„Régi érték, új mérték”
Ezzel a címmel tartottak szakmai tájékoztatót az ELTE Origó Nyelvi Centrum vezetői a nyírbátori
Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban 2016. október 20-án. A
továbbképzés témája az ITK Origó nyelvvizsga rendszerében 2016 novemberében bekövetkező
változások ismertetése volt. A szervezésben segítette intézményünket Papp Ágnes Origó munkatárs.

Iskolánk nyelvi munkaközössége mellett a környékbeli iskolák nyelvtanárai is meghívást kaptak a
rendezvényre. Közülük a piricsei Eötvös József Általános Iskola, a fehérgyarmati Deák Ferenc
Gimnázium, a mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola, a
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint a
szintén nyírbátori Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Szakgimnáziumának idegen nyelv
tanárai látogattak el hozzánk.
Az eseményt Antoni Györgyi, az ELTE Origó Nyelvi Centrum igazgatója nyitotta meg. Ezt követően
Szűcs Melinda, a Nyelvi Centrum szakmai igazgatóhelyettese tartott általános tájékoztatót,
ismertetve a megújult Origó vizsgarendszer változásait.
A program második felében angol és német nyelv szerint bontva dr. Katona Lucia, vizsgáztató tanár
és Szűcs Melinda vezetésével szakmai workshop keretében betekintést nyertünk a feladatok
értékelési rendszerébe, melynek segítségével angol és német írásbeli teljesítménymintákat
elemezhettünk. A szóbeli vizsgafeladatok ismertetése után szemléltetésként előbb egy videofelvételt
láttunk és értékeltünk, majd egy próbavizsgának lehettünk részesei, melyen iskolánk tanulói vettek
részt egy-egy szóbeli vizsgarészt prezentálva.

A diákok az értékelés során teljesítményükről pozitív visszajelzést kaptak, melyet felkészültségükkel
és rátermettségükkel vívtak ki. A próbavizsgát vezető többszörös nyelvkönyvszerző dr. Katona Lucia
nemcsak a diákokat méltatta, hanem gratulált felkészítő tanáraiknak is, valamint elismerte, hogy
iskolánkban valóban eredményes szakmai munka folyik.
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában lévő iskola vezetése különösen fontosnak
tartja, hogy az intézménybe járó tehetséges, közép- és felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványokat
szerzett tanulókat teljesítményük elismeréseként anyagi támogatásban is részesítse.
Nyelvszakosként fontosnak érezzük, hogy a nyelvvizsgára felkészítés során a diákokat naprakész
információkkal és hasznos vizsgatippekkel láthatjuk el a még eredményesebb felkészülés érdekében.
Jelenleg az országban több mint 60 helyen szerezhető nyelvvizsga-bizonyítvány az Origó
vizsgahelyeken, melynek értelmében egy vizsgázónak sem kell 30-40 km-nél többet utaznia a
legközelebbi vizsgahelyig.
Távolabbi célként megfogalmazódott
Szakgimnázium Origó vizsgahellyé
megvalósulására, hiszen nemcsak
környezetben, hanem a nyírbátori és
csökkentve ezzel az utazások terheit.

a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
való nyilvánítása. Reményeinket fejezzük ki ennek
iskolánk tanulói vizsgázhatnának helyben, megszokott
környékbeli települések lakói is élhetnének a lehetőséggel,
Bákonyi Zsuzsanna és dr. Gárdos Lászlóné
angol nyelvszakos tanárnők

