A kéttanos szaknyelvi csoda
Már megszoktuk, hogy róluk szólnak a hírek. Nincs abban semmi meglepő, hogy megint
nyertek. Már régóta tudjuk, hogy büszkék lehetünk rájuk. Kik ők és miért fogjuk őket örökké
emlegetni itt a Neumannban?
A 13E két tanítási nyelvű osztályába járó tanítványaink országos viszonylatban is
példátlan sikert mondhatnak magukénak. 29-en szereztek BGF és LCCI szakmai angol
nyelvvizsga bizonyítványt az EKF Gazdaságtudományi Intézetének Szakmai Idegen Nyelvi
Csoportja által lebonyolított, és a Katedra Nyelviskola által szervezett felsőfokú és középfokú
szakmai nyelvvizsgákon.
A sikeres nyelvvizsgához vezető út rögös és kacskaringós. A keményfedeles
bizonyítványokat nem adják oda csak úgy. A nyelvvizsgára való felkészítés egy tudatosan és
tervszerűen végzett munka, ami tanártól és diáktól egyaránt kitartást, precizitást és fáradhatatlan
lelkesedést kíván. A vizsgafelkészítő nyelvtanári team tagjai a legelső neumannos évtől
kezdődően a célnyelvet tanító tanárok, a nyelvi lektoraink, a közgazdaságtant magyarul oktató
kollégáink és a szakmai angol nyelvet tanító kollégáink: Beke Noémi, Czeglédi Tímea és
Kripkó Zoltánné tanárnők.
Az utóbbi években hagyománnyá vált, hogy az iskola falain kívülről is érkezik segítség
a nyelvvizsga hajrájába érkező tanulóinknak. 2016 februárjában az LCCI Hungary
fővizsgáztatója, Alan Godsave fantasztikus hangulatú, a vizsgafeladatok helyes megoldásának
trükkjeit részletező előadását élvezhették a két tanítási nyelvű képzésben részt vevő diákjaink.
Az EFK Gazdaságtudományi Intézet Szakmai Idegen Nyelvi csoportjának vezetője, Dr. Tóth
Éva főiskolai docens pedig minden évben lehetőséget biztosít a végzős kéttanosoknak arra,
hogy részt vegyenek a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat keretein belül meghirdetett BGF
üzleti próbavizsgán, ezáltal a próbavizsgát vállalók és a nézők is értékes tapasztalatokat
szerezhetnek az éles megmérettetés előtt.
A két tanítási nyelvű osztályainkba járó diákok a 9. évfolyamtól kezdik a gazdasági
szakmai angol nyelv fortélyainak az elsajátítását. A célnyelvi és a szakmai angol órák
színvonala lehetővé teszi a tanulók számára azt, hogy még a középiskolában felkészüljenek a
szakmai nyelvvizsgára és eredményesen teljesítsék a vizsga követelményeit. Mindez miért
olyan hasznos a számukra? Amellett hogy a továbbtanuláskor egy felsőfokú nyelvvizsga kincset
ér, ma már nem létezik olyan gazdasági felsőoktatási intézmény, amely ne követelné meg a
diploma feltételeként a szakmai nyelvvizsgát. A Neumannos diákok, élve a Pedagógiai
Programunkban számukra biztosított lehetőséggel, utolsó középiskolás évükben vállalják ezt a
nem egyszerű megmérettetést. A vizsgára vállalkozók nem csak bátrak, hanem előrelátóak is,
hiszen szakmai angol nyelvvizsga bizonyítványuk feljogosítja őket arra, hogy a gazdasági
felsőoktatásban akár angol nyelvű képzést válasszanak, vagy külföldön folytassák a
tanulmányaikat.
Gratulálunk a szép eredményekhez és további sikereket kívánunk a nyelvvizsgát szerzett
tanulóknak!

