VERSENYKIÍRÁS A 2017/2018-AS 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 712. 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: 2017. december 11. (hétfő)
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: 2018. február 07. (szerda)
I. korcsoport: Max von der Grün: Friedrich und Friederike (ebből 3 – 4 történet)
II. korcsoport: Rheinland-Pfalz tartománnyal kapcsolatos földrajzi és országismereti
feladatok, ill. a Nibelungenlied alaptörténetének, szereplőinek ismerete
III. korcsoport: Peter Bichsel: Geschichten (Suhrkamp Vlg.)
A feladatlapokat e-mailben küldjük. (A történeteket szkennelve mellékeljük a jelentkezéskor.)
A kijavított feladatlapok feladásának határideje: 2018. február 19. (postabélyegző dátuma)
Értesítés a döntőbe jutásról: 2018. február 26-ig.
Második forduló, országos döntő: (írásbeli és szóbeli forduló)
Helyszín: a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
Időpont: 2018. március 23-24. (péntek-szombat)
I. korcsoport: újabb vidám történetek
II. korcsoport: Rheinland-Pfalz – új súlypontokkal
III. korcsoport: Peter Bichsel néhány rövid, prózai műve

A témák szűkítését, a felhasználandó irodalmat 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,
médiában is közöljük a végeredményt.
Díjazás:

A döntőn szereplő valamennyi diák emléklapot, a legjobbak oklevelet kapnak, könyv- és
tárgyjutalomban 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.pseg.hu
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Kedves Kollégám!
Mivel a hivatalos versenykiírás kissé szűkszavú, többetek kérésére kicsit részletezném a
verseny menetét.
A versenyen önállóan dolgoznak a gyerekek (nem csapatverseny!), segédeszközt nem
használhatnak (kivéve a III. kategóriát). A feladatokat a verseny napján reggel küldöm el
azoknak az összekötő tanároknak, akik jelentkeztették a gyerekeket, másnap pedig a
megoldókulcsot. Az írásbeli forduló – más versenyekhez hasonlóan – az adott napon (2018.
február 07.) 14.00 órakor kezdődik, az I. és a II. kategóriában 90 perc, a III. kategóriában 120
perc a munkaidő. A felügyeletet lehetőleg ne szakos kolléga lássa el – kivéve az I. kategóriát
(7.-8. oszt.), ott a belátásotokra bízom. Mivel a feladatok meghatározása német nyelven
történik, a „kicsiknek” ebben lehet segíteni, de semmiképpen a feladatok megoldásában.
A döntő forduló írásbeli és szóbeli részből áll, ehhez a részleteket az első forduló után
küldöm.
Az első kategóriában mindig valami mesét vagy ifjúsági irodalmat választok (a saját
könyveimből), beszkennelem, hogy mindenkinek el tudjam küldeni. A feladatok ezekkel a
történetekkel kapcsolatosak, de nem szorosan kötődnek hozzájuk. Az első fordulóban csak
egy feladatlapot kell kitölteni (a saját iskolájában), egy bizonyos ponthatárt elért munkákat
kérem nekem megküldeni. Én újra átnézem a dolgozatokat (csak az egységesség miatt, és
mert némely kolléga szigorúbban pontoz, mint a többiek ;-), összesítem, és kiértesítem azokat,
akik bejutottak a döntőbe, ami nálunk lesz egy kétnapos nagyrendezvény részeként. A
döntőben ismét egy feladatlapot kell megoldani egyik nap (néhány új fejezet vagy történet
elolvasása is szükséges ehhez), a másik napon pedig az olvasott történetekkel kapcsolatos –
saját készítésű – kollázst, montázst, plakátot stb. kell szóban bemutatni, ill. azon keresztül a
történet(ek)ről mesélni. A zsűri is kérdezhet természetesen.
A második kategóriában egy német tartománnyal kapcsolatban készül a feladatlap, a többi
ugyanúgy történik, mint az imént leírtakban. A kiírásban szereplő „témák szűkítése” azt
jelenti, hogy 2-3 várost kiemelek, ill. megadok internetes oldalakat, amelyek alapján fel lehet
készülni a feladatokra. A döntőben az írásbeli fordulón kívül egy előre elkészített
prezentációt kell bemutatni, mintha idegenvezető lenne a diák. Tetszőleges város vagy
település vagy tájegység választható ehhez (az aktuális tartományból!). Itt az ötlet is fontos
szerepet játszik: mely korba kalauzol minket az előadó, esetleg kinek a bőrébe bújik stb.
A harmadik kategóriában egy irodalmi mű és író (esetleg a kor) áll a középpontban, az első
fordulóban szintén feladatlappal indul, a döntőben írásbeli és szóbeli résszel zárul.
Kedves Kollégám! A legjobban úgy kaphattok képet a versenyről, ha az iskolánk honlapján
megnézitek az eddigi összes forduló feladatlapjait.
http://www.pseg.hu/?page_id=51
Ha bármiben bizonytalanok lennétek, hívjatok vagy írjatok!
Szeretettel üdvözöllek: Hohlné Probszt Éva szaktanár
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
Kelt Bonyhádon, 2017. november 26-án
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