Idegen nyelvek oktatásának szerepe és eredményessége
Az elmúlt évtizedben a nyelvtudás társadalmi értéke radikálisan megváltozott. A használható nyelvtudás
számos területen a munkahely megszerzésének és megtartásának elengedhetetlen feltétele. Ennek felismerése
során felértékelődött a nyelvtudás presztízse.
A változásokra a gimnáziumunk vezetősége és a nyelvszakos kollégák egyaránt reagálnak. A diákok egyre
inkább belátják, hogy a továbbtanuláshoz és a munkavállaláshoz is szükségük van használható nyelvtudásra.
Az idegen nyelvet tanító pedagógusok évről-évre számos rendezvényt szerveznek az iskola diákjainak –külföldi
előadók meghívása, idegen nyelvi hét, Halloween -, hogy minél többen megkedveljék a nyelveket, és hogy
olyankor is használniuk kelljen a nyelvtudásukat, amikor nem az iskolapadban ülnek.
Sok pályázati lehetőséget kihasználva az évek során nemzetközi kapcsolatokat tudtunk kiépíteni angol, walesi,
lengyel, spanyol, dán, német iskolákkal. Kirándulást szerveztünk Angliába, hogy a diákok bepillantást
nyerhessenek az angol kultúrába és megismerhessék a legfontosabb nevezetességeket. Ennek a hozadéka
nagyon sokrétű: számos felejthetetlen élmény, kulturális ismeret, kapcsolatépítés, kooperációs
készségfejlesztés, önismeret, alkalmazkodó képesség, magabiztosság - csak néhány ezek közül.
A tanulók egyre magasabb szintű nyelvtudása, a tanárok bátorsága és rendkívüli nyitottsága kellett ahhoz, hogy
olyan dolgokba is belevágjunk, ami sok energiát, kitartást és kreativitást igényel. Korábban rendszeresen
mutattunk be idegen nyelvű színjátékokat, és sok éven keresztül állandó szereplői voltunk idegen nyelvi
drámafesztiváloknak.
Egyre szélesebb körben vágynak a tanulóink arra, hogy retorikai képességeiket fejlesszük és minden évben nő
az angol szónokversenyre készülő tanulók száma. Ezeken a versenyeken mindig kiemelkedő eredményt érünk
el, az országos első helyezés elérésével eddig már 3 tanulónk képviselte Magyarországot Londonban a
nemzetközi versenyen. Idén Birta Alíz 11. évfolyamos tanulónk bekerült a világ legjobb18 szónoka közé.
Angoltanárként ettől nagyobb örömöt el sem tudunk képzelni, mint amikor a diákjaink arcán a siker öröme
látható egy-egy jól felkészült szereplést követően. Szerencsére, ezt egyre több kolléga és egyre több tanuló
élheti át.
Összességében büszkeség tölt el bennünket, ha az idegen nyelvszakos tanáraink odaadó munkájának
eredményeit kell összegyűjteni, vagy a nyelvvizsgaeredmények számát kell statisztikában megadni, vagy
kimagasló versenyeredményeinkről számolhatunk be. Büszkék vagyunk tanulóink magas szintű nyelvtudására,
és tudom, hogy meg fogják állni helyüket a nagyvilágban.
A 2014/15-ös tanév kimagasló idegen nyelvi versenyeredményei:
•

Birta Alíz (8/11) az országos szónokverseny megnyerése után Magyarországot képviselhette
Londonban, a nemzetközi döntőn.
( felkészítő tanár : Medvéné Kendi Tímea )

•

A megyei angol szavalóversenyen Fehér Anna (8/7) első helyezést ért el.
( felkészítő tanár : Medvéné Kendi Tímea )

•

A ’London Bridge’ angol nyelvi verseny országos döntőjében Fogarasi Zita (8/6.) első, Kiss Dóra (8/6)
ötödik, Tóth Panna (8/6) kilencedik, Fehér Anna (8/7) tizenkettedik helyezést ért el.
( felkészítő tanárok : Palkovics Borbála, Pájerné Tóth Ágnes, Medvéné Kendi Tímea )

•

A megyei angol olvasási versenyen Lukács Réka (8/9) harmadik, Pócsi Eszter (8/9) ötödik, Fogarasi
Zita (8/6) harmadik helyezést ért el.
( felkészítő tanárok : Oroszné Béres Ilona, Palkovics Borbála )

•

A Bem- Angol városi versenyen Ötvös Márk (8/7), Pataki Mátyás (8/8) és Szlávik Dániel (8/8)
csapatban első helyezést értek el.

( Pájerné Tóth Ágnes, Medvéné Kendi Tímea )
•

A Szent Imre Gimnázium által szervezett ’Scrabble’- versenyen Oláh Flóra (8/7), Hudák Csilla (8/7),
Belics Fanni (8/7) csapatban harmadik helyezést értek el.
( felkészítő tanár : Medvéné Kendi Tímea )

•

A nyolcosztályos regionális versenyen Pataki Mátyás (8/8) angolból harmadik, Orosz Napsugár Panna
(9/13) németből harmadik helyezést szerzett.
( felkészítő tanárok : Pájerné Tóth Ágnes, Méhesné Szabó Piroska )

•

Az OKTV- n Mokos Réka (9/13) francia nyelvből bejutott az országos döntőbe.
( felkészítő tanár : Király Veronika )

•

Hegyes Dóra (8/11) bejutott az országos Olasz Fesztiválra.
( felkészítő tanár : Dr. Mogyorósi Csilla )

•

Középfokú nyelvvizsgázók száma évről évre nő és egyre több diák a felsőfokút is megszerzi.

Fehér Anna
Megyei angol
nyelvű szavalóverseny
1. hely
Anna megismételte a tavalyi 1. helyét, és újra őt választotta a zsűri a legjobbnak a megyei angol nyelvű
szavalóversenyen. Felkészítője: Medvéné Kendi Timea

