TÁJÉKOZTATÓ
„AZ IDEGEN NYELVI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE
– GINOP 6.1.3”
projekt keretében szervezett ingyenes nyelvi
képzésről
120 órás angol és német képzések
Mi a program célja?
A projekt a Heves megyében élő lakosság idegen nyelvi készségeinek
fejlesztését kívánja elősegíteni.
Ki vehet részt benne?
Munkaképes korú személy (16-65 év), aki jelenleg nem vesz részt hazai
vagy Európai Uniós forrásból támogatott, felnőttképzés keretében
megvalósuló idegen nyelvi képzésben.
Legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik.
(Figyelem! Felsőfokú végzettségűeket nem támogat ez az uniós program, de középiskolások,
egyetemisták, főiskolások, abszolutóriummal vagy OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezők
jelentkezhetnek, kivéve a 6-tal kezdődőt.)
 Rendelkezik Heves megyében lakhellyel vagy bejelentett tartózkodási címmel.
Milyen képzések indulnak?
120 órás (két 60 órás modul) angol vagy német nyelvi képzés.
Időtatartama, ütemezése
2020. július második felétől – 2020. december eleje között, heti 2x3 tanórában (16:30-18:45), két
hétköznap
Megjegyzés: A nyelvi képzéseket az érdeklődés függvényében a pályázatban előírt létszám
megléte (minimum 12, maximum 14 fő megléte) esetén indítjuk!!
Melyek a képzésen való részvétel feltételei?
- előzetes tudásszintfelmérés (online)
- sikeres modulzáró vizsga teljesítése (minimum 60%)
- a megengedett hiányzás, az óraszám max. 20 %-a (első 60 órás modul – 12 óra, teljes
tanfolyam ideje alatt 24 óra) nem léphető túl
Milyen szintűek a tanfolyamok?
A1 (kezdő), A2 (újrakezdő), B1 (alapfok), B2 (középfok)
Hol lesznek a képzések?
Az Egri Szakképzési Centrum kijelölt tagintézményében (Szent Lőrinc Szakközépiskola és/vagy
Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskola).
Milyen a csoportok létszáma?
Minimum 12 fő – maximum 14 fő.
Mennyibe kerül a képzés?
Önrész nincs, a képzés az állam által támogatott, így a résztvevőnek ingyenes. Ebben benne van a
nyelvi szintfelmérés, a tananyag, valamint a képzés költsége.
Van-e visszafizetési kötelezettség lemorzsolódás estén?

Amennyiben a résztvevő
önhibájából
nem
fejezi
be
sikeresen a képzést, tanúsítványt nem kap, úgy a képzési díj 100%-át, 120.000 Ft-ot kell
visszafizetnie.
Milyen igazolás adható a képzés sikeres elvégzéséről?
A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt kap a résztvevő.
Meddig lehet jelentkezni a képzésre?
A nyári nyelvi képzésekre a jelentkezési határidő: 2020.06.30.
Hogyan jelentkezzek?
Online a www.egriszc.hu honlapon keresztül a Jelentkezés - Nyelvi szintfelmérés linken.
Lépesek:
1. Jelentkezés: az űrlap által kért személyi adatainak megadása (ahogyan a személyi
okmányokban szerepel). Minden kért adatot meg kell adni, mert ez alapján készül a
felnőttképzési szerződés.
2. Nyelv kiválasztása.
3. Nyelvi szintfelmérés elvégzése.
4. A legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatának feltöltése.
Hogyan értesülök a sikeres jelentkezésről?
A képzés indulását megelőző héten történik a felnőttképzési szerződés megkötése, melynek
időpontjáról és helyszínéről emailben kap értesítést.
További információt kérhet hétfőtől péntekig 8:00 – 12:00 óra között a 20/432-2445 telefonszámon.
Ha szeretne élni a lehetőséggel, akkor jelentkezzen, és kérjük FELTÉTLENÜL töltse ki nyelvi
szintfelmérő tesztet, amennyiben nem teljesen kezdő!

