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Célkit zések:
•
A régió humán er forrás-fejlesztési kínálatának korszer sítése és b vítése.
•
A kari oktatási kínálat és struktúra b vítése.
•
Az angol nyelvi képzés tartalmi és formai fejlesztése mind az angol szakosok, mind az egyéb szakterületen dolgozók
számára hasznos, modern ismeretek révén.
•
A képzés interkulturális profilja el segiti a célcsoportok nyelvtudásának EU konform fejlesztését.
•
A régió határain túlnyúló képzési forma kialakítása az intézmény fels oktatási piacképességének fejlesztését szolgálja.
•
A kidolgozott kurzus megnöveli a régió középiskoláiban tanító tanárok modern ismeretszerzési, és továbbképzési
lehet ségeit.
•
Két, egyenként 20 órás tantárgy interaktív tananyagának kidolgozása az alábbi témakörökben:
Prezentációs készségek fejlesztése
- Brit kulturális ismeretek: interkulturális kompetencia fejlesztése
A kurzus jellemz i:
•
•
•
•

Többcélúság - a fejlesztés eredményeként összeállított tananyag széles körben hasznosítható. Ennek megfelel en
különböz tanfolyami jelleg nyelvi képzésben és továbbképzésben lehet alkalmazni.
Moduláris felépítés - a modulok egyrészt önállóan meghirdethet k, másrészt épít kocka-szer en rakhatók össze a
képzési célnak, ill. az akkreditációs elvárásoknak megfelel en
Magas színvonal – a modulok fejlesztését átlagosan 15 éves oktatási tapasztalattal, tudományos min sítéssel,
távoktatási gyakorlattal, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkez egyetemi oktatók végzik.
Gyakorlat-orientált, probléma-megoldásra és magas szint írott szövegek feldolgozására épül tanulási módszereket
alkalmazva növeli a képzésben résztvev k sokoldalú kompetenciáját, a tanult ismeretek alkalmazására vonatkozó
képességeit.

A modulok jellemz i:
Prezentációs készségek: szóbeli prezentációs modellek vizuális összehasonlítása és elemzése; a szóbeli el adás aspektusai:
gondolatok rendszerezése, az információ vizuális eszközökkel való átadása, fizikai megjelenés, hangzás, kommunikáció
a közönséggel.
Brit kulturális ismeretek (interkulturális kompetencia fejlesztése): szorosan kapcsolódik az el z modulhoz; bemeneti
nyelvtudásként a középfokút meghaladó nyelvtudást feltételez, melyet a fels fokú nyelvi készségek szintjét megközelít
kimeneti tudásra fejleszt.
A tananyag multi-diszciplináris megközelítése révén az angol szakos hallgatók – illetve a programba bekapcsolódó más
szakemberek – betekintést kapnak a brit politikai és intézményrendszer felépítésébe, m ködésébe és ezeknek a
m vészetekben tetten érhet kritikájába.
A nyitott képzési elemek a kurzus online jellegéb l adódó forma mellett a világhálón elérhet információk felhasználásában, a
weben való eligazodásban és rendszerezésben nyilvánulnak meg. A kurzus tananyaga szervesen épül a különböz
intézmények által közzétett ismeretanyagra.
Célcsoport:
A kidolgozandó tanulási egységek
•

•

többféle célcsoport (mind angol szakos és nem angol szakos de angolul legalább középfokú szinten beszél
szakemberek) számára meghírdetett különféle képzési programok elemeiként hasznosíthatók, napjaink legfontosabb
angol nyelvi kompetenciáinak fokozását célozzák, széleskör képzési igényt elégítenek ki,
a szakos nappali és levelz képzésben, illetve országosan is meghirdetésre kerülnek, mivel a naprakész angol nyelvi
és interkulturális ismeretek korszer , rugalmas képzési formákban való közvetítése széles körben kívánatos.

