Általános nyelvi képzés angol és német nyelven
INGYENES 60 órás, 120 órás és 180 órás angol és német nyelvtanfolyamok
indulnak 2019. áprilistól
az EFOP-1.5.2-16-2017-00020 „Minőségi Humán Közszolgáltatások fejlesztése
Komáromtól Nyergesújfaluig, a Duna mentén című európai uniós projekt
keretében.
Várjuk jelentkezését, ha:
1. lakcímkártyával igazolható módon lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik Komárom, Bajót, Dunaalmás, Lábatlan, Nagysáp, Neszmély,
Nyergesújfalu, Süttő települések valamelyikén, és
2. az alábbi csoportok egyikébe tartozik:

• a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló
személyek,
• az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget
vagy szakképesítést (ISCED 3),
• az 50 éven felüli életkorú személyek,
• a megváltozott munkaképességűek,
• a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési
támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
• a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
• az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
• az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi
egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és
ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak,
• az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai
tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik
egy biztos munkahelyen

3.
4.
5.

elmúlt 16 éves,
vállalja, hogy a tanfolyami hiányzás nem haladja meg a 20%-ot,
hétköznap vagy hétvégén - csoportigénytől függően - legalább heti 4 órában
látogatja a képzést.

A nyelvtanfolyamot előzetes regisztrációt és tudásszint mérést követően kezdheti meg a jelentkezők
létszámától függően!
Teljesen kezdőként szintfelmérési kötelezettség nélkül jelentkezhet a képzésre. Az írásbeli
szintfelmérést azonban akkor is célszerű kitölteni, ha korábban már tanult a nyelvet, de úgy érzi,
hogy semmit nem tud. A teszt megmutatja!

Biztosított tananyag:

tankönyv és munkafüzet (nyelvi szintnek megfelelő)

A képzési csoportok indítása:
60 órás nyelvi képzés esetében 20 főtől,
120 órás nyelvi képzés esetében 15 főtől,
180 órás nyelvi képzés esetében 5 főtől.
A képzés végén a sikeresen résztvevők tanúsítványt vehetnek át.
Angol és német nyelvekre az alábbi linken várjuk a jelentkezéseket:
https://www.schooldrive.net/survey.jsp?token=lyiTmKBDwQceRqyq3Tc5S5iA0SGkuLqeqnkq
n8WHQ_bgkFYWFEcbx7cOFNxRTHEGLAdu9w9SZj6VpGtekEBKud6ys3pFYH9enVzcmT62sU_57vETpDwJO3lJ3UIdqJ9OKJR7PJq4ugXwm_vfoXgn3RFuNJr_Dqh4R2VHn5mR4uHdIaoRTuxYidc3Ao4_PGu
oHcldNXJNBqOPWbAIuPcyJVFrh5Hd9KJ0Mmnz_ycNRNBry491bIhgtUAzInDPC0eDEjmUKcnIzv
JYoBKwVEE0I6Mx_Yc06cZvoBM20ppOkKrEH_0yKjoNqeQ-TkLDPGTSH0EXafWEIGgHGmsG4jkG6EPxBDYxr__Obmv_lG3o

További felvilágosítás a felnőttképzési szerződésekkel
oktatas@manhattanakademia.hu címen kérhető.
Telefon: +36 20 444 0088

kapcsolatban

A felhívásról részletesen a következő internetes oldalon olvashat:
https://www.palyazat.gov.hu/efop-152-16-humn-szolgltatsok-fejlesztse-trsgiszemlletben
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