TOEIC nyelvvizsga ismertető
A Test of English for International Communication (TOEIC®) vizsga a világvezető nemzetközi angol
nyelvvizsga, amely a világ 150 országában használatos és évente több, mint 7 millióan teszik le.
Azt a nyelvtudást méri/bizonyítja, ami a mai multinacionális munkakörnyezetben mindenkinek szükséges a
sikeres idegen nyelvi kommunikációhoz.
Témái, szókincse az általános és emellett a fenti célokhoz igazodnak, behatárolhatók.
A nemzetközi elfogadottság mellett a TOEIC® angol vizsga Magyarországon is államilag elfogadott a
honosítási folyamaton keresztül.
Ez egy egyszerű eljárás, amikor különbözeti vizsga nélkül a TOEIC bizonyítványok 4 szinten (BelépőfokAlapfok-Középfok-Felsőfok, A2-C1) hazai akkreditációt is nyerhetnek általános, komplex, egynyelvű
vizsgaként.
http://www.nyak.hu/doc/honositas/honositas_tabla.asp?strID=AAangol
Ennek a lépésnek megtételével a TOEIC® angol vizsga hazánkban is elfogadott a diploma
megszerzéséhez, a nyelvpótlék igényléséhez és természetesen a plusz pontok megszerzéséhez az
egyetemi/főiskolai felvételi esetében.
•Amennyiben ön az angol nyelvet nem azért tanulja, hogy pl. az angol kultúrában is széles körűen
tájékozott legyen, hanem a munkavégzés során feltétlenül szükséges idegen nyelvi készségeket szeretné
csak elsajátítani, akkor a TOEIC® az ön vizsgája.
•Amennyiben inkább reál érdeklődésű tanuló vagy, akkor szintén megfelel számodra ez a vizsga, hiszen a
felkészüléshez elegendő az általános és gyakorlatiasabb nyelvi ismereteket tudnod.
A munkahelyi témákból csak olyan mélységben kell felkészülni, amennyire ez mindenkinek szükséges a
mai irodai környezetben, néha „office survival English” jelzővel is illetik a vizsgázók e vizsga tartalmát. Aki
gyakorlott internet felhasználó, intézett már így külföldi foglalást, áru rendelést, esetleg utazott már
önállóan külföldre, illetve Email-ezett angolul, annak a vizsga ez irányú szókészlete sokban ismerős lesz.
Próbáld ki az ingyenes online mintateszteket:
http://www.etsglobal.org/Hu/Eng/Tests-Preparation/The-TOEIC-Tests/TOEIC-Sample-Tests/TOEICListening-and-Reading-Sample-test
http://www.etsglobal.org/Hu/Eng/Tests-Preparation/The-TOEIC-Tests/TOEIC-Sample-Tests/The-TOEICSpeaking-and-Writing-sample-test
•Azoknak, akik azt gondolják, hogy ők nem érnének el egy meghatározott hazai akkreditált szintet, -illetve
nem tudják előre biztosan meghatározni nyelvi szintjüket,- szintén megfelelő választás a TOEIC®, mert
ennél a vizsgánál mindenki ugyanazt a kérdéssort kapja (ugyanazon az áron) A1-C1 szint között, majd a
vizsga után mindenki tudásának megfelelő pontszámmal ellátott bizonyítványt kap.
A TOEIC® tehát bukásmentes nyelvvizsga, a nemzetközileg használható bizonyítványt MINDEN vizsgázó
megkapja. Ez az önéletrajz hasznos kiegészítője itthon és külföldön is.
Bizonyos pontszámok elérése esetén pedig a magyarországi állami elfogadottság előnyeit is nyújtja:
http://www.nyak.hu/doc/honositas/honositas_tabla.asp?strID=AAangol

