Tiéd a SZÓ-TÁR! Nyelvi verseny német és angol nyelvből

Az idei tanévben első alkalommal hirdette meg a Grimm kiadó a Tiéd a Szó-Tár Nyelvi Versenyt, ami
csapatverseny formájában került megrendezésre, 12 kategóriában.
A verseny célja, hogy a tanulók
-

megismerkedjenek a nyelvi és életkori sajátosságaiknak is megfelelő, modern, kommunikatív
szótárakkal,
ezek segítségével elsajátítsák a tudatos, célirányos szótárhasználatot, és
ezáltal is rendszerező módon, kommunikatív irányba fejlesszék idegen nyelvi tudásukat.

Tanulóink maximum 5 fős csapatokban jelentkezhettek. Nagy volt az érdeklődés mind a diákok, mind a
kollégák részéről, hiszen egy első alkalommal megrendezett versenyen mindig jó részt venni.
Iskolánk 3. évfolyamától 8. évfolyamáig közel 90 tanulót 21 csapatban regisztráltak a kollégák, Pálfi
Andrea, Kaltenecker Anita, Gábriné Dory Krisztina és Gábor-Csicsai Ildikó.
A verseny 3 selejtezőből, regionális döntőkből és országos döntőből áll, még folyamatban van.
Az első 2 forduló feladatait e-mailben kapták meg a versenyzők október és november hónapokban.
Valamennyi feladat az adott idegen nyelvhez, életkorhoz, tudásszinthez és szótártípushoz kapcsolódott. A
feladatok megoldása a csapaton belül közösen történt, minden csapat egy megoldást adhatott be minden
feladathoz.
A decemberi záró forduló feladatainak kiküldése és megoldása online rendszerben zajlott. 90 perc állt
rendelkezésre a feladatok megoldására. Nagy kihívás volt az online forduló megszervezése, két adott napon,
adott időpontban, összesen 21 helyen, 21 db számítógéppel, az iskola falain belül. Nagy volt az izgalom,
hiszen a Google felület pontos időpontban nyílt meg, majd másfél óra után lezárt, így nemcsak a feladatokra,
de az időre is figyelni kellett. Öröm volt nézni, hogy milyen szorgosan és precízen dolgoztak a gyerekek!
Szükség volt a szövegértésükre, valamint általános idegen nyelvi tudásukra is. Megtapasztalhattuk a verseny
első kettő, de leginkább a harmadik online fordulójának csapatépítő hatását: az „egy mindenkiért, mindenki
egyért!” elve szenzációsan érvényesült a munka során.
Nagyon hatékonyan, örömmel foglalkoztak tanulóink az újszerű feladatokkal. Olyan ismeretekre tettek szert,
ami felett eddig átsiklottak. Precízebbek lettek, megtanulták, hogy logikusan összefüggnek a dolgok a
szótárban. Nagyon sokat fejlődtek a verseny során, és örömmel kutakodtak a szótárakban: ezúttal nem a
neten szörföltek, hanem a szótárban.
Minden, a TIÉD A SZÓ–TÁR nyelvi versenyben részt vevő tanuló és nyelvtanár egy kétnyelvű emléklapot
és egy-egy, speciálisan erre a versenyre készült golyóstollat és jegyzettömböt kap.
Minden diák és felkészítő tanár izgalommal várja, hogy bekerültek-e a következő fordulóba, ami már körzeti
verseny lesz egy vidéki városban! Hajrá!
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