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Versenyfelhívás
READ, WRITE ….. AND PERFORM!
A verseny kiírója: Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
A verseny időpontja: 2015. november 27. 16.00-tól
A verseny helyszíne: 1047 Budapest, Baross utca 72.
Nevezési határidő: 2015. október 22.
A nevezési lapot a versenykoordinátor e-mail címére kérjük elküldeni!
Nevezési díj: NINCS
Versenykoordinátor: Bogár Éva
Versenykoordinátor e-mail címe: evabogar12@gmail.com
Iskolánk az Oxford University Press támogatásával és együttműködésével sok szeretettel várja a budapesti
középiskolák 3 fős csapatait az általunk szervezett angol nyelvű READ, WRITE ….. AND PERFORM!
versenyre.

A versenyt két kategóriában hirdetjük meg:
1.
2.

kategória: 9-11. évfolyamos diákok számára, akik az angol nyelvet heti maximum öt órában tanulják,
valamint a nyelvi előkészítős és két tanítási nyelvi képzésben előkészítő évfolyamon tanuló diákok számára.
kategória: a két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítő képzésben az előkészítőt követő két évfolyamon tanuló
diákok számára, akik az angol nyelvet heti 6 vagy annál magasabb óraszámban tanulják. Ebbe a kategóriába
tartoznak mindazok, akik bármilyen más képzési rendszerben heti 6 óránál magasabb óraszámban tanulják az
angol nyelvet.

Nevezési feltételek:
Minden csapattag magyar állampolgár, vagy Magyarországon élő külföldi állampolgár, akinek az anyanyelve nem
angol, és három hónapnál hosszabb időt nem töltött célnyelvi környezetben. Iskolánként több csapat is indulhat,
nevezési díj nincs. A csapatoknak kreatív angol nyelvű csapatnevet kell kitalálnia, és a nevezési határidőig a
nevezésnél azt meg kell adnia. A csapattagok nevét nem kell előre megadni, így betegség esetén tartalékversenyző is indulhat. Nevezéskor az iskola pontos nevét, a kapcsolattartó tanár nevét és e-mail címét, a csapatok
számát és nevét kérjük megadni. A vetélkedő nyertesei az Oxford University Press által felajánlott nyereményeket
kapják.

Feladatok:
A felkészülés során a csapatoknak előzetesen el kell olvasniuk 3 - általunk megadott - könnyített olvasmányt (a
csapatok szabadon eldönthetik, hogy minden csapattag elolvassa-e az összes olvasmányt, vagy felosztják egymás
között). A könyvek elolvasása után a csapatoknak ki kell választaniuk a kedvenc részüket, melyből egy öt perces
jelenetet kell összeállítaniuk.
A verseny lebonyolítása mindkét kategóriában:
1., TESZT – a három olvasmányhoz kapcsolódó szövegértési és szókincs feladatok
2., FOGALMAZÁS – az egyik olvasmányhoz kapcsolódóan egy 150 szavas fogalmazás, megadott szempontok
alapján
3., JELENET - a csapatok által előzetesen kiválasztott maximum 5 perces jelenet előadása

Olvasmányok:

1., kategória
Jennifer Bassett – The Phantom of the Opera
(Level 1)
Rudyard Kipling – Jungle Book (Level 2)
Reg Wright – Earing from Frankfurt (Level 2)

2. kategória:
Edith Nesbit – The Railway Children (Level 3)
John Bucham – The Thirty-Nine Steps (Level 4)
Colin Dexter – The Dead of Jericho (Level 5)

Szeretettel várjuk jelentkezésüket,
jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!
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Jelentkezési lap

Intézmény neve:

Csapat (vagy csapatok) neve és kategóriája:

Kapcsolattartó tanár neve:

Kapcsolattartó tanár e-mail címe:

Dátum:

