ÖSSZEFOGLALÓ A MEGRENDEZETT VERSENYRŐL
A verseny neve: Regionális Nyelvi Tehetségkutató Verseny angol nyelvből
megrendezésének időpontja: 2016. október 25-27. (írásbeli forduló), 2016. november 24-25. (szóbeli
forduló)
rendező intézményének neve: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
szervezőjének neve, beosztása: dr. Gaálné Becsy Adrienn, angol nyelvtanár, munkaközösség-vezető
szervezőjének segítői, beosztásuk: Orosz Mária, Szabadiné Hadházi Andrea, Rapi Edit Mónika, Oláh-Bartha
Eszter és Kovács Gergely angol nyelvtanárok
támogatója, a támogatás módja: nincs külön támogató szervezet, a gimnázium a támogató (a fénymásolás
és az utazás költségét az iskola fedezi)
résztvevőinek száma: 68 fő.
A verseny helyezettjei

A verseny
kategóriája

I. helyezett tanuló neve,
II. helyezett tanuló neve, III. helyezett tanuló neve,
osztálya, iskolája, felkészítő osztálya, iskolája, felkészítő
osztálya, iskolája,
tanára
tanára
felkészítő tanára
Török Péter
Szabó Szonja
Kádár Márton
Gárdonyi Zoltán Ref. Általános
Debreceni Református
Kálvin János Református
általános osztályok
Iskola, Biharkeresztes
Kollégium Általános Iskolája
Ált. Iskola, Mátészalka
Bene Katalin
Bonivárt Balázs
Nyiri Klára
Fige Lili
Cseresznye Zita
Bán-Földváry Lóránd
Rákóczi Zsigmond Ref.
Rákóczi Zsigmond Ref.
Kölcsey Ferenc Ref. Gyak.
tagozatos osztályok
Általános Iskola,
Általános Iskola,
Ált. Iskola,
Szerencs
Szerencs
Debrecen, Gavallérné
Tamás Mária
Tamás Mária
Hajdu Mária

Összefoglaló a versenyről, annak programjáról
A versenyen a régió református általános iskoláinak nyolcadik osztályos tanulói vettek részt. A
versenyt minden évben megrendezzük. Célunk, hogy nyelvi tehetségeket keressünk a gimnáziumunk nyelvi
osztályába. A verseny kétfordulós, az első az írásbeli, a második a szóbeli. Idén 68 diák vett részt, melyből
50 tanuló debreceni, 18 vidéki református általános iskolákból érkezett.
Az írásbeli forduló három helyszínen zajlott: Mátészalkán, Vésztőn és Debrecenben. A versenyző
tanulók a lakhelyükhöz legközelebb eső helyszínt választhatták, mert küldöttségünk személyesen ment el
Mátészalkára és Vésztőre, hogy a versenyzők ki tudják tölteni a feladatlapokat. A szóbeli forduló a
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Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában kapott helyet. Az írásbeli forduló eredménye alapján ide
19 versenyzőt hívtunk.
Két kategóriában osztottunk helyezést, az általános tantervű és a tagozatos diákokat külön értékeltük.

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: Az elkövetkező tanévekben is tervezzük a
verseny megszervezését, mert az általános iskolák angol nyelvtanárai minden évben várják a lehetőséget,
hogy legtehetségesebb nyolcadikos diákjaikat megmérettessék.
A verseny erkölcsi és anyagi támogatásáért is hálával tartozunk a gimnáziumunk vezetésének.
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