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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.
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...és fejleszd
a nyelvi készségeid!
Műszaki angol
nyelvtanfolyam
az építési szektor
számára
A projektet a Leonardo
da Vinci Program támogatja

www.buildyourenglish.eu

Ötlet:

Részletek:

A globalizáció rávilágított az építési szektor
kulcsszereplő i
közt i
kommunikáció
fontosságára. Ez még nyilvánvalóbbá vált az
európai nyílt munkaerőpiac kialakulásával és
azzal a ténnyel, hogy sok európai építési
vállalat külföldi országokban működik.



A BUILD YOUR ENGLISH projekt célja az
építési folyamat szereplőinek kommunikációs
készségfejlesztése, különösen a szakmai
karriert kezdő fiatalemberek körében.
A diákok, az építőipari iskolák végzősei és az
építési dolgozók nyelvi készségeinek
fejlesztése lehetővé teszi a szakmai
képességeik fejlődését és a mindennapi
munkavégzés zavartalanságát.

Célok:










megfelelő
képzési módszertan
kialakítása, beleértve a képeket,
hangokat, animációkat és 3D grafikákat
a szoftver használatának támogatására
számítógépes alkalmazás/szoftver
létrejötte, mely lehetővé teszi a
felhasználóknak a műszaki angol nyelv
önálló tanulását
a műszaki angol nyelvi készségek
fejlesztése az építési területek és a
mindennapi
munkavégzés
kommunikációjához
az Egészségügyi és Biztonsági
jellemzők javulása az építési
alkalmazottak közti jobb kommunikáció
következtében
a munkaerő mobilitásának javítása az
Európai Unióban



A létrejött interaktív képzési anyagok
könnyebb és gyorsabb önképzési
módokat
tesznek
lehető vé
a
felhasználóknak. Ezek az anyagok

rövid filmeket

animációkat

dialógusokat

hanganyagokat

írásos gyakorlatokat stb.
tartalmaznak majd.
további
anyagok
készítése
tanári/oktatói útmutatóval

Modulok:





1. Modul: Alap Építőelemek
2. Modul: Felszerelések az Építési
Területen
3. Modul: Kommunikáció és
Alkalmazottak
4. Modul: Műszaki Dokumentáció és
Egészség & Biztonság

Tervezett hatás:






az építőiparhoz kapcsolódó iskolák
angol tanulásának segítése
a munkaerő készségeinek javítása a
műszaki angol nyelv használatában
a kommunikáció és egészség és
biztonság javítása az építési szektor
szereplői közt
a munkaerő minőségének javítása az
EU országokban

A projekt célcsoportja:





építőipari iskolák diákjai
építési dolgozók
angol nyelvtanárok
képesítés nélküli dolgozók, akik
fejleszteni akarják a műszaki angol
nyelvi készségüket

Feltételezzük, hogy a felhasználóknak van
valamennyi alap nyelvi készsége. Például:
képes megérteni rövid angol beszédrészeket
vagy tud kérdezni vagy kérdésekre
válaszolni.

Konkrét eredmények:




a multimédia anyagok használatával
kapcsolatos képzési módszertan
számítógépes szoftver a műszaki angol
nyelv önálló tanulásához
oktatási útmutatók, anyagok és tippek

Közvetett eredmények
többek között rövid távon a munkaerő
fejlődése, közép- és hosszútávon a
szektorban alkalmazott képzett dolgozók
számának

