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Szakközépiskolák figyelem! Versenyfelhívás!
AZ EGRI SZC BORNEMISSZA GERGELY SZAKGIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA
ÉS KOLLÉGIUMA
IDEGEN NYELVI ANGOL ÉS NÉMET SZÉPKIEJTÉSI VERSENYT HIRDET.
Várjuk olyan iskolák jelentkezését, ahol szakmunkásképzés is folyik. Így szeretnénk lehetőséget
biztosítani olyan tanulók nyelvi megmérettetésére is, akiknek eddig nem volt erre lehetősége.
Célkitűzésünk, hogy a jövő szakmunkásai is legalább alap szinten beszéljenek egy idegen
nyelvet. Reményeink szerint egy ilyen verseny kellő motivációt jelent a diákok számára az angol
és német nyelvi fejlődésükhöz.
Részvételi feltételek:
•
Bármely 9, 10 vagy 11. évfolyamon, a szakképzésben tanuló diák részt vehet a
versenyen, ha egyik szülő sem anyanyelvű és nem élt egy hónapnál hosszabb ideig angol vagy
német nyelvterületen.
•
Nyelvenként és évfolyamonként 2-2 fő nevezhet (iskolánként 8 fő).
•
A jelentkezési laphoz, kérjük, mellékeljék a versenyző saját, hozott szövegét.
(Kategóriánként egy- egy tartalék diák felkészítését célszerűnek tartjuk.)
A verseny lebonyolítása:
1.
2018/2019-es tanév novemberéig javasoljuk az iskolai fordulók lebonyolítását.
2.
A nevezési határidő 2018. november 18.
3.
A versenyt 2018. november 30-án, pénteken 9 órai kezdettel rendezzük.
Helyszín: Egri SzC Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakgimnáziuma és Kollégiuma –
Eger, Kertész u. 128.
Zsűritagok: nyelvtanárok, vizsgáztatók, anyanyelvűek
I. forduló: a hozott szöveg felolvasása helyes kiejtéssel és intonációval.
Az esélyegyenlőség érdekében kérjük, hogy a szöveg terjedelme ne haladja meg a 15 gépelt sort.
Nehézségi foka 9. évfolyamon az A1, 10-11. évfolyamon pedig az A2 szintnek feleljen meg.
II. forduló: egy ismeretlen (kapott) szöveg kifejező felolvasása.
Értékelés, eredményhirdetés, díjkiosztás:
Az első három helyezett minden évfolyamon értékes jutalomban részesül.
A verseny eredményéről honlapunkon (www.bgeger.hu) fogunk tájékoztatást adni.
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Ha felkeltette érdeklődését a tervezett program, kérem, jelezzen vissza iskolánknak
2018. november 18-ig a következő elérhetőségek bármelyikén:
Levelezési cím:
Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Nyelvi Munkaközösség
3300 Eger, Kertész út 128.
Telefon: 06-36-312-166 /127-es mellék
E-mail: szepkiejtesi.verseny@bgeger.hu
Együttműködésüket köszönjük! Szeretettel várunk minden érdeklődő diákot és kollégát!
Eger, 2018. október 17.
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
Idegen nyelvi munkaközössége
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