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Rotary Club Kisvárda Elnöksége
Kisvárda
Valamennyi kisvárdai középiskolás tanulónak
Kedves Diákok!
A kisvárdai Rotary Club újból versenyt hirdet a középiskolás korú fiatalok részére angol
nyelvből.
A verseny célja:

-

a tehetséges tanulók kiválasztása,
a nyelvtanulás iránti igények felkeltése, ösztönzése,
a nyelvi tudásszint és kommunikációs készség mérése,
a nyelvi képességek továbbfejlesztésének támogatása.

A versenyben való részvétel feltételei:





A versenyben részt vehetnek a középiskola első három, ötosztályos képzés esetén az első
négy osztályba járó és az ennek megfelelő korosztályú fiatalok, akik Kisvárda valamelyik
középfokú intézményének növendékei
akik magyar anyanyelvűek, egyik szülőjük sem beszélt anyanyelve a választott nyelv;
akik 6 hónapnál hosszabb időt nem töltöttek az adott nyelvterületen;
akik a nyelvet szervezett iskolai oktatás keretében, és/vagy magánúton tanulják.

A verseny díjazása:
A verseny első helyezettjének 2 hetes nyugat-európai rotary táborban való részvételét
támogatjuk 100.000-Ft-al (lsd. www.rotary.hu). A második és harmadik helyezett
értékes könyjutalmat kap.
A verseny lebonyolítása:
A verseny két fordulós.

a) Az első forduló írásbeli tesztfeladatok megoldásából és egy szövegértési feladatból áll. A
feladatok javítását és minősítését egy kívülállókból felkért bírálóbizottság végzi.
(A feladatokhoz szótár nem használható.)
b) A második fordulóba (döntőbe) jutott tanulók beszélgetést folytatnak a
versenybizottsággal (a középfokú nyelvvizsga meghatározott témaköreiből), hallás utáni
szövegértésről adnak számot, illetve rövid power pointos bemutatót tartanak előre kiadott
témából.
A döntőbe jutott tanulók végleges sorrendjének megállapításánál az első forduló
eredményeit is figyelembe vehetjük.
A verseny határidői:
2017. november 25-ig

Az iskolák közlik a Rotary Club elnökségével a versenybe
nevező tanulók névsorát. A diákok nevezhetnek önállóan és
az iskolán keresztül. A határidő után leadott nevezéseket
nem fogadjuk el.

2017. december 02.

Az első forduló megrendezése. Ennek időtartama kb. két
óra.

2018. január 30-ig

A döntő megrendezése.

Kérem a nevezni szándékozókat, hogy iskolájukon keresztül, vagy önállóan jelezzék a
versenyben való részvétel szándékukat, a megadott határidőig a Vár Nyelviskola címén
(var.nyelviskola@t-online.hu) ifjúsági felelősünknél, vagy a rotarykisvarda@gmail.com
címen az elnökségnél.

Kisvárda, 2017. november 16.
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