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Összefoglaló a versenyről
„ Érted is, amit olvasol?”
„… Understandest thou what thou readest…
Idén az V. Bibliaértő angol nyelvi versenyünket rendeztük meg iskolánkban. Amikor 2013-ban
megálmodtuk ezt a vetélkedőt, az vezérelt, hogy olyan verseny legyen, amilyen még nem volt és olyan
színvonalon, hogy évenként megismételve hagyománnyá váljék.
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A jelentkezőket a Tiszáninneni Egyházkerület és Miskolc egyházi intézményeiből vártuk. A
szeptemberben közzétett meghívástól hosszú út vezetett a fődíj odaítéléséig, amely nem keveset ígért:
Theolinga nyelvvizsga lehetőséget. A március 13-ai versengésre 9 csapat nevezett be.
A mostani megmérettetés Dániel történetét ölelte fel.
9 benevezett csapat 27 tanulója bizonyította felkészültségét szövegértésben, memoriter
előadásában, hallás utáni értésben, majd egy projektmunka – Dániel „okmányainak ” bemutatása
következett és mindez természetesen angolul.
Célul tűztük ki, hogy játékos formában ugyan, de komoly tudást mérjünk, hisz nem kicsi a tét. A győztesek
döntésüktől függően választhatnak a már említett nyelvvizsga, vagy a nyelvvizsga felkészítő tanfolyam
közül. Miközben a csapatok nagy élvezettel láttak neki az újabb és újabb kihívásnak, felkészítő tanáraikat
műhelymunkára invitáltuk, Magnucz Zsolt – Oxford Kiadó – vezetésével.
A közel kétórás vetélkedést megfontolt zsűrizés zárta. A versenybizottság elnöke a Miskolci
Egyetem angol tanszékének adjunktusa, Dr. Molnár Erzsébet dicsérte a magas színvonalú szervezést,
versengést és egyben kihirdette a fődíj nyerteseit: a Szuhai Virág, Gombos Dorka, Prozlik Dárius Dominik
alkotta hármast, a Balázs Győző Református Gimnázium csapatát, felkészítőjük Kulikné Farkas Tímea
tanárnő volt.
Gratulálunk nekik!
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