9.1. Képzési tájékoztató
1. Nyelvi programok moduljai – angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, holland
nyelv
Általános, valamint gazdasági szakirányú nyelvi képzésben :
A
B
C
Alapszintő nyelvhasználó önálló nyelvhasználó mesterfokú nyelvhasználó
A1
A2
B1
B2
minimumszint alapszint küszöbszint középszint
80 óra
80 óra
160 óra
160 óra

C1
haladószint
160 óra

( C2 )
A BME Nyelviskola
nem oktat C2 szintre

A program moduljai a Közös Európai Refernciakeret szintjeinek alapján határozhatók meg és
mőködnek, melyekbıl a C2 szint oktatásával iskolánk nem kíván foglalkozni. A gazdasági és
mőszaki nyelvi képzést az általános A1 és A2 modulok alapozzák meg, azaz a szaknyelvi
képzést csak a B1 szinttıl indítunk. A modulba való becsatlakozás rugalmasan, szintmérı
teszt segítségével történik, illetve az elızı szintet befejezı tanulók a záróteszt min. 60%-os
teljesítésével automatikus továbbjutást biztosítunk a következı szintre.

C1

Mesterfokú
nyelvhasználó

B2

Önálló nyelvhasználó

B1

Meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különbözı
típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is
érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát,
anélkül, hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a
kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni
társasági, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett,
részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben
megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat,
kötıszavakat és szövegösszekötı elemeket.
Meg tudja érteni az összetettebb, konkrét vagy elvont témájú
szövegek fı gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelı
szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan
szintő normális interakciót tud folytatni anyanyelvő beszélıvel, hogy
az egyik félnek sem megterhelı. Világos, részletes szöveget tud
alkotni különbözı témák széles körében, és ki tudja fejteni a
véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a
különbözı lehetıségekbıl adódó elınyöket és hátrányokat.
Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard
szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori
helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidı stb.
terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre
történı utazás során adódik. Egyszerő, összefüggı szöveget tud
alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az
érdeklıdési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és
eseményeket, álmokat, reményeket, és ambíciókat, továbbá röviden
meg tudja indokolni és magyarázni a különbözı álláspontokat és
terveket.
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A2

Alapszintő
nyelvhasználó

A1

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket,
amelyek az ıt közvetlenül érintı területekhez kapcsolódnak (pl.
nagyon alapvetı személyes és családdal kapcsolatos információ,
vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerő és
begyakorolt feladatok során, amikor egyszerő és közvetlen
információcserére van szükség ismerıs és begyakorolt dolgokra
vonatkozóan. Tud egyszerő nyelvi eszközöket használva beszélni
saját hátterérıl, szőkebb környezetérıl és a közvetlen szükségleteivel
kapcsolatos dolgokról.
Megérti és használja a számára ismerıs mindennapi kifejezéseket és
nagyon alapvetı fordulatokat, amelyeknek célja konkrét
szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni
másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket,
amelyek személyes jellegőek, pl. a lakhelyre, ismerısökre és
tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerő interakcióra,
amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és
segítıkész.

2. A programmodulba való bekapcsolódás feltételei

2.1.

Elızetesen teljesítendı
modul(ok)

nincs

2.2.

Elızetesen elvárt ismeret(ek)

nincs

3. A programmodulban való részvétel feltételei

3.1.

Részvétel követésének módja

Jelenléti ív aláírása

3.2.

Megengedett hiányzás

Kontakt órák 30%-a

3.3.

Egyéb feltétel(ek)

nincs

4. A fogyatékosságból eredı speciális igények figyelembe vételének módja

Mozgáskorlátozottak számára rámpa és lift áll rendelkezésre.
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5. A programmodul idıtartama

5.1.1.

40 óra (általános nyelvtanfolyam)

5.1.2.

60 óra (vizsgafelkészítı tanfolyam)

Szakmai képzés esetén ebbıl
5.2.

Elmélet

15

óra

5.3.

Gyakorlat

45

óra

6. A programmodul megvalósításának módszerei

6.1.

frontális

40

%

6.2.

pármunka

30

%

6.3.

Csoport munka

30

%
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