Versenyfelhívás
Kedves Kollégák!
Mi, a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola idegennyelv-szakos tanárai ezúton köszöntünk minden kollégát az új
tanévben, sok sikert, jó egészséget, lelkes tanítványokat kívánunk Mindenkinek!
Egyúttal tájékoztatást küldünk a 2018/2019. évi fordítási versenyünk részleteiről.
Az időpontunk megváltozott :október helyett később, novemberben bonyolítjuk le a 21. Fordítási versenyünk első
fordulóit, így a döntőnk is később lesz!
Az első forduló angolból: 2018. november 19-én hétfőn 15 órától - 16 óráig
Az első forduló németből: 2018. november 21-én szerdán 15 órától -16 óráig lesz,
Jelentkezni az általunk e-mailben elküldött nevezési lapon, vagy az iskolánk honlapjáról letölthető jelentkezési lapon
lehet a forditasiverseny@gmail.com címen. Postai úton vagy faxon elküldött jelentkezéseket nem tudunk
figyelembe venni.
Köszönjük a megértést!
Változás még, hogy évfolyamonként és nyelvenként 3 (csakis 3!) versenyző nevezését tudjuk elfogadni!
A nevezés határideje: 2018. október 26. (péntek) – az őszi szünet előtti nap!!!
Megkérjük a kedves kollégákat, hogy a versenyfelhívásunkról szíveskedjenek tájékoztatni munkaközösségük tagjait,
hogy általuk még több diák értesülhessen erről a versenyzési lehetőségről.
Az idei versenyünk nevezési díja: 1000 Ft/ fő
Ezt az összeget a kísérőtanárok a verseny 1. fordulójának megkezdése előtt egy összegben fizethetik be a
helyszínen a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskolában.
A számlaigényeket szeretnénk előre tudni, a gyorsabb ügyintézés érdekében!
Kérjük, hogy a versenyző gyerekek angol –magyar, illetve német - magyar szótárt és íróeszközt feltétlenül
hozzanak magukkal!
Hagyományaink szerint egy életkoruknak megfelelő, idegen nyelvi szöveget kapnak a gyerekek, amelyet 60 perc
alatt kell magyarra fordítaniuk.
Idén is külön értékeljük a német tagozatos iskolákból érkezett versenyzők fordításait!
Az első forduló eredményeit e-mailben küldjük el a kapcsolattartó kollégáknak!
Mivel több szombaton is tanítunk decemberben, ezért a döntő csak 2019. január 12 - én szombaton lesz,
amelyre a 10 legjobb fordítót hívjuk be évfolyamonként.
Iskolánk diákjai különdíjban részesülnek.
Sok szeretettel várjuk a versenyzőket! Jó felkészülést kívánunk!
Üdvözlettel: Péntekné Sári Anikó és Szitáné Pintér Erika
a verseny szervezői
Győr, 2018. szeptember 26.

