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FINAŁ VII EDYCJI WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ZAWODOWEGO “PROFESSIONAL ENGLISH”

18 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica
w Kaliszu odbył się finał VII edycji Wielkopolskiego Konkursu Języka Angielskiego Zawodowego
"Professional English". Poprzednie edycje organizowane były przez Zespół Szkół
Samochodowych w Poznaniu oraz Zespół Szkół Transportowo Elektrycznych w Ostrowie

Wielkopolskim. W finale rywalizowało 10 uczestników - uczniów szkół branży motoryzacyjnej i
transportowej z Leszna, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza, którzy zostali wyłonieni we
wcześniejszych eliminacjach - etapie szkolnym oraz online dla szkól technicznych województwa
wielkopolskiego.
Poziom przygotowania finalistów był bardzo wysoki, a zaangażowanie koordynatorów oraz
partnerów szkoły sprawiło, że było to prestiżowe i ważne wydarzenie dla szkoły
i miasta Kalisza.
W konkursie zwyciężył Kacper Działach, uczeń kaliskiej "Samochodówki" wykazując się
znakomitą znajomością języka angielskiego technicznego w dziedzinie motoryzacji. Drugie
miejsce zajął Michał Naglik z ZSS, a trzecie - Mirosław Miczke z Zespołu Szkół Samochodowych
w Poznaniu. Finałowa trójka otrzymała zestawy narzędzi oraz motoryzacyjne gadżety. Jednak jak
podkreślił Dyrektor Szkoły Tomasz Stępniak „Należy pogratulować wszystkim 10 uczestnikom,
ponieważ samo dostanie się
do finału jest zwycięstwem i zasługuje na nagrodę”. Dlatego wszyscy finaliści otrzymali nagrody i
upominki.
Konkurs był wspierany przez Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kalisza oraz
partnerów szkoły - lokalne firmy motoryzacyjne i serwisy samochodowe: Bosch Service Całka,
Agro - Star Man, Mercedes Garcarek i Peugeot Sztukowski, a także przez Automobilklub Kaliski,
Stowarzyszenie Absolwentów Kaliskiej Samochodówki
i wydawnictwo Oxford University Press.
Jak powiedziała koordynator konkursu Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu - Anna
Kwaśniewska „Staraliśmy się organizacyjnie sprostać poprzednim edycjom
w Poznaniu i Ostrowie, gdyż te szkoły wysoko postawiły poprzeczkę. Mam nadzieję,
że udało nam się stworzyć atmosferę integrującą uczniów, nauczycieli i partnerów. Wstępnie
ustaliliśmy, że kolejny finał – VIII edycji w przyszłym roku - odbędzie się
w Lesznie”.
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