120 ÓRÁS, INGYENES NYELVI KÉPZÉSEK INDULNAK
ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL
A VEKOP 8.5.1-17-2017-00007 „IDEGEN NYELVI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE” című
pályázat keretében,
a Ceglédi Szakképzési Centrum szervezésében:

CEGLÉD – lehetséges helyszínek:
Ceglédi SZC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája: Jászberényi út 2.
Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma: Kossuth Ferenc u. 32.
Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája: Kossuth Ferenc u. 18.

Tervezett csoportok:
Heti 8 (2x4) órában: hétfő, szerda 17.00-20.15
Heti 8 (2x4) órában: kedd, csütörtök 17.00-20.15
Heti 8 (2x4) órában: péntek 17.00-20.15, szombat 9.00-12.15
(1 tanóra 45 perc, 1 szünettel az órák között.)
A jelentkezők a helyszínek közül a személyes beiratkozáskor választhatnak. Kérjük, hogy legalább 2
helyszínt jelöljenek meg, mert nem tudjuk garantálni, hogy minden helyszínen mindkét nyelvből
minden szint indul.

1. ELŐJELENTKEZÉS az alábbi linkeken 2019. NOVEMBER 20-ig
(Az előjelentkezés nem minősül felvételnek, a beiratkozáson való megjelenés elengedhetetlen):
ANGOL: https://www.jokepzes.hu/hu/kepzes-tanfolyam/8269/Alapfoku--INGYENES-ANGOL-kezdo-

es-halado-nyelvtanfolyamok
NÉMET: https://www.jokepzes.hu/hu/kepzes-tanfolyam/8270/Alapfoku--INGYENES-NEMET-kezdo-

es-halado-nyelvtanfolyamok
BEIRATKOZÁS: NOVEMBER 20. és 21. 15.00 és 18.00 KÖZÖTT A BEMBEN (Jászberényi út 2.).
A tanfolyam kezdése: november 25-i héten
A nyelvi képzések az alábbi bemeneti szinteken indulnak:
A1, A2, B1, vagyis kezdő, középhaladó, haladó.
Egy kis segítség a szintek leírásáról:
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6s_Eur%C3%B3pai_Referenciakeret
A jelentkezők számától függően ugyanazon a szinten és helyszínen több csoportot is indítunk.
Szintfelmérés a beiratkozáskor.
Csoportlétszám: 12-14 fő

Kérjük, hozzák magukkal az alábbi iratokat (eredetiben):
• személyi igazolvány,
• lakcímkártya (Budapesten vagy Pest megyében bejelentett lakhely vagy tartózkodási hely),
• TAJ kártya,
• legmagasabb iskolai végzettségét igazoló okirat (legfeljebb középfokú végzettség vagy
szakképesítés).
A 120 órás képzésen kívül minden résztvevő ingyenes, 600 órás e-learning tananyagot kap (Dover elearning). A képzéshez Önöknek kizárólag a tankönyvet és munkafüzetet kell megvásárolniuk
kedvezményes áron.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a képzésen való részvételhez az alábbi feltételek mindegyikének
meg kell felelni:
1) Munkaképes korú (16-65 év) és jelenleg nem vesz részt hazai vagy Európai Uniós forrásból
támogatott, felnőttképzés keretében megvalósuló idegen nyelvi képzésen.
2) Legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik.
(Egyetemi/főiskolai diplomával rendelkezőket nincs módunk bevonni a programba, de
középiskolások, egyetemisták, főiskolások, beragadt diplomások és OKJ-s bizonyítvánnyal
rendelkezők jelentkezhetnek, kivéve a 6-tal kezdődőt.)
3) Rendelkezik budapesti vagy Pest megyei lakhellyel vagy bejelentett tartózkodási címmel.
4) Még nem vett részt VEKOP-8.5.1/GINOP-6.1.3 keretében szervezett más nyelvtanfolyamon. (A
támogatás egyszeri!)
5) A tanfolyami hiányzása nem haladhatja meg a 20%-ot, vagyis 24 órát.
A tanfolyamokkal kapcsolatban az alábbi telefonszámon tud érdeklődni: 06-53/789-934/TANÜGYI
ÜGYINTÉZŐ (9. gomb)
Szeretettel várjuk.
Ceglédi Szakképzési Centrum

