A képzés célja

Célcsoportok

Ha nem érted az angol igeidőket, nem megy a
szenvedő szerkezet, mindig összekevered a
feltételes mondatokat, vagy akár csak szeretnéd
gyakorolni, átismételni az angol nyelvtant, esetleg
szeretnél egy szakembert az önálló tanulásod
mellé támogatásnak, mostantól jelentkezhetsz
hozzám online angol nyelvtanfolyamra! Egy
hónapon át, minden hétköznap 1-2 órára való
nyelvi feladattal látlak el, amit Te megoldasz (egy
közösen szerkeszthető online felületen, esetleg emailben visszaküldve), én kijavítom, és másnap
küldöm a javítást, a magyarázatokat hozzá és a
felmerült kérdésekhez, problémákhoz igazított
újabb feladatsort. És ez így, személyre szabottan,
egyéni igényekhez igazítva megy egy hónapon át,
amely során rendet teszünk ott, ahol kell, és jól
begyakoroljuk az új ismereteket és azt, ami
korábban nehezen, vagy egyáltalán nem ment.

- munka és család mellett tanulni vágyók,
- írásbeli nyelvvizsgára készülők,
- gyakorolni vágyók,
- akiknek korrepetálásra van szükségük,
- nem szokásos munkarendben dolgozók,
- külföldön élő, dolgozó magyarok,
- mozgáskorlátozottak,
- halláskárosultak, siketek, némák,
- és bárki, aki lát fantáziát egy ilyen képzésben
Korcsoport szempontjából nincs elvárásom, de az
írni, olvasni tudás és a számítógép kezelési
alapismeretek alapvetőek.
A képzés díja
25000.- Ft. / oktatási hónap
(pl. 2013.03.12-től 2013.04.11-ig munkanapokon)

A képzés menete
1. Kérdések, nyelvi szint és célok tisztázása, szerződésminta áttekintése, döntéshozatal
2. Szerződéskötés (két lehetőség):
a. e-mailben küldök egy szerződést, amit Te két példányban kinyomtatsz, aláírsz, postázol
nekem, én is aláírom és visszaküldöm az egyik példányt, vagy
b. megadod adataidat, én kitöltöm a képzési szerződést, aláírva postázom, Te is aláírod, egyet
visszaküldesz.
3. Utalás, számlázás – Elutalod a képzési díjat a számlaszámomra (Matolcsi László, CIB Bank:
10700093-54273564-51100005), erről számlát állítok ki és küldök el Neked.
4. Képzés indulása – A képzési díj beérkezésének másnapjától (vagy egy előre egyeztetett
időponttól) indul az online nyelvi képzés, mely minden hétköznap egy-két órás tanulást jelent
számodra egy oktatási hónapon át.
5. Az oktatási hónap lejártakor (két lehetőség):
a. befejezed a tanfolyamot, és értékelést küldök teljesítményedről, tudásodról, vagy
b. folytatod a képzést egy újabb oktatási hónap megrendelésével, mely a képzési díj
elutalásával indul (lásd: 3. pont).

Matolcsi László – angolnyelv-tanár, nyelvvizsgáztató
(raraxy@gmail.com)

Egyéb tudnivalók
•

•
•
•

A képzéshez számítógép, internetelérés és egy Google Fiók szükséges, mely ingyenesen
létrehozható. A feladatokat általában a Google Docs, vagy Google Drive online rendszeren
keresztül kapod meg, ehhez szükséges a regisztráció. Ez lehetőséget ad megosztott
dokumentumok elérésére, tehát mindketten tudunk ugyanabban a fájlban, fájlokban dolgozni,
akár egy időben is.
A képzéshez a képzési díjon (és a szerződéskötéssel járó postadíjon) kívül más költség nem társul.
A honlapomon ismertetett Android telefonokra írt Angol nyelvtan című alkalmazásom megléte,
használata nem szükséges a képzéshez.
Amennyiben teljes körű képzést szeretnél, mely során minden készséged egyformán fejlődik, azt
javaslom, keress egy tanfolyamot, vagy egy magántanárt, tehát személyes kapcsolatot egy
szakemberrel! Az itt bemutatott képzés nem tud és nem is céloz minden területet együttesen
fejleszteni.
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