
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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Good morning 

Dzień dobry 

Tere hommikust 

Jó reggelt 

Dober dan 



Projekt koordinátor: 

 

 Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Lengyelország 

 

Partnerek: 

 

 Innowacja Polska Sp. z o.o. – Lengyelország 

 

 ÉMI – Magyarország 

 

 ECOMEN Institute of Economics and Management – 

Észtország 

 

 Construction Cluster of Slovenia – Szlovénia 

 

 Coventry University – Egyesült Királyság 



A Build Your English projekt fő célja lehetővé tenni a fiatalemberek 

és építőipari dolgozók számára a műszaki angol nyelvi képességük 

fejlesztését. Ennek elérése érdekében a projekt a következő célokat 

tűzte ki: 

 

 megfelelő képzési módszertan kialakítása,  mely támogatja a szoftver 

használatát, és képeket, hanganyagokat, animációkat és 3D grafikákat 

tartalmaz 

 

 számítógépes alkalmazás/szoftver létrehozása, mely lehetővé teszi a 

műszaki angol nyelv önálló tanulását 

 

 a műszaki angol nyelvi képességek fejlesztése az építési helyszíneken 

való kommunikációhoz és mindennapi feladatokhoz 

 

 az Egészség és Biztonság növelése az építési dolgozók közti jobb 

kommunikáció által 

 

 a munkaerő mobilitásának növelése az Európai Unióban 



  Néhány részlet: 
 

• a létrejött interaktív képzési anyagok könnyebb és gyorsabb önképzési módokat 
tesznek lehetővé a felhasználóknak. Ezek az anyagok rövid filmeket, animációkat, 

dialógusokat, hanganyagokat, írásos gyakorlatokat stb. tartalmaznak majd.   

 

• további anyagok készítése tanári/oktatói útmutatóval 

 

• megfelelő képzési módszertan kialakítása,  mely támogatja a szoftver használatát, 

és képeket, hanganyagokat, animációkat és 3D grafikákat tartalmaz – a projekt 

eredményeit leginkább a fiatalok hasznosíthatják 

Feltételezzük, hogy a felhasználóknak van valamennyi alap nyelvi készsége.  

Például: képes megérteni rövid angol beszédrészeket vagy tud kérdezni vagy 

válaszolni kérdésekre.  



Tervezett eredmények: 

 

egy képzési módszertan a multimédia anyagok 

használatához kapcsolódóan 

számítógépes szoftver a műszaki angol nyelv önálló 

tanulásához 

oktatási útmutatók, anyagok és tippek 

'Build Your English' projekt honlapja 

A projekt célcsoportja: 

 

építőipari iskolák diákjai 

 

építőipari dolgozók 

 

angol nyelvtanárok 

 

nem szakképzett dolgozók, akik fejleszteni akarják a műszaki angol nyelvi 

képességeiket 



A projekt fázisai 

WP1 Projektvezetés 

 

WP2 Projekt terjesztése és kiértékelése 

 

WP3 A szoftverhez igazított megfelelő módszertan előkészítése 

 

WP4 1. Modul előkészítése: Alap építőelemek 

 

WP5 2. Modul előkészítése: Felszerelések az építési területen 

 

WP6 3. Modul előkészítése: Kommunikáció és alkalmazottak 

 

WP7 4. Modul előkészítése: Műszaki dokumentáció és Egészségügyi és 

Biztonsági kifejezések  

 

WP8 Szoftverkészítés 

 

WP9 Teszt tanfolyamok 



Projektciklus 

Módszertan 

Számítógépes 

alkalmazás 

mintapélda 

elkészítése 

Eredmények 

Észrevételek 

Számítógépes 

alkalmazás 

Eredmények 

Észrevételek 

Munka 

kezdete 

minden 

modulban 

Kezdeti 

kiértékelés 

Végső 

kiértékelés 
Késztermék 



Köszönöm! 

 

Látogass meg itt:  

 

www.buildyourenglish.eu 

 

http://www.buildyourenglish.eu/

