: heti 5*6 óra, előzetes tervek alapján 9 órától 14 óráig. Az első csoportok
várhatóan július 23-án és július 30-án indulnak. Ezek lesznek a pilot csoportok, mert elvileg
itt a 120 óra képzés szeptemberig lemegy.
Délutáni csoportok: heti 5x5 vagy 3*5 óra, előzetes tervek alapján 17-21 óráig, H-SZ-P
napokon vagy az 5x5 óra esetében minden hétköznap.

Hétvégi csoportok csak szeptembertől indulnak, itt még a helyszínekkel sok egyeztetni való
van, mert szombat és vasárnap is zajlik majd a képzés. Erről majd később tudunk információt
adni.
Szeptembertől tervezve van egy 2*5 órás délutáni csoport is, kedd és csütörtöki napokon.
A szintfelmérő határoz meg mindent, mindegy ki mit ír be a jelentkezésnél, a felmérés alapján
lesznek csoportokba rendezve.
A képzések folyamatosan indulnak, a nyelviskola szervezi össze a csoportokat, erről majd ők
tájékoztatják a jelentkezőket.
A meglévő tudásszintről, melyet a jelentkezésben meg kell jelölni:
A1 - Minimumszint
Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni és használni hétköznapi alapkifejezéseket,
amelyek valamilyen konkrét szituációban jelennek meg. Képes bemutatni magát és másokat, el
tudja mondani, hol lakik, kiket ismer. Tud az adott idegen nyelven kommunikálni, amennyiben
a beszélgetőtárs lassan, érthetően beszél és segítő szándékú.
A2 - Alapszint
Ezen a szinten a nyelvhasználó képes egyszerű mondatokat és gyakori kifejezéseket használni,
amelyek hétköznapi, egyszerű, rutin helyzetekben előfordulnak (vásárlás, lakóhely, munka,
család). Képes beszélni magáról és a családról, közvetlen környezetéről és az őt közvetlenül
érintő dolgokról.
B1 - Küszöbszint
Ezen a szinten a nyelvhasználó képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni és megérteni
általános témakörökben (munka, iskola, szabadidős tevékenység, utazás). Tud beszélni múltbeli
eseményekről és tapasztaltatokról, álmairól és ambícióiról, és képes röviden megindokolni
döntéseit, véleményét.
Ez az alapfokú nyelvvizsga szintje.
B2 - Középszint
Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni összetettebb szövegek fő mondanivalóját mind
konkrét, mind elvont témákban, beleértve saját szakterületét. Viszonylag folyékonyan és
spontán kommunikál, ami lehetővé teszi, hogy anyanyelvi beszélőkkel is úgy tud társalogni,
hogy az mindkét fél számára élvezhető. Képes részletes és világos szövegalkotásra sokféle
témakörben, és különböző véleményeket kifejteni azok előnyeivel és hátrányaival.
Ez a középfokú nyelvvizsga szintje.
A jelentkező a nyelvi képzésekhez a tankönyveket az alábbi áron tudja megvásárolni,
melyek önköltségesek:
Angol: New Succes 9.000 Ft
Német Studio D 10.200 Ft

Kik jelentkezhetnek?
A felhívás közvetlen célcsoportja munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel
nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettségű, vagy
szakképesítéssel rendelkező lakosság.
A felhívás kiemelt célcsoportját képezik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
7.§ (1) d-f) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló,
nem
tanköteles
korú,
16-25
év
közötti
személyek.
A képzésben részt vehet bármely – fenti feltételeknek megfelelő – magyar állampolgárságú és
minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki Budapesten vagy Pest
megyében lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és magyarországi munkavégzésre
jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási
engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
Hol lesz a tanfolyam?
Budapesten, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum tagiskolájában zajlanak a képzések.
Előreláthatólag mindegyik helyszínen indulnak csoportok, azonban az adott szinten és
időpontban induló csoportok száma a beiratkozók számától és szintjétől, illetve a tagiskolák
befogadóképességétől függ. Végleges információval a beiratkozáskor tudunk szolgálni.
1. Budapesti Komplex SZC Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
(1149 Budapest, Egressy út 36.)
2. Budapesti Komplex SZC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma (1041 Budapest, Deák
Ferenc u. 40.)
3. Budapesti Komplex SZC Modell Divatiskolája, Iparművészeti, Ruha- és Bőripari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (1133 Budapest, Vág u. 12-14.)
4. Budapesti Komplex SZC Pogány Frigyes Szakgimnáziuma (1183 Budapest, Thököly
út 11.)
5. Budapesti Komplex SZC Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.)
6. Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari
Szakgimnáziuma (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.)
Hogyan tudok előregisztrálni?
A képzés oldalán a Jelentkezem gomb megnyomásával megjelenő űrlap segítségével.
Mi történik az előregisztráció után?
Az előregisztráció után rövid tájékoztatót küldünk a projekt menetéről, illetve egyeztetjük a
szintfelmérés időpontját és helyszínét.
Milyen nyelven indulnak tanfolyamok?
Angol és német nyelvtanfolyamok indítását tervezzük.

