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BGF bemutató és nyilvános szóbeli próbanyelvvizsga 13.E-sekkel 

2014 szeptember 26-án, a Neumann János Középiskola és Kollégium 13.E osztályos diákjai 

szereplőként és nem nézőként vettek részt az Eszterházy Károly Főiskolán immár 8. 

alkalommal rendezett Kutatók Éjszakája programsorozaton. Az EKF Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Karának és a BGF Nyelvvizsga és Továbbképző Központnak a 

vizsgáztató tanárai bemutatták a BGF gazdasági nyelvvizsga rendszerét, amit nyilvános 

szóbeli próbanyelvvizsga követett.  A nyílt nyelvvizsgán közönség előtt adtak számot 

szakmai-gazdasági nyelvtudásukról bátor, vállalkozó kedvű diákjaink.  

Dén Zoltán, Erős Máté és Székely Szilveszter teljesítménye nem csak a közönségnek tetszett, 

hanem a vizsgáztató tanárok is elismeréssel szóltak a fiúk angol szaknyelvi tudásáról. A téli 

vizsgaidőszak előtt éles helyzetben – ugyanúgy izgulva, mint az igazi vizsgán - tanulóink 

hasznos tanácsokat kaptak a vizsgaközpont elismert szakembereitől, Hernádi Györgyitől, Dr. 

Halmosné Vári Judittól és Dr. Tóth Évától. A kínálkozó alkalmat kihasználva a közönség 

soraiban ott ültek a 13.E osztály tanulói is, akik azon kívül, hogy szurkoltak az 

osztálytársaiknak, a vizsgáztató tanárokkal együtt értékeltek, pontoztak, így hasznos útmutatót 

kaptak a saját felkészülésük megtervezéséhez is.  

Gratulálunk a kivételes teljesítményt nyújtó diákoknak és felkészítő tanáraiknak: Kripkó 

Zoltánnénak, Czeglédi Tímeának és Elek Zsuzsannának. 

 

 



 

Nyelvi előkészítőseink szereplése az Origó és ECL bemutatókon 

2014. szeptember 26-án pénteken, a Kutatók Éjszakája programsorozat  keretében 

nyelvvizsga bemutatókon és próbavizsgákon vettünk részt a 10.D, F  nyelvi előkészítős 

csoporttal az EKF-en. Az Origó Vizsgaközpont német nyelvi felelőse Szűcs Melinda ELTE 

ITK tartott tájékoztatót a megváltozott Origó nyelvvizsgáról, majd ezt követően Sütő Eszter 

10. D osztályos tanuló tett sikeres Origó B2 szóbeli próbavizsgát.   

Hrisztalina Hrisztova Gotthardt ECL Vizsgaközponttól az ECL nyelvvizsga feladattípusait és 

értékelési rendszerét ismertette, majd egy szóbeli próbavizsgán keresztül elmondta, mire kell 

figyelni a vizsga során. A próbavizsgán Lukovszki Karolina és Toldi Eszter 10. F osztályos 

tanulók tettek sikeres ECL B2 szóbeli nyelvvizsgát. 

Nagyon hasznos volt számunkra mindkét bemutató. Egyrészt megismerhettünk újabb 

nyelvvizsga típusokat, másrészt a próbavizsga megmutatta, hol is tartunk tudásban, mennyire 

vagyunk közel vagy esetleg kicsit messzebb egy sikeres nyelvvizsga letételétől, ezért 

mindenkinek ajánljunk, ha van lehetősége, vegyen részt hasonló programon, sőt tesztelje 

tudását akár egy próbavizsgán. 

A tanulókat Karacs Rudolfné tanárnő készítette fel. 

 

 


