Versenyfelhívás a Dr. Habis György
Városi Német Nyelvi Szépkiejtési
Emlékversenyre
A német nyelvi szépkiejtési versenyt iskolánk német nyelvi
munkaközössége 2002 óta rendezi meg, azóta hagyománnyá vált. A
résztvevők száma évről évre nőtt és a verseny egyre színvonalasabb
lett. A 2010/2011-es tanévben már városi szinten is meg tudtuk
szervezni.

Az

Egri

Mezőgazdasági

és

Szakképzési

Centrum

Vendéglátóipari

Kereskedelmi,

Szakgimnáziuma,

Szakközépiskolája és Kollégiuma nyolcadik alkalommal hirdeti meg
- a rendkívüli nyelvtehetséggel és kiváló pedagógiai érzékkel
megáldott, a diákok és a kollégák által szeretett és tisztelt Dr. Habis György nevét viselő - Városi
Német Nyelvi Szépkiejtési Emlékversenyt. Célunk a tanulók idegen nyelvi ismereteinek
elmélyítése, hiszen egy olyan világban élünk, amelyben az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen.
Napjainkban is igazak azok a mondások, hogy „Az idegen nyelv kaput nyit a nagyvilágra” és „Az
embernek annyi arca van, ahány idegen nyelvet beszél”.
Részvételi feltételek:


Olyan gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák jelentkezését várjuk,
amelyekben házi verseny lebonyolítására kerül sor.



Az iskolai forduló első 3 helyezett tanulója nevezhet.



Bármelyik 9-14. évfolyamon tanuló diák részt vehet a versenyen, ha egyik szülő sem német
anyanyelvű.

A verseny lebonyolítása:


A házi versenyek megrendezése: 2018. február 23-ig



A városi verseny nevezési határideje: 2018. február 28.



A városi verseny időpontja: 2018. március 20. 13:00 óra



A városi verseny helyszíne: Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Eger, Pozsonyi út 4-6.sz



A fent jelzett napon a verseny két fordulóban kerül megrendezésre:
I.

Forduló: a hozott prózai (autentikus) szöveg helyes kiejtéssel és intonációval
történő előadása (kívülről)

II.

Forduló: az ismeretlen szöveg kifejező felolvasása



A hozott prózai (autentikus) szöveg terjedelme: legalább 20 gépelt sor.



Zsűritagok: egy általános iskolai, egy középiskolai és egy német anyanyelvű nyelvtanár.



Minden versenyző diák ajándékot kap, az első három helyezett pedig értékes jutalomban
részesül.



A verseny eredményéről minden iskola levélben kap értesítést.



A verseny győztese azt a Dr. Habis György tanár úr családja által felajánlott vándorserleget
viheti iskolájába, amit a 2016-2017-es tanévben Panyi Evelin, az Eszterházy Károly
Gyakorló Iskola diákja érdemelt ki. Ő a verseny tiszteletbeli meghívott vendége lesz és itt
veheti át a vándorserleg kicsinyített mását, amely végérvényesen nála marad.

Tudjuk, hogy versenyeink sikere mennyire függ az Önök szervező munkájától.
Köszönjük, hogy figyelmet szenteltek levelünknek és együttműködésükben bízva szeretettel
várjuk lelkes versenyzőiket és felkészítő tanáraikat.
Kérjük, amennyiben versenyünk felkeltette érdeklődésüket, az alábbi elérhetőségek valamelyikén
2018. február 28-ig küldjék vissza a nevezési lapot (a hozott szöveg csatolásával együtt)
iskolánknak!

Szervező pedagógusok: Kormosné Ferencz Beáta, Stauderer János
Levelezési cím:

3300 Eger, Pozsonyi út 4-6.

Telefon:

70/4002874

E-mail:

keri@keri-eger.sulinet.hu

(Kérjük, az e-mail tárgyaként tüntessék fel a verseny nevét.)

Eger, 2018. január 10.

Tisztelettel:

Milibákné Veres Erika
tagintézmény-vezető

