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Tanulási és vizsgatippek

Kommunikációs feladat: vita és érvelés
Mit várunk?
Egy 3 perces, improvizált vitát, és egyezségre jutást egy adott témáról. A B2-es
vizsgán itt társalog először egymással a 2 vizsgázó. A feladat az adott témakörben
(pl. „Melyek egy jó szülő tulajdonságai?”) egy szóbeli lista készítése egy úgynevezett
„brainstorming”, azaz ötlethalmozás, majd ebből a listából a legfontosabb/legjobb
kiválasztása a vita/tárgyalás nyelvezetének bemutatásával. Ha nem sikerül a
beszélgetés végére egyezségre jutni, szép angolsággal vagy németséggel azt is
kijelenthetitek, hogy ez azért nem sikerült, mert az adott témában nem egyformán
gondolkodtok.

Milyen témákra számíthatsz?
Például:
•

„Mit tehetsz otthon, hogy óvd a környezetedet?”

•

„Milyen problémákra készüljön valaki, aki külföldön akar továbbtanulni?”

•

„Mik a legfontosabb szempontok szerintetek egy nyelvtanfolyam kiválasztásánál?”

Mire figyelj?
•
•

•

A vita eleje egy rövid ötletelés. Itt arra törekedj, hogy egyszerű felsorolás helyett javaslattevő, magyarázó,
érvelő mondatokban vezesd elő az ötleteidet!
Ne csak a saját véleményedre, érveidre koncentrálj, hanem a partnered ötleteire, tapasztalataira és
gondolataira is, és reagálj is rájuk, illetve kérd ki a véleményét a sajátjaidról. A feladatot közösen, egymást
támogatva kell megoldani, nem egymás mellett elbeszélni, mint két süket.
Készülj fel magára a vitázásra! Vagyis ne csak érvelj a saját szempontjaid mellett, hanem pl. tégy javaslatokat,
fejezd ki választékosan egyetértésedet, egyet nem értésedet, add és vedd át a szót, vágj közbe udvariasan
és foglald össze az elhangzottakat, stb. (ld. alább a Hogyan készülj? pontban)!

Hogyan készülj?
•

•

Gyűjts össze minél több vitákban igen gyakran elhangzó kifejezést a véleményalkotás, más véleményének
kikérése, egyetértés, egyet nem értés, egyezségre jutás, stb. kifejezésére. Erre egy jó módszer, hogy rajzolsz
egy 6-8 oszlopos táblázatot egy lapra és felírod mindegyik oszlop tetejére az alábbi kifejezések egyikét: „I
think”/„Ich meine...”; „I don’t think”/„Ich finde nicht, ...”; „What do you think”/„Was hältst du davon?”; „I agree”/
„einverstanden; „I disagree”/„Das kommt überhaupt nicht in Frage.”; „As a conclusion…”/Zusammenfassend
könnten wir also sagen...”; „Can we say that...”/Dann können wir also sagen…”. Ezután gyűjts mindegyik
oszlopba hasonló jelentésű további négy-ötöt (pl. „I’m not quite with you here.”/„Da bin ich aber ganz anderer
Meinung.”; „I’m afraid...”/„Ich befürchte,…”, stb.). Így komoly mennyiségű kifejezéssel felvértezve szállhatsz
vitába, és az ismétlések elkerülésével bizonyíthatod, milyen komoly szókinccsel bírsz.
Legyen a tarsolyodban elegendő megoldás arra az esetre, ha a párod hallgatag (pl. „What do you think?”/
„Was meinst du?”; „How do you like this idea?”/„Wie findest du das?”), és arra is, ha túl sokat akar beszélni
(pl. „Can I say something here?”/„Darf ich hier etwas hinzufügen?” ).

Gyakorló felkészülési anyagok és weboldalak:
•

A Eurocity B2 tankönyv vonatkozó leckéi: Unit 3.4 és Unit 5.4.

•

A BBC Learning English „How to Discuss” c. vitakészség fejlesztő oldalai.

•

Vitában használható kifejezések angolul.

