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NTP-TV-14
Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf
Informatika és Sportversenye
Rendező: Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola,
2015. május 16.

Beszámoló
2015 május 16-án került megrendezésre a Hallássérült Tanulók Országos Szabóky
Adolf Informatika és Sportversenye. A versenyen az Ország hallássérült tanulókkal
foglalkozó általános és középiskolái vettek részt. A cél a hallássérült gyerekek
közösségfejlesztése,

tanulási

kommunikációs

sportkompetenciáinak

és

motiválása,

digitális,
fejlesztése,

anyanyelvi,
a

tehetséges

szociális,
tanulók

felismerése és a lehetőség megadása, hogy a hallássérültek saját közösségükben
összemérjék tudásukat, mintegy tükröt tartva maguk és az őket nevelő pedagógusok
elé.
Az országos versenyt helyi válogatók előzték meg. A válogatókat az iskolák maguk
bonyolították mind a sportverseny, mind az informatikaverseny tekintetében. A
válogatóknak nemcsak az országos döntőre méltó legjobbak szűrése volt a feladata,
hanem a hallássérült gyerekek motiválása, a bennük lévő gátlások leküzdése, annak
elérése, hogy ki merjenek állni társaik elé, merjék vállalni sikereiket és esetleges
kudarcaikat.
A folyamatos kapcsolattartás segítségével a válogatók egyben a készülés első lépései
is voltak, mert az iskolák a versenyfeladatok típusaival azonos típusú feladatokkal
szűrték a tanulókat.
A sportversenyben az iskolák helyi versenyeket rendeztek. Itt könnyű volt a
motiválás, a hallássérültek nagyon aktívak és lelkesek a mozgás, a sport terén.
A válogatókat az országos döntő követi, amely minden évben összehozza,
megmozgatja az ország siket és nagyothalló tanulóit. Nagyon zárt közösségről van
szó, akiknek fontos, hogy egymással találkozzanak, egymással összemérjék
tudásukat. Mivel ilyen jellegű verseny csak ez, a Hallássérült Tanulók Országos
Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye van, ezért szinte várják a verseny
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meghirdetését mind a tanulók, mind a pedagógusok. Már önmagában az is eredmény,
hogy a gyerekek vállalják a versenyzést, a tanórai tananyagon és órakereten
túlmutató készülést, Fontos, hogy a szervezők arról is gondoskodjanak, hogy egy
gyerek sem élje meg kudarcként a versenyt, mindenki többnek érezze magát utána.
A sportverseny szintén fontos tere a megmérettetésnek és a közösségfejlesztésnek.
Nagyon jól sikerült megoldani azt a szervezési feladatot, hogy párhuzamosan fusson
a két verseny, s közben megoldódjék az a probléma is, hogy egy gyerek egyszerre
két versenyen is részt vesz. Mindkét verseny sikerült összekapcsolni a jelnyelvi
tudás, kultúra fejlesztésével. Ez a jeltolmácsnak és a felkészült, lelkes
pedagóguscsapatnak köszönhető.

A rendezvény támogatói
Nemzeti Tehetségprogram
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
A verseny hangulata remek volt, mind a gyerekek, mind a pedagógusok többek,
lélekben, tudásban gazdagabbak lettek.
Bízunk benne, hogy jövőre újra találkozunk!!

A versenyről készült képek iskolánk honlapján, a Galériában
megtalálhatóak:
http://www.eotvos-szki.sulinet.hu/?page=gallery

