OÁTV német nyelvi verseny
A verseny meghirdetője:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat (5000 Szolnok, Mária
u. 19.)
A verseny célja:

•
•
•

A nyelvtanulásban jó képességű tanulók számára versenyzési
lehetőség biztosítása, tehetségek felkutatása, fejlesztése
Az idegen nyelvi kommunikációs képességek fejlesztése

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

•
•

1. kategória 7. évfolyam
2. kategória 8. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

•
•
•

A versenyre jelentkezhetnek az adott tanévben 7. és 8. évfolyamot végző tanulók, akik:
ebben a tanévben a német nyelvet az iskolában rendes tantárgyként tanulják
az adatlapon, amelyet az első forduló feladatlapjával kap meg a tanuló, az iskola igazgatója aláírásával
és az iskola bélyegzőjével igazolja a feltételeknek való megfelelést.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

•
•
•
•
•

német anyanyelv
kéttannyelvű iskolában folytatott tanulmányok
szülők német anyanyelve
nemzetiségi nyelven tanító iskolában folytatott tanulmányok
6. életévük betöltése után hat hónapnál hosszabb időt töltöttek német nyelvterületen

A nevezés módja: e-mailben (fuandrea@freemail.hu), a kiírás szerint 2013. január 31-ig, legkésőbb február 5-ig!
Nevezési díj:

nincs

1. forduló:

2013. február 20.

Az előzetes igénylésnek megfelelően a JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat
eljuttatja a megyei/fővárosi pedagógiai szakmai szolgáltatóknak a feladatlapokat, amelyeket továbbítanak az
intézményekbe. Ez a küldemény tartalmazza a 7. és 8. osztályos feladatlapokat, a javítási útmutatót, valamint az
egyéni tanulói adatlapot, amelyet a megyei fordulóba továbbjutó tanulók dolgozataihoz kell csatolni az iskola
igazgatójának aláírásával, valamint az iskola bélyegzőjével ellátva.

E küldeményeket az iskolák azonos időpontban kapják (kb. 2 nappal a verseny előtt, a verseny tisztaságának
megőrzése érdekében), sokszorosítják a nevezett tanulók számának megfelelő példányban, majd a
feladatlapokat a versenykiírásnak megfelelő időpontban, az iskolák által választott helyszínen megíratják. A
megírást követően a dolgozatokat a szaktanár javítja ki a kapott útmutató alapján. Az útmutatóban megadott
ponthatárt elérő dolgozatokat (amennyiben nincs ilyen, évfolyamonként a két legjobb eredményt elérő tanuló
dolgozatát) a kitöltött adatlappal együtt a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium címére
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.), Füzesséry Andreának kell elküldeni 2013. február 28-ig. A beküldött
dolgozatokat a budapesti zsűri értékeli, rangsorolja, majd az eredményt felteszi a Budapesti Fazekas Mihály
Általános Iskola és Gimnázium honlapjára, versenyeredmények címszó alatt (www.fazekas.hu). Az eredmények
megjelenésének időpontja függ a beküldési határidő betartásától!!!

Budapest, 2013. január 27.

