XXV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara
nevében érkezett a felkérés a rendezvényen való részvételre.
Mivel 2 éve nem volt alkalma összemérni helyesírási tudását gyerekeiknek, ezért örültünk meg
ennek az országos versenynek. Már a regisztráció is nagy odafigyelést igényelt. Online
továbbképzések is zajlottak a témakörben, hogy elősegítsék a verseny eredményes lebonyolítását,
illetve, hogy gyakorlási lehetőséget és felkészülést biztosítsanak a 2022-ben esedékes online
kompetenciamérésre is; mely megmérettetés is segíti a tanulók anyanyelvi és digitális
kompetenciáinak elmélyülését.
A verseny iskolai, megyei/fővárosi és Kárpát-medencei döntő - fordulóban zajlik/zajlott. Az iskolai
részét a tanórákon lebonyolítottuk, így kerültek ki az évfolyamonként legjobbak, akik a megyei
fordulón indulhattak.
2022. március 17-én (csütörtökön) és 18-án (pénteken) magyarországi idő szerint 14:00 és 16:00
óra között gyakorlási lehetőséget biztosítottak a diákoknak, amellyel a versenyre való felkészülést
is támogatták. Március 17-én az 5. évfolyamos diákok 14:00-tól, a 6. évfolyamos diákok 15:00-tól
kezdhették meg a feladatok megoldását. Március 18-án a 7. évfolyamos diákok 14:00-tól, a 8.
évfolyamos diákok 15:00-tól tehették ezt. Volt olyan, aki az iskolában, volt olyan, aki otthon lépett
fel a versenyfelületre. Sajnos már itt is akadtak gondok, amit a szervezőkkel való folyamatos
egyeztetéssel próbáltunk orvosolni – nem túl nagy sikerrel.
2022. március 23-án (szerdán) és 24-én (csütörtökön) magyarországi idő szerint 14:00 és 16:00
óra között zajlott a verseny 1. fordulója. Illetve zajlott volna, de a 23-i verseny gyakorlatilag
technikai hiba miatt a gyerekek és velük együtt „dolgozó” szülők fájdalmára értékelhetetlen volt…
éppen ezért március 28-án megismételték a versenyt, ami szintén kissé „döcögős” lett…
Ennek ellenére tanulóink remekül helyt álltak. A 100 megszerezhető pontból a négy évfolyamon
ilyen eredmények születtek, melyekhez szívből GRATULÁLUNK:

A tanuló neve

Eredmény

5. évfolyam

Gál Dorina Panna

91,3

6. évfolyam

Zimmermann Hanna

71,51

7. évfolyam

Chlpkó Sára Lili

85,95

8. évfolyam

Gellén Arlett

68,25

„Minden versenyzőt, a versenyszervező pedagógusokat és a kedves szülőket tisztelet és köszönet
illeti azért, hogy nyitottak az újra akkor is, ha az a szándékainktól függetlenül nem minden esetben
működik úgy, ahogy kellene, és annak ellenére folytatjuk. Köszönjük a nyitottságukat!” – ezek a
verseny szervezőinek szavai.
A továbbjutók adatait legkésőbb április 6-án véglegesítjük és küldjük. Mi pedig izgalommal
várjuk!
Csiki-Babics Márta, felkészítő pedagógus

