Iskolatörténelmet ír az aranyos, lelkes nyelvzseni

A szituációs feladata az volt, hogy 56 évesen egy cirkuszba jelentkezzen munkára, természetesen francia
nyelven.
Tizenharmadik osztályos diákunk, Mokos Réka iskolatörténelmet írt azzal, hogy francia nyelvből bejutott az
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) döntőjébe. A francia nyelvi versenyen bármilyen
nemzetiségű diák részt vehetett, a suliban volt az első forduló, két kategóriában: akik tanulják az idegen
nyelvet, és akik nyelvi előkészítősök, illetve huzamosabb ideig külföldön éltek.
Csak úgy ittam az interjúalanyom, Mokos Réka szavait.
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Réka lelkesen mesélte, hogy a forduló két részből állt: Vera néni (az iskolánk franciatanára) kijavította a
nyelvtani részt, s mivel aranyos büszkeségünk elegendő pontot ért el, továbbküldték a dolgozatát.
A tudás mellé kreativitás is kell
– Pár hét után szóltak, hogy bejutottam a második fordulóba, ami olyan volt, mint egy nyelvvizsga, de sokkal
nehezebb témákkal. A verseny egyébként minden évben egy-egy témakörre épül, az idén az állásinterjúkra esett
a választás. Az én szituációs feladatom az volt, hogy 56 évesen egy cirkuszba jelentkezzek munkára. Ehhez
ugye már nemcsak magas szintű nyelvtudás, de nagy kreativitás is szükséges. Előbbivel nem volt gondom,
hiszen tavaly emelt szintű érettségit tettem franciából – taglalta Réka, akit tovább ostromoltam a kérdéseimmel.
– Egy ilyen jellegű versenyre nem lehet igazán jól felkészülni – árulta el –, hiszen sosem tudhatod, hogy a
következő fordulóban milyen meglepetés ér. Szabadidőmben filmeket néztem francia nyelven, és szavakat
tanultam.
Francia földre vágyik
– Az utolsó évet járom itt, az Aranyban. A továbbtanulás szempontjából is fontos számomra, hogy jó helyezést
érjek el, ugyanis a döntőben az első 30 helyezett pontokat kap, ami a felvételihez jól jönne – tette hozzá.
Hogy miért éppen a francia nyelvet választotta? Megtudtam, hogy Réka imádja Franciaországot, ha lehetősége
lesz rá, szeretne eljutni oda az Erasmus+ program segítségével, hogy ott is nyelvet tanuljon, de az egyetemi
tanulmányait Magyarországon akarja elkezdeni és befejezni.
– Eddig kétszer jártam Franciaországban. Először 7-8 évesen, családi kikapcsolódásként, másodszor iskolai
szervezésben. Édesapám folyékonyan beszéli a nyelvet, így rengeteget tudott segíteni nekem a felkészülésben.
Mindketten rajongunk a francia mentalitásért, ételekért, hangulatért, életvitelért.
Réka az angolt már folyékonyan beszéli, a jövőben spanyolul és olaszul is szeretne tanulni. Nem vitás: az
aranyos tehetség tudása aranyat ér!
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