
Idegen nyelvi tehetséggondozó 
program 

 

 
  
„Ahány nyelvet tudsz, annyi embert érsz” 

 
 

 
 

Új barátok a világban? 
Levelezés, csetelés? 

Új országok, kultúrák felfedezése? 
Cserediákprogramok? 
Utazások? 

Külföldi tanulmányok? 
Külföldi munka? 

 
– Megannyi lehetőség, amelyek 
elérhetővé válnak idegennyelv-tudással. 

 
Szeretnéd kipróbálni ezeket a 

lehetőségeket? 
Vonz a nagyvilág? 
Szereted az új kalandokat? 

Jól kommunikálsz, és van érzéked a 
nyelvekhez? 

 
– Gyere és csatlakozz a Fazekas Mihály 
Gimnázium idegen nyelvi 

tehetséggondozó programjához! Mi 
segítünk kibontakoztatni a képességeidet, 

megismerni más népek nyelvét, 
kultúráját! 

Idegen nyelvi tehetséggondozó 

program 30 órás és négy modulból 
áll: 
 

Anyanyelvi képességfejlesztés   

¤ Ahhoz, hogy egy idegen nyelvet könnyen 

elsajátíthassunk, ismerni kell anyanyelvünk 
működését, tisztában kell lenni az alapvető 
fogalmakkal, nyelvi jelenségekkel, stílusokkal, a 

beszédhelyzetek megoldásához szükséges 
kifejezésekkel. 

¤ Aki könnyen kommunikál az anyanyelvén, jól 
eligazodik a nyelvi eszközök használatában, jó 
fogalmazóképessége van, változatos kifejezéseket 
alkalmaz, az hamarabb otthon érzi magát egy 
másik nyelvben is. 

¤ A foglalkozásokon megerősítjük, rendszerezzük 

eddigi ismereteidet, szituációs és nyelvi játékokkal 
fejlesztjük anyanyelvi kompetenciádat. 

Metanyelvi képességfejlesztés  ¤ 

 
 Egy új nyelv elsajátításának feltétele az is, hogy a 
nyelvtanuló fogékony legyen a nyelvek felépítése, 
működése, az ember életében betöltött szerepe 

iránt. 

¤ A nyelvi kommunikációban való sikeres részvétel 

feltétele nemcsak a szavak és szabályok ismerete, 
hanem a nyelvi elemek, illetve a nem nyelvi 
eszközök tudatos használata is. 

¤ Az általános idegennyelv-érzék, fogékonyság 
fejlesztéséhez járul hozzá ez a modul, ahol 
kötetlen tevékenységek során kutatjuk a nyelvek 
szerepét, azonosságaikat és különbözőségüket, 
belekóstolva a szókészlet és a fonetika 

sajátosságaiba  

Civilizációs modul     

 

¤ Földrajz, történelmi események, a mindennapok 
szokásai, az ünnepek, a fiatalok világa, 

művészetek, az élet minden területe kapcsolatban 
van a nyelvvel. 

 ¤ Minden nyelv az adott nép mentalitását, 
szokásait, kultúráját közvetíti. Nincs nyelvtanulás 

civilizációs ismeretek nélkül. Fedezzük fel együtt a 
népek életét! Merre járt Kolumbusz? Hogyan éltek 
a latin-amerikai indiánok? Milyen volt a Napkirály 
fényűző udvara? Mit akartak a francia 
forradalmárok? Kalandos időutazásra invitálunk, 
engedd el a fantáziádat! 

Kognitív (megismerő) modul  

¤ Ezeken a foglalkozásokon segítünk azon 
képességeid megerősítésében és fejlesztésében, 
amelyekkel könnyebben tanulhatsz, nemcsak 
idegen nyelvet, hanem bármilyen más 
elsajátítandó anyagot is. 

¤ Az elgondolkodtató, furfangos, játékos feladatok 
megoldása során fejlődik gondolkodási, 

tudásszerző, kommunikációs és tanulási 
képességed. Ismeretek rendszerezése, logikus 

gondolkodás, problémalátás, figyelem, memória – 

mind olyan képesség, amely sokat segít az idegen 
nyelv elsajátításában. 

Légy sikeres nyelvtanuló, várunk 

foglalkozásainkon! 
 

 



 

Jelentkezés a programokra, 
elérhetőségek: 

 

 
 
 

Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium  
 

 
Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. 

Postai cím: 4001 Debrecen, Pf. 48. 
Telefon/Fax: +36 52 413 758;  

Telefon: +36 52 535 372, 
+36 30 464 7819 

E-mail: fazekas@fmg.hu 
 

 

Honlap: www.fmg.hu - 
Tehetséggondozás menüpont  
 
 
 

 
 

Idegen nyelvi foglalkozások 
Az első szakkör: szeptember 28. 15.00 

15 x 90 perc nyolcadikosoknak 
 

Internetes verseny 
8 feladatsor 7. osztályosoknak 

Minden forduló beküldési határideje: a 

hónap 15. napja. 
 

Kultúrák Találkozása – 

„Művészet, Misztikum: ó mind-
mind ablakok” - október 20. 

 bemutatkoznak a város két 

tanítási nyelvű tagozatai 

 ismerkedés nemzetek kiemelkedő 

művészeivel 

 bepillantás a különböző 

kultúrákba 

 kóstoló nemzeti specialitásokból 

 iskolák kreatív produkciói 

 átélhető élmények, új 

ismeretségek, új ismeretek 
 

Szakmai nap: játék az idegen 
nyelvi órákon – április 05. 

 bemutató foglalkozások 
 szakmai beszélgetések, 

tapasztalatcsere  
 

Ünnepélyes eredményhirdetés: 
május 24. 

 internetes verseny 

eredményhirdetése 

 legjobb szakkörösök jutalmazása 

 műsor 
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