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FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I.

A képzés általános adatai

I.1.

A képzés megnevezése

120 ÓRÁS INTERAKTÍV TEFL KÉPZÉS

I.2.

A képzés óraszáma

120 óra

I.3.

A képzés elvégzésével megszerezhető
dokumentum

Tanúsítvány (certificate)

I.4.

A képzés során nyújtott teljesítmény
ellenőrzésének, értékelésének módja

I.5.1

A megengedett hiányzás mértéke

I.5.2

I.6.

Online modulzáró vizsgák (tesztek, esszék)
Online gyakorlati záróvizsga

0%

0 óra

A megengedett hiányzás mértékének A képzés zárt rendszerű, elektronikus távoktatás keretében
túllépése esetén a képzésben részt
valósul meg, a tanuló számára rugalmas időbeosztással
vevő személyt érintő következmények végezhető, így a hiányzás nem releváns.
A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek
szerződésszegésként értelmezik.
Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is
rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a
A képzésben részt vevő személy és a
figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal
felnőttképző szerződésszegésének
felbonthatja.
következményei
Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos
részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség
terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt
a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti
(amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli).

II. A képzés egyedi adatai
II.1.

A képzés helye(i)

Tananyag: TEFL.hu online platform
Konzultáció: konferencia programok (Zoom, Skype stb.)

II.2.

A képzés első képzési napja

Rugalmas kezdési időpont

II.3.

A képzés befejezésének tervezett időpontja

A kezdés első napjától számítva 6 hónapon belül
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A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése1
Képzés tananyagegysége

II.4.

óraszám

Megnevezés

Munkaforma

1. module:
Introduction to TEFL

Online

12 óra

2. module:
Lesson Planning

Online

22 óra

3. module:
English Grammar

Online

17 óra

Időpont
(kezdés - befejezés)

ütemezés

Rugalmasan a tanuló időbeosztása szerint

II.5.

4. module:
Methodology

Online

14 óra

5. module:
Classroom
Management

Online

18 óra

6. module:
Teaching Practice

Online

37 óra

A képzési díj

II.6.1

mértéke egy összegben

II.6.2

vizsgadíj2

II.6.3
II.6.4

199 000 Ft
0 Ft

javító- vagy pótvizsga díja 0 Ft
fizetésének ütemezése

Egyösszegben, vagy részletfizetés esetén beiratkozáskor 50%, 1
hónappal később a fennmaradó 50%
 nem
 igen3

II.7.

A képzés (részben vagy egészben)
költségvetési vagy európai uniós források
terhére valósul meg

II.8.

A képzésre való jelentkezés módja(i)

Online jelentkezési lap kitöltése

A képzési tájékoztató érvényes: 2021. június 1-től.
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