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Tájékoztató lap 
A Debreceni Nyelviskola Kft. tájékoztatója 

az államilag elismert angol általános fajtájú  
komplex típusú középfokú KER B2 nyelvvizsgára felkészítő (ORIGÓ) tanfolyamról 

Tanfolyam kódszáma:  3026-18 és 4026-18

A munkaterület rövid leírása 
Általános angol B2-es komplex nyelvvizsgára 
felkészítés 

A szakképesítéssel rendelkező képes 
 

A résztvevő képes lesz hallás, olvasás utáni 
szövegértésre angol nyelven. Írás, társalgás és 
folyamatos beszédkészség (KER B2 szinten)  
 

A tananyag (modullista) 

A1.1 modul; A1.2 modul; A2.1 modul; A2.2 mo-
dul; B1.1 modul; B1.2 modul; B1.3 modul; B2.1 
modul; B2.2 modul; B2.3 modul; B2.4 modul; 
B2.5 modul; B2.6 modul 

A vizsgára bocsátás feltétele 

Modulzáró vizsgák eredményes letétele 
Valamennyi modul vonatkozásában a felnőtt-
képzést folytató intézmény által szervezett 
modult záró vizsga sikeres, legalább 60 %-os 
eredménnyel történő teljesítése, valamint a 
modul óraszámának legalább 80 %-án történő 
részvétel. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei 
és vizsgafeladatai 

Gyakorlati vizsgatevékenység: - 
Szóbeli vizsgatevékenység: - beszédértés, be-
szédkészség 
Írásbeli vizsgatevékenység: - olvasott szöveg 
értése, íráskészség  

A tanfolyam időtartama 

780 óra; 6 hónap 

Elmélet - heti 5 nap, napi 6 óra  
 elméleti órák száma: 780 óra 
 napi kezdés időpontja: 8:15 óra 

A tanfolyam időtartama alatt megengedett 
hiányzás mértéke 

Maximum:  20 % ,  156 óra 

A tanfolyam helye 
 

Elmélet: 4026 Debrecen, Bethlen utca 39. fszt. 

A jelentkezés feltétele 

Iskolai végzettség: gimnáziumi vagy szakkö-
zépiskola érettségi + valami-
lyen államilag elismert  
szakképesítés 

Szakmai alkalmassági:  szükséges/nem szükséges 
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági:                
szükséges/nem szükséges* (*-  megfelelőt aláhúzni) 

A tanfolyam tervezett létszáma 

13 fő 

A tanfolyam egy főre eső képzési költsége 

542.880 Ft/fő 

Jelentkezni lehet 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illeté-
kes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályain 

Ingyenesen igénybe vehető felnőttképzési 
szolgáltatások 

Előzetes tudásszint felmérés, Képzési szükség-
letek felmérése és képzési tanácsadás 
Elhelyezkedési tanácsadás 

A tanfolyamon megszerezhető szakképesítés 

Sikeres nyelvvizsga esetén: Államilag elismert 
angol általános fajtájú komplex KER B2 (kö-
zépfokú) ORIGÓ nyelvvizsga 

További bővebb tájékoztatás, felvilágosítás 

Cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 39. fszt/5. 
Tel./Fax: 52/537-357 Tel.: 06/30/6-537-357 
E-mail: info@debreceninyelviskola.hu 

A tanfolyam támogatása 

100%-ban támogatott 
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia és a 
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerő-
piacra program keretében valósul 
meg.

 
 

 

 
A tanfolyam tervezett kezdési és befejezési időpontja: 

 2018. 09 hó – 2019. 04 hó 


