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JELENTKEZÉSI LAP
az Angol C2 1 1 138 KER C1-es szint megnevezésű, E-001296/2015/C002-es számú
nyelvi képzésre
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. szeptember 16.

KÉPZŐ INTÉZMÉNY: SOPRONI SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
Tel.: 99/510-092, E-mail.: fay.levelezes@gmail.com
KÉPZÉS HELYSZÍNE: Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
Cím: 9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
Név
Születési név
Neme
Anyja neve
Születési hely
Születési idő
Állampolgársága
Személyazonosító igazolvány száma
TAJ száma
Állandó lakcím
Bejelentett tartózkodási helye
Mobil telefonszám
E-mail cím
Kérjük, jelölje X-szel azt a képzés típust, amelyben részt kíván venni!
Szint

Intenzitás

A1 - Képes egyszerű kapcsolatteremtésre. Fel tud tenni és
meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi
szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű
kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és
az ismerőseit.

heti 1x4 óra

– Képes egyszerű, rutinszerű helyzetekben
információcserére mindennapi témákról. Egyszerű eszközökkel
és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más
személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi
vagy előző szakmai tevékenységeiről.

heti 1x4 óra

B1 -

heti 1x4 óra

A2

Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az
érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról
folyó társalgásban. Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni
élményekről, céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni,
indokolni véleményét és terveit.

heti 2x4 óra

heti 2x4 óra

heti 2x4 óra
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Tájékoztató
A Soproni Szakképzési Centrum ingyenes angol és német idegen nyelvi képzést indít a felnőtt lakosság, 16- 65 év korú
személyek számára az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése céljából, akik legfeljebb középfokú végzettséggel vagy
szakképesítéssel rendelkeznek.
A képzés célja, lehetőséget nyújtani munkaerő piaci szempontból releváns ismeretek, készségek és kompetenciák
megszerzésére, a nyelvtanulást, mint célt és pozitív élményt bemutatni.
A képzésben részt vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan külföldi állampolgárságú természetes
személy is, aki az adott megyében lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
A képzés formája blended képzés, amely kontakt órákat és online tanulási programot tartalmaz.
A képzés 2019. február 01. és 2021. november 30. között kerül lebonyolításra.
A képzésen angol és német nyelveket tanítunk, A1, A2, B1 és B2 szinteken.
A tanfolyamok 120 óra keretében valósulnak meg.
Az egyes modulok végén a résztvevők modulzáró vizsgát tesznek. A tanfolyamok helyi záró-vizsgával fejeződnek be,
a záróvizsgáról a résztvevők tanúsítványt kapnak.
A csoport létszáma min. 9, max. 14 fő.
Ha érdekli a fenti lehetőség, kérjük, töltse ki a jelentkezési lapot, és juttassa el a képzési helyszín e-mail címére!

NYILATKOZAT

Alulírott, ……………………………………. kijelentem, hogy ezen képzési programmal párhuzamosan nem
veszek részt hazai vagy Európai Uniós forrásból támogatott idegen nyelvi képzésben. Nem veszek részt más
megyében jelen konstrukció keretében nyelvi képzésben.
Kijelentem továbbá, hogy legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezem.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott adataim a valóságnak megfelelnek.
Nyilatkozatot tevő hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott adatokat a Soproni SZC kezelje a jelen jelentkezési
lappal összefüggésben, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló törvény
rendelkezéseinek megfelelően. A Soproni SZC kinyilvánítja, hogy az adatkezelés során figyelemmel van az Európai
Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban:
GDPR) –, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.
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