Milyen szinten indulnak a tanfolyamok?
A tanfolyamok kezdőtől haladó szintig indulnak. Középfokú szint felett nem indulnak
tanfolyamok.
Honnan tudom, hogy milyen szinten vagyok?
A beiratkozáskor személyes szintfelmérésen kell részt venned, amely során teljes képet kapsz
a nyelvi szintedről. A szintfelmérés időpontjáról és helyszínéről tájékoztatót fogunk küldeni.
Ha előzetesen kíváncsi vagy a szintedre akkor a http://www.bonusnyelviskola.hu/szintfelmero
linken ki tudsz tölteni egy előzetes szintfelmérő tesztet, melyről azonnali visszajelzést kapsz,
de a személyes jelentkezés során mindenképpen újabb szintfelmérőt kell írnod.
Hogyan zajlik a szintfelmérés?
A szintfelmérésre a beiratkozás napján kerül sor. A beiratkozás és a szintfelmérés körülbelül 1
órát vesz igénybe
Mit hozzak magammal a beiratkozáskor?
A beiratkozáshoz a személyi igazolványra, lakcímkártyára (Budapesten vagy Pest megyében
bejelentett lakhely vagy tartózkodási hely), adókártyára, Taj kártyára, és a legmagasabb iskolai
végzettségedet igazoló okiratra lesz szükség.
Milyen szerződéseket kell kötnöm?
A bevont személyeknek felnőttképzési és támogatási szerződést kell kötnie, ezen kívül
nyilatkoznia kell, hogy ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy
Európai Uniós forrásból támogatott, felnőttképzés keretében megvalósuló idegen nyelvi
képzésben.
Mi kell a képzések sikeres teljesítéséhez?
A képzések sikeres teljesítéséhez a záróvizsga minimum 60%-os teljesítése szükséges, illetve
a hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 20%-ot, vagyis 24 órát.
Mi van, ha nem sikerül teljesíteni a képzést?
A megengedett 20 %-os hiányzás elérését követően, a résztvevőnek lehetősége van pótórán
részt vennie, ha nem kíván élni a lehetőséggel, a FIR rendszerben kimaradtként lejelentjük, és
a teljes tanfolyam díját, azaz 114000 forintot (950 Ft/45 perc*120) visszamenőleg meg kell
térítenie a képző részére.
Milyen tankönyvből tanulunk?
A tananyagot a képző biztosítja. Amennyiben a hallgató szeretné megvásárolni a tankönyvet,
úgy az angol tanfolyamok esetében a New Success című tankönyvsorozatból folyik majd az
oktatás, a tankönyv ára 9 000 Ft. Német nyelvtanfolyamok esetében a Studio D című
tankönyvcsaládot vesszük végig az órán, amelynek ára 10 200 Ft. Ez az egyetlen költség, amely
felmerül a képzés során, de amennyiben Te már rendelkezel a szükséges tankönyvvel és
munkafüzettel azt akkor nem kell megvásárolnod.
Járhatok egyszerre több tanfolyamra is?
A projekt keretén belül egy tanfolyamra történő beiratkozásra van lehetőség.

Hány fővel indulnak a csoportok?
A csoportok 10-14 fővel indulnak.
Én nem járulok hozzá fénykép készítéséhez. Járhatok a tanfolyamra?
Ebben az esetben a pályázati kiírás szerint nem vehetsz részt a tanfolyamon, mivel a tanfolyam
alatt fotódokumentáció kötelező.

