Május 17-én lesz iskolánkban a (B1) B2 komplex próba nyelvvizsga
(4 részből áll és 5000Ft-ba kerül.)
Jelentkezés az Google form-on keresztül: Itt
A „3in1” elnevezésű vizsgánk igazán komoly megmérettetés, ahol az éles
nyelvvizsgával teljesen megegyeznek a feltételek, tehát a vizsgázó olyan tapasztalat
soron megy végig, mintha valójában vizsgázna. Az olvasott, hallott szövegértés és
írás vizsgarészeket tartalmazza. Ez átlagosan 2,5 órát vesz igénybe, az eredményeket
kijavítva küldi vissza a nyelvvizsga központ email-ben 3 héten belül. Az írás
vizsgarészre vonatkozóan egyedi szöveges értékelést kap a vizsgázó, mely rámutat
arra, hogy az elért pontszámot hogyan értelmezze, mely készségek felelnek már meg
a szinten és milyen mértékben, illetve melyek a még fejlesztendő területek.
A szóbeli próbavizsgázás pedig egy mini tréninggel is felér: amellett, hogy a
menete teljesen megegyezik az igazi vizsgával, a végén a vizsgáztatónk mindenkinek
személyre szóló, azonnali visszajelzést ad, hogy mire figyeljen, mit fejlesszen ahhoz,
hogy a vizsgán majd sikeresen szerepeljen és apró vizsga trükköket is megoszt a
próbavizsgázókkal. Időtartama: 10 perc szótáras felkészülést követően 20 perc
vizsgázás, melyen egyszerre két vizsgázó vesz részt. Függetlenül is választható. A
szóbeli próbavizsgákat 2020 április óta legtöbb esetben online tartjuk! A vizsgázók
akár a saját otthonukból, akár az iskolából- egy kamerával és mikrofonnal is
rendelkező gépről/laptopról tudnak szóbelizni! Az online bonyolításhoz mind a
szervező tanár, mind a résztvevők külön tudnivalókat kapnak.
A komplex próbavizsga a fenti 2 típust foglalja magában- ez tulajdonképpen a
teljes Euroexam nyelvvizsga próba verziója.
Fontos!
Sikerült megkérnem egy vidám, tapasztalt, lelkes előadót, aki hosszú évek óta
vizsgáztat, hogy lásson el benneteket még több hasznos tanácsadással, tippel a vizsga
előtt. Megbeszéltem vele 3 időpontot, az egyszeri és megismételhetetlen iskolánkban
tartott Zoomos találkozással kapcsolatban. Mindenkit kérek, ha jelentkezik a próba
vizsgára, ezen vegyen részt. Az egyik előadáson még meglepetésben is lesz részetek!
Az időpontok:
2021. március 2. (kedd) 15-16:10 óra Téma: Olvasd el, hallgasd meg!
2021 március 17. (szerda) 15-16:10 óra Téma:‘ Írni jó!
2021. április 12 (hétfő) 15- 16:10 óra Téma: ‘’ Dumáljuk meg!

