Kedves Nyolcadik Osztályos Tanuló!
Tisztelt Pedagógus!
A 2020/2021-es tanévben a hagyományostól eltérő módon, online formában rendezzük meg angol
nyelvi vetélkedőnket. Az idei versenyre olyan nyolcadik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akik
2021. szeptembertől iskolánkban, a Gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban szeretnék folytatni
tanulmányaikat.

A versenyre egyénileg lehet jelentkezni, témája:

MY IDOL
Válassz egy magyar vagy külföldi ismert személyt, akit csodálsz, tisztelsz, példaképnek tekintesz,
például egy énekest, zenészt, színészt, sportolót, írót, költőt, tudóst, történelmi személyt, politikust,
majd készíts a személyről egy angol nyelvű PowerPoint (PPT) bemutatót.

Tartalmi és formai követelmények:
 Nyitó dia: a PPT-t készítő diák neve, osztálya, pontos e-mail címe, angol nyelvtanárának
neve, az általános iskola pontos neve és postai címe.
 Az ismert ember bemutatása: személyes adatai, külső és belső jellemzése, életének
fontosabb szakaszai, érdekességek, elért eredményei, elismertsége (min. 6 dia).
 Egy, az ismert emberrel kapcsolatos személyes élmény, emlék szöveges bemutatása, például
egy színház, mozi, könyv vagy koncert élmény, egy sportesemény, stb. (min. 1 dia).
 A választás indoklása, saját, összefoglaló vélemény a személyről (min. 1 dia)
 Egy 5 kérdésből és a lehetséges válaszokból álló Quiz kérdéssor, amely a PPT tartalmára
épül (min. 1 dia)
A bemutató kb. 70 %- ban tartalmazzon szöveget, 30 %-ban képeket. A nem önállóan
megfogalmazott szövegnél kérjük megjelölni a szöveg pontos forrását, például http://.... Videót,
hanganyagot is lehet csatolni.

A PowerPoint bemutató benyújtási határideje: 2020. november 30., hétfő
Az elkészített bemutatót az alábbi e-mail címek egyikére kérjük eljuttatni .ppt formátumban, csatolt
file-ban:

borzsak.frank@gmail.com vagy fhnetti@gmail.com
A versennyel kapcsolatos további információ a fenti e-mail címeken kérhető Borzsákné Frank
Eszter és Fodorné Horváth Anett tanárnőknél.

A bemutatókat szakmai zsűri értékeli az alábbi kritériumok alapján:
 megfelelés a tartalmi és formai követelményeknek (lásd fent)
 kreativitás, egyéni ötletek, önálló gondolatok
 a gondolatok logikus felépítése
 megfelelő szókincs- és nyelvhasználat
 esztétikus, igényes képi megjelenítés

Az értékelés és díjazás decemberben zajlik az alábbiak szerint:
 a szakmai zsűri által legkiválóbbnak ítélt PPT bemutatókat készítő diákok iskolánkban
mentesülnek a tanév eleji angol nyelvi szintfelmérő teszt megírása alól, és bekerülnek a
haladó angol nyelvi csoportba, valamint angol nyelvű könyvjutalomban és oklevélben
részesülnek,
 a kritériumoknak megfelelő bemutatók készítői jutalomban és oklevélben részesülnek,
 a díjazott tanulók a tanév elején, egy angol nyelvórán bemutathatják munkájukat,
amennyiben szeretnének ezzel a lehetőséggel élni.

Várjuk az ötletes és egyedi versenymunkákat!
az Erkel Ferenc Gimnázium
Angol Nyelvi Munkaközössége
Ragadja meg az olvasó figyelmét egy
érdekes idézettel a dokumentumból,
vagy használja ezt a területet egy
lényeges pont kiemelésére. A
szövegdobozt húzással bárhová
helyezheti az oldalon.]

