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„Nyelvkaland ME”

Kereskedelmis diákok a Miskolci Egyetem Élménynapján
Iskolánk, a Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 2017-től együttműködik a Miskolci Egyetem “Nyelvkaland ME”- Nyelvtanulással a
boldogulásért című projektjében. A program lehetőséget biztosít az angolul és németül tanuló középiskolásoknak, hogy élménnyé váljon számukra a nyelvtanulás, játékos formában sajátítsák el az idegen
nyelvek szókincsét és szabályait, később pedig sikeres nyelvvizsgát tehessenek, amely 2020-tól már a
felsőoktatásba való bekerülés feltétele lesz.
A Miskolci Egyetem félévente - ősszel és tavasszal - Élménynapot tart a projektben közreműködő miskolci és vidéki középiskolák tanulói számára, amelynek keretében a diákok ellátogatnak Miskolcra, és
egész nap vidám programokon vesznek részt az egyetemi campusban. 2019. november 5-én a 15 fős
angolos és a 15 fős németes csoport izgatottan várta kísérő tanáraikkal együtt az indulást, hogy autóbuszra szállva részt vehessenek az egyetemi rendezvényen. Az Élménynapot 9 órakor Dr. Torma András, az egyetem rektora nyitotta meg, aki hangsúlyozta a jelen lévő középiskolásoknak a nyelvtanulás
fontosságát. Az ünnepélyes megnyitó után megkezdődött az igazi nyelvi kalandozás. Az Élménynapot
a Nagy-Britanniától Németországig témakör jegyében szervezték meg a projektben résztvevő egyetemi
tanárok. A színes programok között szerepelt idegen nyelvű kvízjáték is, amelyet iskolánk német csapata nyert meg. Az sok-sok játékos és tevékenységközpontú országismereti feladaton túl próbára tették
a diákok kézügyességét és kreativitását is, ugyanis az Élménynap egyik állomásán vászontáskát kellett
németországi, illetve angol motívumokkal díszíteni, majd országismereti plakátkészítés következett. A
középiskolás diákoknak lehetőségük volt próba nyelvvizsgát tenni, valamint film bejátszásokhoz kapcsolódó totókat kitölteni. Számtalan játékos feladvány tette feledhetetlenné az egyetemen eltöltött napot.
A tanulók a sok feladat után jó étvággyal fogyasztották el az angolos, illetve a németes ebédet, ami az
adott nyelvterületnek megfelelő főételt és desszertet tartalmazott. A diákok egyetemista kísérővel járták
végig a helyszíneket, megismerkedtek a könyvtárral, az egyetem épületeivel és parkjával, többen komoly ösztönzést kaptak, hogy az érettségi után továbbtanuló diákként is a régióban maradjanak.
A projektben résztvevő nyelvi csoportok összetétele félévenként változik, 2020 nyaráig még nagyon sok
diákunk részese lehet a program keretén belül megvalósuló élményközpontú nyelvtanulásnak. Reméljük, valamennyien közelebb kerülnek a használható nyelvtudás és a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez.
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