Országos Nyelvhasználó verseny

2015-ben indítottuk útjára versenyünket a „nyelvtudás manapság
nem cél, hanem eszköz” gondolat jegyében. Köztudott, hogy
nemzetközi összehasonlításban mennyire le vagyunk maradva a
nyelvtudás, különösen az aktív, használható nyelvtudás területén. Versenyünkkel az idegen
nyelven való ismeretszerzésre szeretnénk buzdítani a tanulókat. Nem tradicionális nyelvi
versenyről van szó, nem a versenyzők nyelvi tudásának tesztelése az elsődleges cél, hanem
kompetenciafejlesztő projektversenyről. Azt szeretnénk, ha
az idegen nyelv nem
megtanulni, bemagolni való ismeretek halmaza lenne, hanem hasznos eszköz a más
műveltségterületeken való kalandozáshoz, később pedig a választott szakma,
tudományterület szakirodalmának tanulmányozásához.
A verseny 5 fordulóból áll. Minden fordulóban egy szövegből és egy hozzá kapcsolódó, a
feldolgozást segítő feladatsorból áll. A szöveg tanulmányozására legalább két hét áll a
versenyzők rendelkezésére, ezután válik elérhetővé az ellenőrző teszt meghatározott ideig.
Az ötödik forduló után egy prezentációt kell összeállítaniuk a versenyzőknek a kapott
szövegekből nyert információk felhasználásával.
A verseny honlapunkon keresztül, on-line folyik.
Minden évben egy témát járunk körül. Igyekszünk a fiatalokhoz közel álló, érdekes nem
tankönyvszagú, de jól körüljárható témát választani. Az első évben a „csokoládé”-val
foglalkoztunk.
Az első versenyt három nyelven, angol, német és francia nyelven szerveztük. A nyelvi
szinteket igény szerint alakítjuk. Külön kategória indításához min.20 résztvevő szükséges. A
nyelvek körét folyamatosan szeretnénk bővíteni.
A versenyzőket nem szorítjuk évfolyam korlátok közé, mindenki tudásának megfelelően
versenyezhet, azonos feltételek között.
A verseny során a versenyzőkkel e-mailben tartjuk a kapcsolatot.
Versenyünk a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
Erasmus + „Bücher können Brücken bauen” projektjének keretén belül valósul meg.

Versenykiírás
A verseny menete: a verseny 5 fordulóból áll, mindegyikben egy „csomagot” kapnak a
versenyzők, amely egy szöveget és hozzá tartozó nyelvi feladatokat tartalmaz. Minden
csomaghoz tartozik egy nyelvi ellenőrző feladatsor is. A verseny végén egy prezentációt kell

készíteni az adott témában, a szövegekben található információk felhasználásával. A verseny
végeredményét az ellenőrző feladatsorok és a prezentáció eredménye adja.
A verseny a www.titonline.hu felületen, interneten keresztül zajlik. A versenyzők regisztráció
után tudnak belépni, és meghatározott időben letölteni a szövegeket. Az ellenőrző
feladatsorokat is itt kell megoldaniuk, a prezentációkat is ide kell feltölteniük.
A versenyt angol és német nyelvből A2 és B2, spanyol, francia és orosz nyelvből B1
kategóriában szervezzük. Bővebb információ, ütemezés a honlapunkon olvasható.
A verseny díjazása: kategóriánként az első 3 helyezett értékes tárgyjutalomban (informatikai
eszközök) részesül, az első hat versenyző oklevelet kap.
A verseny ütemezése: a „csomagok” meghatározott időben lesznek hozzáférhetők kb 2 heti
rendszerességgel, a tanév menetrendjéhez igazodva. Részletek a honlapunkon
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