NYESZE NYELVI KÉPZÉSI PROGRAMOK
TÁJÉKOZTATÓ ÉS AJÁNLAT

Az új Fktv. értelmében több képzési program alapján lehet nyelvtanfolyamot indítani, de
minden megvalósításra kerülő képzési programot előminősíttetni kell.
A NYESZE kétféle modul- és óraszám-tartalmú programkövetelményt nyújtott be angol,
német, francia, olasz és spanyol nyelvekre, amelyek elfogadásra kerültek, 2015.március 17-től
érvényesek és a www.nive.hu oldalról le is tölthetők.
Jelenleg az alábbi nyelvekből kínálunk megvételre saját kidolgozású, a NYESZE programkövetelményeihez illeszkedő általános programokat:






angol (PK szám: C2 1 1 39)
német (PK szám: C2 1 1 37)
francia (PK szám: C2 1 1 36)
olasz (PK szám: C2 1 1 43)
spanyol (PK szám: C2 1 1 38)

Minden felsorolt nyelvből kétféle, „A” és „B” verziójú program készült az alábbiak szerint:
„B” verzió
„A” verzió

A1 szint

modulok
száma
2

csoportos
képzés
45-60 óra

egyéni
felkészítés
30-40 óra

modulok
száma
3

csoportos
képzés
30-40 óra

egyéni
felkészítés
30-40 óra

A2 szint

2

45-60 óra

30-40 óra

3

30-40 óra

30-40 óra

B1 szint

3

40-60 óra

30-40 óra

4

30-45 óra

30-45 óra

B2 szint

6

40-60 óra

30-40 óra

8

30-45 óra

30-45 óra

C1 szint

6

40-60 óra

30-40 óra

8

30-45 óra

30-45 óra

C2 szint

4

45-60 óra

30-40 óra

6

30-40 óra

30-40 óra

960-1380 óra

690-920 óra

960-1380 óra

960-1380 óra

összesen

A programok modulszámai jogszabályilag kötöttek, a modulok száma nem módosítható.
Minden modul minimum 30 óra kell legyen. Egy adott képzési programon belül meg lehet
határozni a csoportos és az egyéni oktatás konkrét óraszámát, amelytől eltérni csak újabb
előminősített fiók-programmal lehet. A haladási naplóban és a felnőttképzési szerződésben
minden modulhoz kell, hogy létezzen az adott tartalomnak és óraszámnak megfelelő
előminősített képzési program.
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A NYESZE programjait egységesen a következők jellemzik:


A modulok egységes, jól áttekinthető óraszámúak, illeszkednek a NYESZE-iskolák
igényeihez.
Az egyes modulokhoz különféle tananyagokat használhatnak a tanárok, egyéni szimpátia
és a megfogalmazott nyelvi kompetencia-szükségletek alapján.
Megengedett hiányzás: max. 20%, modulonként.
A program-követelmény által meghatározott keretek között, adott megrendelői
igényhez alkalmazkodva lehet összeállítani az egyes képzések óraszámát, tartalmát.
A programkövetelményeink tartalmát adott tankönyvek alapján alakítottuk ki, viszont
más tankönyvekkel is használhatók: a haladási naplóba a képzési program bejegyzései
kell, hogy kerüljenek, több tananyag-bejegyzés kerülhet, de a képzési program
bejegyzései minimum ott kell legyenek.
Ha a képzési program tartalmaz olyan elemet, amely a képzési programhoz használt
tankönyvben nem szerepel, azt kiegészítő anyagként szóban vagy fénymásolatos
támogatással az iskola / tanár bocsátja a csoport rendelkezésére.








A képzési programok megvalósításával, tartalmával és adminisztrációjával kapcsolatban
tanácsadást nyújtunk a bírságok elkerülése céljából.
Amennyiben az iskola előminősítéssel vásárolja meg az „A” vagy „B” verziójú nyelvi programot,
a NYESZE szakértője a jogszabályoknak és a programkövetelményeknek megfelelően azt az
iskola igényeihez igazítja.

ÁRAK:
NYELVI PROGRAM
A NYESZE alapprogram ára
verziótól függetlenül
nem tagiskoláknak

ELŐMINŐSÍTVE

ELŐMINŐSÍTÉS NÉLKÜL

60.000.-Ft/ alapprogram/ nyelv

50.000.-Ft/ alapprogram/ nyelv

Amennyiben az iskola előminősítéssel vásárolja meg az „A” vagy „B” verziójú nyelvi programot,
a NYESZE szakértője a jogszabályoknak és a programkövetelményeknek megfelelően azt az
iskola igényeihez igazítja. A szakértő a NYESZE megbízása alapján végzi el a megvásárolt
program előminősítését.
Az első programot követő további fiókprogramok elkészítése - a NYESZE közvetítése nélkül - a
szakértők és az iskola megállapodása alapján történhet meg.
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