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Iskolánk a BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma 

2016. november 25-én, immár negyedik alkalommal rendezte meg fővárosi középiskolások 

számára Read, Write and …Perform elnevezésű angol nyelvi vetélkedőjét. Az idei évben 9 

iskolából 34 csapat versengett két kategóriában. Az első kategóriában a normál nyelvi 

képzésben részt vevő, illetve a nyelvi előkészítő vagy két tanítási nyelvű képzésben az 

előkészítő évfolyamon tanuló diákok versenyeztek, a második kategóriában a nyelvi előkészítő 

és a két tanítási nyelvű képzésben részt vevő 9-10. évfolyamos diákok indulhattak. Összesen 

102 diákot és 19 felkészítő tanárt láttunk vendégül. 

Négy évvel ezelőtt a verseny ötlete onnan eredt, hogy szerettük volna az idegen nyelven történő 

olvasást népszerűsíteni a diákok körében. Azóta kategóriánként a versenyzők nyelvi szintjének 

megfelelően 3-3 angol nyelvű könnyített olvasmányt választunk, amelyek szerencsére egyre 

szélesebb választékban jelennek meg a könyvpiacon, különösen az Oxford Kiadó 

gondozásában. A kiadó minden évben a helyezett csapatok jutalmazásával járul hozzá a verseny 

sikeréhez.  

A megadott könyveket a diákok előzetesen elolvassák, majd a vetélkedőn először egy a 

megértést ellenőrző és az olvasmány szókészletét feldolgozó tesztet töltenek ki. Ezután az egyik 

általunk választott könyvhöz kapcsolódóan kreatív fogalmazást írnak 150 szavas 

terjedelemben. A vetélkedő kétségkívül leglátványosabb része a vetélkedő csapatok angol 

nyelvű előadása, melyet a felkészülés során előzetesen készítenek el a megadott három 

olvasmány valamelyikéhez kapcsolódóan. Tapasztalatunk szerint az előadások évről-évre 

színvonalasabbá válnak. A visszatérő iskolák minden évben valami újdonsággal igyekeznek 

lepipálni a többi csapatot, az újonnan bekapcsolódók pedig felveszik a kesztyűt a következő 

évben. A verseny szervezésekor még elképzelni sem tudjuk, milyen kreatívak lesznek a diákok 

a díszletek, a jelmezek és a színészi játék tekintetében az adott tanévben. Láttunk már 

hatszemélyes felfújható gumicsónakkal érkező csapatot vagy olyan versenyzőket, akik 

tematikusan formára sütött tortával „kenyerezték le” a zsűri tagjait. A jelenetek igazi 

szórakozást jelentenek a résztvevő csapatok, a zsűri tagjai és a felkészítő tanárok számára is. 

Hogy a verseny évről-évre népszerűbb, mutatja a résztvevő csapatok számának növekedése is, 

amelynek, reméljük, csak iskolánk méretei szabhatnak határt. Az idei évben a verseny 

színvonalához jelentős anyagi segítséggel járult hozzá a Kétnyelvű Iskolákért Egyesület, ami 

lehetővé tette a versenyzők és felkészítő tanárok megvendégelését, a verseny lebonyolításának 

zökkenőmentességét és a helyezett csapatok, valamint felkészítő tanáraik méltó 

megjutalmazását. Nagyon köszönjük az egyesület segítségét. 

                                                                                                   Bogár Éva 

                                                                                  Angol nyelvi munkaközösség-vezető 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


