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Tehetséges fiatalok a 

köz érdekében
Korrepetitori rendszer

Bemutatkozás

Bartók Mónika
Keleti Károly Gazdasági Kar - Gazdálkodás és 
menedzsment 

Angol korrepetítor

Motiváció – saját tapasztalat
A nyelvismeret FONTOS, mert:
◦ „világnyelv”

◦ Diplomához/karrierhez elengedhetetlen

◦ Utazáskor hasznos

◦ Kapcsolatteremtés – kommunikáció

◦ Kettős aktiváció – kognitív előnyök

◦ Tágabb látókör

◦ Több lehetőség

Példa 
Background

BNT is an American TV channel specialising in business news. Currently, it has a weekly program

called Make your pitch. In the program, entrepreneurs of any age can make a pitch (a persuasive

sales presentation) to two wealthy business people (tycoons) asking for money to help them 
develop

a business idea, product or service. If the tycoons think the idea will be profitable, they invest some

of their own money in the project. However, they usually ask for a large stake in the entrepreneurs'

business in return for their investment.

Rules of the competition

Read the rules that the entrepreneurs are given before the), make their pitch.

1 Introduce yourself and state the name of your business.

2 Tell the tycoons how much you want them

to invest and on what terms.

3 Make a short presentation (2-3 minutes) describing your idea/product/service.

4 Say who the product is aimed at: for example, the type of person and age range.

S Mention any research you have done or actions you have taken to sell the product/service

or develop your idea.

6 Try to convince the tycoons that your idea/product or service will be profitable !

Megoldás

1. Feladat elolvasása / értelmezése

2. Ismeretlen szavak szótárazása

3. Szabályok elolvasása / értelmezése 

4. Iránymutatás 
1. Példa megoldása, amiben kifejtem a saját verziómat (nagy vonalakban), ezzel 

példát adva a diákoknak a feladat megoldásának mikéntjéről, valamint   
prezentálva a feladathoz kapcsolódó elvárásaimat.  

5. Idő a diákok kérdéseire a feladattal kapcsolatban

6. Idő adása a diákoknak a feladat megoldására

7. Diákok megoldásainak meghallgatása

8. Diákok egymás megoldásairól kérdéseket tehetnek fel

9. Én kérdéseket teszek fel

10. Tanácsadás a megoldások javítására, irányadás a további fejlődés 
érdekében. 

Köszönöm a figyelmet!


