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I. VAN OLYAN , HOGY „ JÓ NYELVVIZSGA ”?  
A diákok felkészülését segítő foglalkozás első kérdése arra koncentrál, hogy egy 
középiskolás diák milyennek képzel el egy „jó” nyelvvizsgát, amely számára hasznos, 
hosszú távon is hasznosítható tanulási élményt ad. Ezeket a szempontokat aztán 
összehasonlítjuk az Euroexam vizsgák által követett gyakorlattal. 
 
II. ÉLETSZERŰ NYELVHASZNÁLAT  
A sikeres nyelvvizsga fontos az érvényesüléshez, de az idegen nyelvet tanuló diák által 
alkalmazott nyelvi készségek a mindennapi nyelvhasználat során valószínűleg a plusz 
felvételi pontoknál is fontosabbak. Az idegen nyelv, csak úgy mint az anyanyelv, nem 
cél, hanem alapvetően egy kommunikációs eszköz, amelyet hétköznapi és szakmai 
feladatok végrehajtása során használunk. A magyar nyelv ű foglalkozás áttekinti azokat 
a lehetséges feladatokat (pl. írott szöveg áttekintő olvasása, megegyezés vitás 
kérdésben), amelyek egy nyelvvizsgában is megjelenhetnek, hogy ezeken keresztül 
lehessen lemérni a nyelvtanulók nyelvi készségeinek hatékonyságát. 
 
III. NYELVI KÉSZSÉGEK  
A top tippeket bemutató foglalkozás sorra veszi a nyelvi készségeket (olvasott szöveg 
értése, hallott szöveg értése, írott szöveg létrehozása, beszédkészség, amihez hozzá 
tartozik a közvetítés, valamint a nyelvhelyesség és szókincs is), amelyek a nyelvvizsga 
fő egységeit alkotják. Mindegyik készséggel kapcsolatban kapsz felkészülési 
javaslatokat , ötleteket , módszereket . Ezeken kívül megismerhetsz konkrét, 
elsősorban online csatornákon elérhető felkészülési és gyakorló anyagokat, melyeket 
szabadon használhatsz a további egyéni, vagy tanárral történő felkészülésedhez. 
 
IV. A FOGLALKOZÁS MENETE  
A foglalkozás szó jelzi, hogy nem száraz előadásról van szó, bár sorvezetőnek egy 
PowerPoint diasort használunk. Ennek minden diája lehetőséget ad arra, hogy 
résztvevőként véleményeket, kérdéseket, kétségeket fogalmazzatok meg, amelyekre a 
foglalkozás vezetője igyekszik gyakorlatban is hasznosítható válaszokat adni. 
 
V. AZ EUROEXAM A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON  
Zárásként megismerhetitek az Euroexam Facebook  és twitter  oldalait is. Különösen a 
FB oldal kínál állandó frissítés mellett több tucat, a felkészülésben és 
készségfejlesztésben egyaránt használható videót, szöveget, nyelvi játékot, 
hanganyagot. Ezek mindegyike szabadon letölthető az eredeti helyekről, így annyiszor 
nézheted, hallgathatod meg, olvashatod el, dolgozhatod fel őket, ahányszor szükséged 
van erre. 
 
VI. AJÁNDÉKOK  
A foglalkozások minden résztvevője kap 1-1 stresszlabdát. 

Szeretettel várunk a foglalkozáson! 


