
mely támogatja a szoft-
ver használatát, és ké-
peket, hanganyagokat, 
animációkat és 3D grafi-
kákat tartalmaz – a pro-
jekt eredményeit legin-
kább a fiatalok haszno-
síthatják 

A  B UI LD YO UR  
E NG LI S H p r o j ek t  
“Diákok, építőipari isko-
lák végzősei és építő-
ipari dolgozók nyelvi 
képességeinek erősíté-
se számítógépes alkal-
mazás létrehozásával, 
mely lehetővé teszi a 
műszaki angol nyelv 
önálló tanulását” 2011-
1-PL1-LEO05-19889 
2012 márciusában in-
dult.   

A projekt fő célja lehető-
vé tenni a fiatalemberek 
és építőipari dolgozók 
számára a műszaki an-
gol nyelvi készségeik 
fejlesztését. 

Néhány részlet: 

  interaktív képzési 
anyagok létrehozása, 
melyek lehetővé teszik a 
felhasználók számára 
az önképzési módsze-
rek könnyebb és gyor-
sabb alkalmazását. 
Ezek az anyagok rövid-
filmeket, animációkat, 
párbeszédeket, hang-

anyagokat, írásos gya-
korlatokat stb. tartal-
maznak majd. 

  további anyagok ké-
szítése tanári/oktatói 
útmutatóval 

  megfelelő képzési 
módszertan kialakítása,  

PROJEK TIND ÍTÁS  

A PROJEK T HONLAPJA 
WWW.BU ILDYOUREN G LISH .EU 
A projekt célcsoportja: 

 építőipari iskolák 
diákjai 

 építési dolgozók 

 angol nyelvtanárok 

 képesítés nélküli 
dolgozók, akik fej-
leszteni akarják a 
műszaki angol 

nyelvi készségüket 

 

Tervezett eredmények: 

 a multimédia anya-
gok használatával 
kapcsolatos képzé-
si módszertan 

 s z á m í t ó g é p e s 
szoftver a műszaki 

angol nyelv önálló 
tanulásához 

 oktatási útmutatók, 
segédanyagok és 
tippek 

 'Build Your English' 
projekt honlapja 

Műszaki Angol Nyelvtanfolyam  
az építési szektor számára  

ÉPÍTSD AZ ANGOLOD 

2012.  
AUG US ZTUS  

I .  KÖ TET,   
1 .  SZÁM  

Projekt- 
konzorcium 

2012. március 29-30-án tartottuk az első partner-
találkozót Varsóban. A következő találkozót 2012 

szeptemberére tervezzük. 



A project első öt hónapja során meg-
alapoztuk a megközelítést a szoftver-
fejlesztéshez. Ez lefedi a képzési 
tanfolyam fő céljait, gyakorlati pél-
dákat, a különböző partnerek által 
nyújtott képzési anyagok körét.  

Ezt a módszertant fogjuk használni 
a próba szoftveralkalmazás megal-
kotásához és a Projekt Munkale-
írásban szereplő további szoftver-
fejlesztéshez.  

 

A BUILD YOUR ENGLISH mód-
szertan alapcélja a program nyújtá-
sa:  

 műszaki és szakképzések 
résztvevői és/vagy munka-
képzésben álló céges alkal-
mazottak számára 

 A2 (középfok előtti) szintű 
tanulóknak tervezve  

 osztályteremben vagy inte-
raktív önképző eszközként 
otthon használva   

 egyszerű és rugalmas le-
gyen mind a tanulóknak, 
mind a tanároknak 

 elegendő anyaggal körülbe-
lül egy tanévnyi munkához 

 elektronikus szószedet.  

 

  

  

2012. szeptember-októberben tart-
juk meg. Ennek célja a próbaprog-
ram és módszertan kiértékelése a 
projekt kedvezményezettjei által. A 
visszajelzésük segíti a projektkon-
zorciumot a legalkalmasabb pro-
jekttermék kifejlesztésében. A BYE 
szoftvert a projekt végén a végle-
ges tanfolyamokon használjuk.  

 

Az angol tanulásához fejlesztett Build 
Your English szoftver alkalmi játék-
technológián fog alapulni. Az alkalmi 
játékok jellemzően egy személyi szá-
mítógépen használatosak online a 
webböngészőkben, de játékkonzolo-
kon és mobiltelefonokon is használha-
tóak. A szoftver egy cselekményt fog 
tartalmazni, mely a tanítási tárgyhoz 
kapcsolódik, és amely interaktív ábrá-
kat, kvízeket, teszteket, mini játékokat, 
videó elemeket, anyanyelvi felvétele-
ket stb. is tartalmaz. 

Az első bevezető próbatanfolyamokat 

MÓD SZERTAN  

PRÓBA SZ OFTVERALK ALM AZÁS 

A képzési modulok címei: 

Modul 1 Alap Építőelemek  

Modul 2 Az Építési Terület Fel-
szerelései.  Válogatott Építési 
Szerelvények, Eszközök és 
Gépek  

Modul 3 Kommunikáció és fog-
lalkoztatás 

Modul 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, 
minden modulban, így minden 
fejlesztő partner számára 15 
lecke.  

Készségek gyakorlása: olva-
sás; hallgatás; szókincs; nyelv-
tan; írás; beszéd. 

Továbbá a tanárok számára 
gyakorlati útmutatókat és tippe-
ket fejlesztünk a tanfolyam ke-
retében. 

A K ÉPZÉSI  TARTA LO M T ERVE 

2. oldal 

ÉP ÍTSD  AZ ANG O LOD  


