Az Egry József Középiskola 2015. március 26-án 12. alkalommal várja lelkes csapatok jelentkezését a 2015ös Focus on Britain regionális angol versenyre, melynek témája a brit humor, címe pedig

Always Look on the Bright Side of Britain…
A megmérettetésre minden iskolából maximum 2 csapat jelentkezhet, csapatonként 4 versenyzővel.
A feladatok szokásosan két részből állnak majd. A szóbeli részben a csapatok egy maximum 5 perces vidám
jelenetet adnak elő, vagy megjelenítik a brit humor különböző megnyilvánulásait. Itt elsősorban az
élményszerű és élvezhető előadás legyen a csapatok célja.
A zsűri hangsúlyt fektet majd az előadásmódra, a helyes kiejtésre és érthető beszédre, és természetesen a
nyelvi helyességre és választékosságra.
A verseny írásbeli része különböző (feleletválasztós, kifejtő, kép- vagy zenefelismerő, stb.) feladatokból áll.
Az írásbeli feladatoknál a versenyzők tájékozottságára fektetjük a fő hangsúlyt, de az alapvetően helyes
nyelvhasználatot is elvárja a zsűri.
Az értékelés nem csak a versenyzők kreativitását, nagyfokú képzelőerejét, ismereteit, előadói képességeit,
de a csapatmunkát és rögtönzési képességet is figyelembe veszi majd.
A versenyről bővebben 2015.január 1-től a verseny addigra elkészülő honlapján kaphatnak tájékoztatást a
csapatok:
www.focusonbritain.webnode.hu
Amennyiben az előző évekhez hasonló nagy létszámban lesznek jelentkezők, azok létszámát szükség esetén
iskolánként 1-re korlátozzuk. Erről a jelentkezések lezárultával azonnal értesítünk mindenkit. A versenyző
csapatok számának ismeretében a honlapon tájékoztatjuk az iskolákat a verseny időbeosztásáról.

Jelentkezési határidő 2015. február 7.
Minél több iskola jelentkezését várjuk, e-mailben, vagy telefonon. Jelentkezéskor az iskolát, a felkészítő
tanár nevét és elérhetőségét, valamint a csapattagok nevét, osztályát kérjük megadni. A verseny hivatalos email címe: focusonbritain2015@gmail.com
A korábbi vetélkedőinkhez hasonlóan, támogatóink jóvoltából idén is értékes díjakra számíthatnak a diákok
és tanáraik.
Reméljük, hogy együtt egy élményben gazdag, színvonalas versenyt tudunk létrehozni, amely egyformán
bővelkedik humorban, kreativitásban és tudásban.
Várjuk jelentkezésüket!
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