A Build Your English projekt bemutatása
A BUILD YOUR ENGLISH (ÉPÍTSD AZ ANGOLOD) “Diákok, építőipari iskolák végzősei és építőipari
dolgozók nyelvi képességeinek erősítése számítógépes alkalmazás létrehozásával, mely lehetővé
teszi a műszaki angol nyelv önálló tanulását” 2011-1-PL1-LEO05-19889 projekt 2012 márciusában
indult.
A projekt fő célja lehetővé tenni a fiatalemberek és építőipari dolgozók számára a műszaki angol
nyelvi készségeik fejlesztését.
A projekt kezdete óta már több mint egy fél év telt el. Ez idő alatt már elkészült a képzési módszertan
és a Build Your English szoftver mintája.
Néhány főbb részlet a Build Your English projektről:
 Interaktív képzési anyagok kialakítása, melyek könnyebb és gyorsabb önképzési módokat
tesznek lehetővé a felhasználóknak. Ezek az anyagok rövid filmeket, animációkat,
párbeszédeket, hanganyagokat, írásos gyakorlatokat stb. tartalmaznak majd.
 további anyagok készítése tanári/oktatói útmutatóval
 megfelelő képzési módszertan kialakítása, beleértve a képeket, hangokat, animációkat és 3D
grafikákat a szoftver használatának támogatására
A projekt célcsoportja:
 építőipari iskolák diákjai
 építési dolgozók
 angol nyelvtanárok és műszaki egyetemi tanárok
 képesítés nélküli dolgozók, akik fejleszteni akarják a műszaki angol nyelvi készségüket
A Build Your English alkalmazásoknak korszerű megjelenítésűeknek és működésűeknek kell lenniük a
tanuláshoz, mert a projekt a fiatalokat célozza meg. Ők vonzóbb tanulási módokat igényelnek különös
tekintettel a 3D grafikákra, mozgóképekre, filmekre, interaktív feladatokra. Ennek a fajta tanulási
eszköznek különféle elektronikus eszközökön kell elérhetőnek lennie, pl. notebookokon, iPod-on,
táblagépeken, mobiltelefonokon, okostelefonokon..
BYE módszertan
A project első öt hónapja során megalapoztuk a megközelítést a szoftverfejlesztéshez. Ez lefedi a
képzési tanfolyam fő céljait, gyakorlati példákat, a különböző partnerek által nyújtott képzési anyagok
körét.
Ezt a módszertant használtuk a próba szoftveralkalmazás megalkotásához és a Projekt
Munkaleírásban szereplő további szoftverfejlesztéshez is ezt fogjuk alkalmazni.
A BUILD YOUR ENGLISH módszertan alapcélja a program biztosítása:
 műszaki és szakképzések résztvevői és/vagy munkaképzésben álló céges alkalmazottak
számára
 A2 (középfok előtti) szintű tanulóknak tervezve
 osztályteremben vagy interaktív önképző eszközként otthon használva
 egyszerű és rugalmas legyen mind a tanulóknak, mind a tanároknak

A teljes Build Your English módszertan megtalálható a projekt honlapján: www.buildyourenglish.eu
A következő kézzelfogható eredmények elérését tervezzük a projekt befejezéséig:
 számítógépes szoftver a műszaki angol nyelv önálló tanulásához öt nyelven: angol, lengyel,
észt, szlovén és magyar..
 Oktatási útmutatók, anyagok és tippek.
A képzés tartalma
A képzési anyag négy képzési modulra lesz osztva a következők szerint:
Modul
Modul
Modul
Modul

1 Alap Építőelemek
2 Az Építési Terület Felszerelései. Válogatott Építési Szerelvények, Eszközök és Gépek
3 Kommunikáció és foglalkoztatás
4 Műszaki dokumentáció és Egészségügyi és Biztonsági kifejezések

E négy modul kb. 45 perces leckékre van osztva azonos módon szervezve. Összesen 60 darab 30-45
perces lecke van minden modulban, így minden fejlesztő partner számára 15 lecke.
Készségek gyakorlása: olvasás; hallgatás; szókincs; nyelvtan; írás; beszéd. Továbbá a tanárok
számára gyakorlati útmutatókat és tippeket fejlesztünk a tanfolyamhoz kapcsolódóan.
Build Your English szoftver
Az angol tanulásához fejlesztett Build Your English szoftver alkalmi játéktechnológián fog alapulni. Az
alkalmi játékok jellemzően személyi számítógépen használatosak online a webböngészőkben, de
játékkonzolokon és mobiltelefonokon is használhatóak.
A szoftver egy cselekményt fog tartalmazni, mely a tanítási tárgyhoz kapcsolódik, és amely interaktív
ábrákat, kvízeket, teszteket, mini játékokat, videó elemeket, anyanyelvi felvételeket stb. is tartalmaz.
Az első bevezető próbatanfolyamokat 2012. szeptember-októberben tartjuk meg. Ennek célja a
próbaprogram és módszertan kiértékelése a projekthez kapcsolódó intézmények által. A
visszajelzésük segíti a projektkonzorciumot a legalkalmasabb projekttermék kifejlesztésében. A BYE
szoftvert a projekt végén a végleges tanfolyamokon használjuk.
Kérjük, látogasson meg minket a www.buildyourenglish.eu honlapon, ahol tájékozódhat a projekttel
kapcsolatos legfrissebb információkról.
Kuthi Edvárd Bálint

