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TEXTPUZZLE német nyelvi verseny bemutatása

A „Textpuzzle” német nyelvi versenyt 2014 óta szervezi a Kecskeméti
Református Gimnázium német munkaközössége. Időpontja mindig november
utolsó (esetleg december első) hetére esik, mert a fődíj egy bécsi adventi
kirándulás. Célcsoport az általános iskolai korosztály, azon belül is a 6-7-8.
évfolyam. Ennek függvényében három kategóriában mérhetik össze tudásukat a
diákok.
A verseny létrehozására az ösztökélt bennünket, hogy népszerűsítsük a német
nyelvet, melyet - nagy bánatunkra - egyre kevesebben választanak első idegen
nyelvként.
Típusa hiánypótló a versenypalettán, mert nem nyelvtani teszteket vagy
szövegértési feladatokat kell megoldaniuk a versenyzőknek, hanem rejtélyes,
rejtvényes feladványokat, ahol a kreativitás és leleményesség legalább annyira
fontos, mint a nyelvtudás.
Így, ha azt kérdezik az általános iskolai kollégák, hogyan készüljenek a
versenyre, csak azt mondjuk: Játsszanak az órákon!
A „Textpuzzle” menete:
A regisztrációt és a nevezési díj (800Ft) befizetését követően a díszteremben
fogadjuk a diákokat és kísérőiket. Rövid köszöntő után a felügyelő tanárok
osztálytermekbe kísérik a tanulókat, ahol 45 perc áll rendelkezésükre a játékos
feladatok megoldására. A feladatlap mellé minden gyermeknek készítünk ki a
padjára egy kis meglepetést: természetesen csokoládét és tollat/ karkötőt/
kitűzőt stb. Ezeket mindig nagy örömmel fogadják.
Míg a diákok dolgoznak, a kísérőket egy kis büfé (kávé, üdítő, pogácsa, süti)
várja.
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rögtönzött szakmai fórummá alakul, ahol megvitatják a tanítás minden
szegmensét, ötletbörzét tartanak.
A feladatlapok javítására és az összesített eredménylista összeállítására egy
hetet fordítunk. Ez utóbbi a honlapunkra is kikerül, így mindenki tájékozódhat a
saját eredményéről.
Díjazás:
Kategóriánként az első három diákot jutalmazzuk. Az elsők egy bécsi adventi
kiránduláson vehetnek részt, a második - harmadik helyezettek különleges
írószercsomagot kapnak, amiben hasznos és hóbortos dolgok egyaránt találhatók.

Az utolsó három év adatai:
Időpont
2017. november
29.
2018. november
28.
2019. november
27.

Versenyzők
száma
161 fő

Résztvevő iskolák
száma

57(6.o.) 53(7.o.) 51(8.o.)
194 fő
63(6.o) 70(7.o.) 61(8.o.)
213 fő
71(6.o.) 71(7.o.) 71(8.o.)

17

20

19

A verseny nyílt, bárki nevezhet, aki a feltételeknek megfelel. Az elmúlt években
a következő településekről érkeztek versenyzők:
Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös, Hernád, Soltvadkert, Kiskunhalas, Ballószög,
Jakabszállás, Kunszentmiklós, Lakitelek, Szentkirály, Méntelek, Lajosmizse,
Izsák, Szarvas
Versenyünk pénzdíjas – 800Ft a nevezési díj. Ebből finanszírozzuk a
nyereményeket, okleveleket, ajándéktasakokat (9 fő részére), az ajándék
csokoládét (az összes résztvevő számára), a kísérőknek rögtönzött büfét.
A fénymásolás, szóró ajándékok költségét iskolánk állja.
A feladatlapok szerkesztését (a feladványok kigondolását), a regisztrációt, a
versenyfelügyeletet, a dolgozatok javítását, az eredménylista összeállítását, a
versenyszervezést, a kapcsolattartást az iskolákkal, médiával a német
munkaközösség szakmai lelkesedésből – díjazás nélkül végzi.
Versenyünk nagyon népszerű a diákok körében. A növekvő résztvevői létszám is
ezt támasztja alá.

