A VERSENYKIÍRÁS A 2011/2012-ES TANÉVRE
A verseny címe: „Glasperlenspiel” (Üveggyöngyjáték) – német nyelvi, kultúrtörténeti és
országismereti verseny
A verseny meghirdetője: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
A verseny célja:

- a német nyelv és a német kultúra népszerűsítése
- a német irodalom kiemelkedő alakjainak megismertetése
- a német nyelvű országok földrajzi, turisztikai sajátosságainak propagálása
- a német nyelvhelyesség fejlesztése

-

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
- I. korcsoport: 7 – 8. osztályos általános iskolai vagy középiskolai tanulók
- II. korcsoport: 9 – 10. osztályos középiskolai tanulók
- III. korcsoport: 11 – 12. osztályos középiskolai tanulók
A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

A versenyen az általános iskolák és középiskolák 7−12. évfolyamos
diákjai vehetnek részt.
A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Jelentkezhet minden tanuló, aki a fenti korcsoportokban tanul és megfelelő szintű
nyelvtudással rendelkezik.
A versenyen való részvétel kizáró okai:

Amennyiben a tanuló német nyelvterületen született és/vagy huzamosabb ideig ott élt.
A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

I. korcsoport: egy-egy német mese- vagy ifjúsági író egy-egy művével kapcsolatos
feladatok
II. korcsoport: egy-egy német nyelvű tartománnyal kapcsolatos földrajzi és
országismereti feladatok
III. korcsoport: egy-egy kiemelkedő német író műveivel, az író korával kapcsolatos
feladatok
A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): Az iskolák jelzik benevezési szándékukat a

e-mailben, telefonon vagy levélben a versenyt meghirdető intézménynek.
Határidő: 2011. november 22 (kedd)
Nevezési díj:

nincs

van:……….Ft/ fő;

……….Ft/ iskola

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

Első forduló: (írásbeli)
Helyszín: valamennyi tanulónak a saját iskolája
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Időpont: 2012. január 30. (hétfő)
I. korcsoport: Grimms Märchen, aus der 1. Auflage, Band 1 (erschienen im Jahre 1812 –
also vor 200 Jahren). Cím szerint: König Drosselbart, Die sieben Raben
II. korcsoport: Hessen tartománnyal kapcsolatos földrajzi és országismereti feladatok
III. korcsoport: a 90 éve született, tragikus sorsú Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür
című drámája, az író életével és korával kapcsolatos feladatok
A feladatlapokat e-mailben küldjük.
A kijavított feladatlapok feladásának határideje: 2012. február 13. (postabélyegző dátuma)
Értesítés a döntőbe jutásról: 2011. február 20-ig.
Második forduló, országos döntő: (írásbeli és szóbeli forduló)
Helyszín: a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
Időpont: 2012. március 23-24. (péntek-szombat)
I. korcsoport: az első fordulóban olvasott mesék és 2 új mese
II. korcsoport: Hessen – új súlypontokkal
III. korcsoport: Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür + einige Kurzgeschichten
A témák szűkítését a részvételi szándék jelzése után küldjük.

Az eredmények közzétételének módja:

Az 1. forduló eredményeiről e-mailben kapnak értesítést az iskolák, valamint a saját
honlapunkon a döntősök névsorát közzé tesszük. A döntő eredményeiről a honlapunkon
közvetlenül informálódhatnak a résztvevők, valamint a helyi és regionális újságokban,
médiákban is közöljük a végeredményt.
Díjazás:

A döntőn szereplő valamennyi diák emléklapot, a legjobbak oklevelet kapnak és
könyvjutalomban részesülnek. A döntő a Bonyhádi Szellemi Zsendülés elnevezésű
nagyrendezvényünk része lesz.

A szervezők elérhetősége:
Hohlné Probszt Éva: hohlne.eva@gmail.com, Tel.: 06/20-824-69-72, isk.tel.: 74/451-719, honlap:
www.petofi-bhad.sulinet.hu
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